CONGRESSO NACIONAL

ANAIS DO SENADO FEDERAL
ATAS DA 97. a A l09. a SESSÕES

AN. SEN. -

BRASíLIA -

SENADO FEDERAL

V. 14 -

NQ 9

P. 3913-4344

SUBSECREI'ARIA DE ANAIS

1.0 AGO. A 15 AGO. 1990

República Federativa do Brasil

DO CONGRESSO NACIONAL

DIÁRIO

SEÇÃO 11
QUINTA-FEffiA, 2 DE AGOSTO DE 1990

SENADO FEDERAL
RETIFICAÇÕES
No Diário do Congresso Nacional, Se·
çãa II, n!' 60, ~tado de 1~ de junho de
1990, retifique-lSe a numeração das se-

guintes

páginas~

Onde se lê:
28{)6
Leia-se:
2807
Onde se lê:
2807

Leia-se:
2808

Onde se lê:
2808
Leia-se:
28{)9
Onde se lê:
2809
Leia-se:
2806

L-------------------------~~~-~~~~·--

SUMÁRIO
1- ATA DA 97~ SESSÃO, EM i• DE
AGOSTO DE 1990
1.1- ABERTURA
1.2- EXPED lENTE
1.2.1- Mensagens do Senhor Presidente da República
- N"' 155 a 167190 (n"' 526 a 532, 534

e 536 a 542/90, na origem), restituindo
autógrafos de projetas de lei sancionado,s.
-N•I69 a 172190 (n"'544 a-#7190,
na origem). de agradecimento de comuni-

caçóes ..
Submetendo à deliberação do Senado
a .escolha de nome indicado para função
cujo provimento depende de sua ..prévia
aquiescêocia:
-N" 173/90 (n' 549/90, na origem), re~
ferente à escolha do Sr. Paulo Monteiro
Lima', Mini~tro de Primeira Classe, da
Çarreira dé Diplomata, pãra exercer a
função de Embaixador do Brasil junto ao
Reino da Tailândia.
1.2~2- A\·isos do Secretário-Geral da
Presidência da República

~N?

994190, encaminhando esclareci·

mentos prestados pelo Ministério da Economia, Fazenda e Planejamento sobre
quesitos constantes do Requerimento n9
58190, de- autoria do Senador Humberto
Lucena. -No 1.075190, encaminhando esclarecimentos prestados pelo Ministério do
Exército sobre quesitos constantes do Requerimento n~ 145/90.,_ de autoria do Senador Maurício Corrêa,
-No 1.085/90, encaminhando esclarecimentos prestados pelos Ministérios da
Economia, Fazenda e Planejamento; e do
Trabalho e da Previdência Social sobre
quesitos constantes do Requerimento n9
l~l/90. -

·~~-

1.2.3 --: M~sage~ d9 Governador do
Distrito Flideral
- N" 92 a 99/91J:l)F_(u"~ti a 67 e 71
a 15190, na o!igem), restituindo autógra·
fos de projetas de lei sancionados.
-N' 100190-DF (!I'1í8190~GAG, na origem), subriloitendo à ddiber..tção do Senado o Projeto de Lei do DF n" 42/90, que

cria -empregO em Comissáo na T<ibda-Cfe- Empregos em Comissão da Fundação
Hospitalar do Distrito Federal e dá outras
provídéncias.
- N" 101190~DF (n"69/90~GAG, na origem), submetendo à deliberação do senado Federal o Projeto de Lei do DF n'
43/90, que dispõe sobre o aproveitamento
de servidores na Carreira Administração
Pública da Fundação Zoo botânica do Distrito Federal, criada çela Lei n" 82, de
29 de dezembro de 198~, e dá outras providências.
-N" 102/90~Df (n"?0/90-GAG, na origem), submetendo à deliberação do Senado o Projeto de Lei do DF n" 44/90, que
autoriza a desafetação de domínio de bem
- de uso comum do povo, situado no Setor
.Hoteleiro· Norte - Região Administrativa do Plano Pilota-RA I - Distrítú Federal.
-N' !03190-DF (n" 79/90-GAG, na
origem), submetendo à deliberação do
Senado o Projeto de Lei do DF n'' 45190,
que dispõe sobre o regime jurídico dos
servidores ci\l.ois das fundações públicas do

3914

Quinta-feira 2

DIÁRIO DO CüN'GR.éSSO NACIONAL (Seção IÍ)

Agosto de 1990

li

EXPEDIENTE
CEN1110 GÚF1CO 00 HNAOO FEOEIIA&.
PASSOS PORTO

D•retpr-Geral do' Senado Federal

i

l

AGACIEL DA SILVA MAIA
01retor Executivo
CfSAR AUGUSTO JOS~ OE SOUZA
Oiretor Administrativo
LUIZ CARLOS 0€ BASTOS
D•retor Industrial
FLORIAN AUGUSTO COUTINHO MADRUGA
Otretor Adjunto

Distrito ·Federal e dá outras providências.
Submetendo à deliberação do Senado
a escolha de nomes indicados para cargos
cujo provimento depende de sua prévia

aquiescência:
- N• 104/90-DF (n' 77/90, na orige-m);
referente â escolha do Dr. Jorge Caetano,
para exercer o cargo de Conselheiro do
Tribunal de Contas do Distrito Federal,
na vaga decorrente do falecimento_ do
Conselheiro Fernando Tupinambá Valen~·
te.
-N• !05/90-DF (n' 80/90, na origem),
referente à escolha da Dr Marli Vinha·
deli Papadópolis, Auditora do TribUnal
de C\)ntas do Distrito Federal, para exercer o cargo de Conselheira daquela Corte
de Contas.
1,2.4 - Ofiei os do Sr. t• Se,;;retário da
Câmara dos Deputados
- N91 149, 150 e 152/90, comunicando
o arquivamento dos Projetas de Lei do
Senado n" 149/88, !50 e 152/89.
- N9 151190, ;;ti<.;aminhando autógrafo
fie projeto de lei sancionado.
1.2.5- Comunicações d~ Presidência
Prazo para apresentação de emendas
aos Projetas de Lei do DF n91 42 a 45/90,
lidos anteriormente.
1.2.6- Requerimentos
- N~ 2:31190, de autoria do Senador Jamil Haddad, solicitando que seja aciona·
do o Banco Central, através do Ministério
da Economia, Fazenda e Planejamento,
no sentido de expedir circular a todas as
instituições financeiras determinando o .
fornecimento ao Senado Federal, em fitas
magnéticas, dos dados constantes do Re~
querimento n~ 39190.
_
- N~ 238/90, de autofia do Senador AI·
berto Hoffmann, solicitando homenagens
d:e pesar pelo falecimen_to do ex-Senador
Daniel Krieger, ocorrido em Porto Alegre
no dia 28 de julho último. Aprovado, após
usarem da palavra no seu encaminhamento os Srs. Alberto Hoffmann e Mauro Be·
nevides, havendo o Sr._Fresidente se asso·
ciado ãs homenagens prestadas.
1.2.7- Dfsc~os do Expediente
SENADOR LOUR!VAL BAPTISTA

OIAIIIIO 00 COMJIIEUO NACIONAL
Impresso sob • responubdrdade da Meu do Scn-"o FecNral

ASSINATURAS
Semestral ... ·····~·······························n-·~··.-····~· Cr$1.06,,00

. . .:. :. TranscriÇão de ã.rtigo de autoria do
escritor Jorge Amado, sob o título Cidadão Generoso, referente ao ex·Senador
Luiz Vian_a_ Filho.
SENADOR NEY MARANHÃO Cheias no Recife.
. SENADOR RONALDO ARAGÃO
-SituaçãO da agricultura em Rondônia.
Pacote agríc:ola que será lançado pelo Governo Federal.
1.2.8- Comunicações da Presidência
-Convocação de sessão conjunta a
realizar-se_ hoje, às 18 horas e :30 minutos,
com Ordem do Dia que desigr.a.
- Recebimento, em 4 de julho último,
da Mensagem no 168/90 (n9 524190, na origem), pela qual o Senhor Presidente da
RepúbliCa comunicava qué se ausentaria
do País, nos dias 5 e 6, para visitar oficial·
mente a Argentina.
-Recebimento da Mensagem_ n9
106/90-DF (n" 76/90, na origem), do Governador_ do Distrito Federal,- ~encámi
nhando ao Senado Féderal as razões do
veto total ao Projeto de Lei do DF n9
41/90.
- R~cebimento da Mensagem n~
107/9{)-DF(n' -78190, na origem), do Governador do Distrito Federal, encaminhando a_Q_ Senado Federal as razões do
veto parcial aposto ao Proje_~() de Lei do
DF n• 39/90.
~
.
-Recebimento do relatório trimestral
do Governador do Estado da Bahia, sobre
a posição do endividamento daquele Estado.
-Recebimento do relatório do Banco
Centrah:lo Brasil, sobre a posição de endividamento dos Estados e Municípios ieferente ao 2~ trimestre deste ano.
-Recebimento de documentação do
Prefeito de São Luís, relativo ao endividamento daquele município, referente ao 1~
trimestre deste ano.
-Aprovação, pela Comissão Diretora
dos Requerimentos n9 1 156, 184, 185, 157
e 183/90.
__ .
- Deliberação,--pela Comissão Diretora, a respeito dos Requerimentos n's 174,
175 e !86190.

-Recebimento durante o re_cesso, comunicações de ausência do País. do Senador Affonso Camargo, nos períodos de ~4
a _27 e 30 e 31 de junho passado e do
_Sellador Divaldo Sllruagy, a partír de 20
de julho passado.
_-Deferimento do Requerimento n•
176190, do Senador Albano Franco, !ido
na sessão de 21 de junho.
-Arquivamento em definitivo do Projeto de Decreto Legislativo n9 26/88, de
autoria do Senador Maurício Corrêa.
C2.9- Questão de Ordem
Levantada pelo Sr. Jutahy Magalhães
e respondida pela Presi~ência, sobre pra·
zo regimental para resposta da Ministra
da Economia a requerimento de informações de sua autoria relativo à caderneta
de poupança e sobre validade de parecer
da Comissão de Constituição,•Justiça e
Cidadania do Senado, proferido após o
encerramento do 19 perfodo legislativo,
no tocante à constitucionalidade da Me·
dida Provisória n9 194/90, _com tramitação
sobrestada por decisãCJda Presidência do
Congresso Nacional.
1.2.10- Aviso do Secretário-Geral da
Presidência da República
-N91.084/90,' encaminhando esclare·
cimentos prestados pelo Ministério da
Economia_, Fai:end~ e _pla_n~jamento êO~
bre quesitos constantes do Requerimento
n? 126/90, de autoria do Senador Jutahy
Magalhães.
1.2.11- Discurso do Expediente (con·
ti.O.Uação)
-Senador FERNANDO HENRIQUE
CARDOSO - N'ecessidade da aprovação urgente pelo Senado dos proje'tos do
Plano de Custeio da Previdência Social
e do Código de Defesa do consu-midor.
1.1-.U- Leitura de Projetos '= .•
-Projeto de Eei do Senado n~ 110/90,
4e autoria do Senador Pompeu de Sousa,
que proíbe a exigência, a aceitação e ~
concessão de garantia pessoal, nas condições que mencioDa, e dá outras providências.
-Projeto de Lei do Senado n9111J90,
de autoria do Senador Francisco Rollem~
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berg, que veda a utilização de tabelas códigos como forma de estabelecimento de

preços de bens ou serviços, e dá outras
providências.
1.3- ORDEM DO DIA
Requerimento n" 177, de 1990, solicitando, nos termos regimentais, a transcrição, nos Anais do Senado, do ai-tigo no
Jornal do Brasil de 17 de junho do corrente ano, sob o título "Um tiro na Cultura'',
do sociólogo Herbert de Souza. Votação
adiada por falta de quorum.
Proposta de Emenda â Constituição n"
3, de 19~9, 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. Votação adiada por falta
de quorum.
Proposta de Emenda à Constituição no
4, de 1989, de autoria do Senador Leo·
poldo Peres e outros Senhores Senadores,
que acrescenta um § 6° ao art. s~ do Ato
das Disposições Constítú.ciollaisTransitó·
rias. 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 Senado·

Ata da

97~

res, que acrescenta artigo ao texto consti·
tucional prevendo a criação e definindo
a competência do Conselho Nacional de
RerD.uneração Pública. Votação adiada
por falta de quorum.
Proposta de Emenda à Constituição n"
1, de 1990, de autoria do Senador Márcio
Lacerda e outros Senhores Senadores, que
acrescenta dispositivo ao Ato das Disposíções Constitucionais Transitórias da
Constituição FederaL Votação adiada por
falta de quorum.
Projeto de Decreto Legislativo n·' 62,
de 1989 (no 84/89, na Câmara dos Deputados), que homologa o ato do Conselho
Monetário Nacional que autorizou a emissão de papel-moeda, no exercício de 1986,
no valor de até treze bilhões de cruzados.
Discussão encerrada, ficando a votação
adiada por falta de quorum.
1.3.1- Discurso após a Ordem do Dia
SENADOR MARCO MACIEL -Importância do Instituto Nacional de Estu·
-dos e Pesquisas Educacionais - INEP,
1.3.2- Designação da Ordem do Dia
da próxima sessão
1.4- ENCERRAMENTO
2- ATODACOMISSÂODIRETORA
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- N' 14190
3- ATOS DO PRESIDENTE
- N~ 157 a 161190
- N>' 282, 2W89; 50 e 104/90 (Repu·
blicações)
_
_
4- PORTARIAS DO DIRETOR-GE-

RAL
- No' 13 a 15190
5- PORTARIA DO DIRETOR DA
SECRETARIA ADMINISTRATIVA

-"- N• 1190
6- ORDENS DE SERVIÇO DO DI- .
RETOR-GERAL
-N~~ 1 e 2190
7- DIRETORIA GERAL
- -Extratos de Contratos nu ZR A 31/90
8- ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDO·
RES DO SENADO FEDERAL
-Edital de convocação da Assembléia

Geral-extraordinária a realizar-se no dia
9-8-90.
9- ATAS DE COMISSÃO
10- MESA DIRETORA
II - LÍDERES E VICE-LÍDERES DE
PARTIDOS

12- COMPOSIÇÃO DE COMISSÕES PERMANENTES

Sessão, em 19 de agosto de 1990

4• Sessão Legislativa Ordinária, da 48• Legislatura
Presidência dos Srs. Nelson Carneiro, Alexandre
Costa e Mendes Cana/e
ÀS 14 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM·
SE PRESENTES OS SRS. SENADORES:
Ronaldo Aragão -- Jarbas Passarinho Alexandre Costa - Chagas Rodrigues Afonso Sancho - Mauro Benevides - Di·
valdo Suruagy - Lourival Baptista -João
Calmon- Mauro Borges -Pompeu de Sousa - Mendes Canale - Wilson Martins Leite Chaves -Affonso Camargo ~Alberto
Hoffmann.
O SR. PRESIDENTE (Mendes Canale) A lista de presença acusa o comparecimento
de 16 Srs. Senadores. Havendo número regimental, declaro aberta a s_essão.
Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos
trabalhos.
O Sr. 1'-' Secretário procederá à leitura do
Expediente.

É lido o seguinte

EXPEDIENTE
MENSAGENS DO ..
PRESIDEI\'TE DA REPÚBLICA
Restituindo autógrafos de p}"9jetos de lei
sancionados:

N" 155190 (n" 526190, na origem), de 4 de
julho último, referente ao Projeto de Lei da
Câmaro u'' 10, de 1990 (n"' 4.352/89, na Casa
de_ origem), de iniciativa do Presidente da
República, que dispõe sobre a pensão especial devida aos ex-combatentes da Segunda
Gue~ra Mundial e a seus dependentes.
(Projeto que se transformou na Lei n·•
8.059, de 4 de julho de 1990.)
N~ 156/90 (n" 527/90, na origem),--de 4 de
julho último, referente ao Projeto de Lei n''
7, de 1990-CN, que autoriza o Poder Executivo a abrir ao Orçamento Fiscal da União
o crédito suplementar de Cr$ 35_8.098.000,00,
para os fins que especifica.
- (Projeto_ que se transformou na Lei n"
8.060, de 4 de julho de 1990.)
N• 157190 (n• 528190, na origem), de 4 de
julho último! referente ao Projeto de Lei n•
8, de 1990-CN, que autoriza o Poder Executivo a abrir ao Orçamento Fiscal da_ União
crédito suplementar de Cr$
10.000.000.000,00, para os fins que especifica.
(Projeto que se transformou na Lei n"
8.061, de 4 de julho de 1990.)

N° 158190. (n' 529190, na orig~-~j, de 4 de
julho último, referente ao Projeto de Lei n'
9, de-1990-CN, que autoriza o Poder Ex~cu
tivo a abrir ao Orçamento Fiscal da União
crédito suplementar de Cr$ 5.800.000.000,00,
para os fins que e$pecifica.
_ (Projeto que se transformou na Lei n''
8.062. de 4 de julho de 1990.)
N• 159190 (n' 530190, na origem), de 4 de
julho último, referente ao Projeto de Lei n•
10, de 1990-CN, qoe autoriza o Poder Executivo a abrir ao Orçamento Fi:;cal da União
crédito !:.uplemenrarde Cr$ 5.154.000.000,00,
para os fins que especific-a.
(Projeto que se transformou na Lei n~
8.063, de 4 de iulhu de 1990.)
N• 160/90 (n' 531190, na origem), de 4 de
julho último, referente ao Projeto de Lei nu
12, de 1990-CN, que autoriza o Poder Executivo a abrir ao Orçamento da Seguridade Social da União crédito suplementar de Cr$
3.300.000.000,00, para os fins que e-specifica.
(Projeto que se transformou na Lei n'·'
8.064, de 4 de julho de 1990.)
N• 161/90 (no 53219<1, na origem), de 4 de
julho último, referente ao Projeto de Lei ng
B, de 1990-CN, que autoriza o Poder Execu~
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tivo a abrir ao Orçamento Fiscal da Uniã-O
crédito especial de Cr$ 12.00U.OOO.OOO,OO,

para os fins que especifica.
(Projeto que se transformou na Lei n"
8.065, de 6 de julho de 1990.)
N9 162190 (n~ 534/90, na- Origem), de 6 de
julho último, referente ao Projeto de Lei a~·
11, de 1990-CN, que autoriza o Poder EXecutivo a abrir ao Orçamento Fiscal da União
crédito suplementar de Cr$ 4.100.000.000,00,
para os :fins que especifíca-:-

(Projeto que se transformou na Lei n~
8.066, de 6 de julho de 1990.)
N• 163190 (n" 536190, na origem), de 12
de julho último, referente ao Projeto de Lei
da Câmara n• 55, de 1989 (n" 4.968185, na
Casa de origem), de iniciativa d_Q" Presidente
da República, que altera dispositivo da Lei
n~ 6.389, de 9 de dezembro de 1976~ que fixa
as referências de saláiio dõs emp-regados do
Grupo-Processamento de Dados.
(Projeto qUe se transformou na Lei n"
8.067, de 12 de julho de 1990.
N 9 164/90 (n'' 537/90 na origem), de 13 de
julho último, referente ao Projeto da Lei da
Câmara n" 46, de 1990 (n'' 132/90, na Casa
de origem), que acrescenta parágrafo ao art.
6? da Lei n" 8.025, de 12 de abrH de 1990.
(Projeto que se _transformou na Lei n~·
8.068, de 13 de julho de !990.)
N• 165190 (n" 5.383/90, ria origem), de 13
de julho último, referente ao Projeto de Lei
do Senado n~ 193, de 1989, de autoria do
Senador Ronan Tito, que_ dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente e dá outras providências.
(PrOjeto que se transformOu na Lei n9
8.069, de 13 de julho de 1990.)
N• 166190 (n" 539190, na origem), de 16
de julho último, referente ao Projeto de Lei
da Câmara n? 30, de 1990 (n" 4.779/90, na
Casa de origem), de iniciativa do Presidente
da República, que prorroga a vigência do I
Plano Nacional de Informática e Automação
-Planin.
(Projeto que se transformou na Lei n~
8.o70, de 16 de julho de 1990.)
N• 167190 (n' 542190, na origem), de 17
de julho último, referente ao Projeto de Lei
da Câmara n• 45, de 1990 (n' 4.589190, na
Casa de origem);de inicíitiVa ao Presidente
da República, que dispõe sobre os efetivos
do Exército em tempo de paz.
(Projeto que se transformou na Lei n•
8.071, de 17 de julho de 1990.)
De agradecimento de comunicações:
N• 169190 (n' 544190, na origem), de 23
passado, referente às matérias de interesse
do Poder Executivo, enviadas ao Congresso
Nacional.
N• 170190 (n" 545/90, na origem), de 23
passado, referente à aproV"ação das matérias
constantes das Mensagens da Presidência da
República n?~ 355, 421 e 447, de· i99~Ô. N~ 171/90 (n 546/90, na origem), de 23
passado, referente à aprovação das matérias
cOnstantes das Mensagens da Presidência da
Repóblica n•' 73, 75, 400,422, 429,435.436,
437,438,439, 459, 468 e 517, de 1990.
6
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Liverpool, Encarregado, 1959 e 1960.
Milão, Vice-Cônsul, 1961.
Milão, Cõnsui-Adjunto, 1961/63.
Milão, Encarregado, 1963.
Roma, Primeiro Secretário, 1967170.
Assunção, Pri,meiro Secretário, 1970/72.
Sófia, Legação, Prmeiro SeCre-tário,
!972173.
.
Sófia. Encarregado de Negócios, 1972.
- MENSAGEM N• 173, DE 1990
Sófia, Legação, Conselheiro, 1973/74.
(N'• 549/90, na origem)
Bruxelas, Ministro-Conselheiro, 1977/82.
Bruxelas, Encarregado de Negócios, 1978
Excelentíssimos Senhores Membros do Sena·
e 1979.
do Federal:
Panam.á,.Embaixador, 1987/90._
De conformidade c_om o artigo 52, inciso
IV Confei-Çncia Regional dã FAO, SantiaIV, da Constituição Federal, tenho a honra
de _submeter à aprovaç-ão d~ Vossa~ Excego, 1956 (membro).
lências-ã escolba, que desejo fazer, do Senhor
Comissão de Elaboração das Instruções para a Delegação do Brasil à XI Sessão da AsPaulo Monteiro Lima, Ministro de Primeira
sembléia Geral da ONU, 1956 (membro).
Classe, da Carreira de Diplomata, para exerGrupo de Trabalho de Exame do~ Procescer a função de Embaixador do Brasil junto
sos de Readaptação dos Funcionários do
ao Reino da Tailândia, nos termos dos artigos
MRE, 1963 (membro).
56 e 58 dg Regulamento de Pessoal do Serviço
Exterior, baixado pelo "Decreto n" 93.325,
CPmissão Executiva da I Reunião de Coorde 01 de outubro de 1986, e de _acordo com
denação da Propaganda e Expansão Comercial no Continente Americ;a_no, 1963 (memo Decreto n" 99.261, de 23 de maio de 1990.
__ ___
_
bro). _ _
Os méritos do Embaixador Paulo Monteiro
I Reunião da CECLA, Alta Ragia, 1964
Lima, que me induziram a escolb.êMlo para·
(membro).
o deseJnp_enho dessa elevada função, constam
XXll Sessão Anual das partes Contratanda anexa illformação do Ministério da~ Relações Exteriores.
tes do Gatt, Genebra, 1965 (membro).
__ Brasília, em 23_de julho de 1990.- FerII Sessão da Junta de Comércio e Des_envolvimento·, ONU. Genebra, 1965 (deleganando Collor
--do-suplente).
II CIE, Rio de Janeiro. 1965 (membro).
INFORMAÇÃO
IV Reunião Anual Ordinária do CIES,
Curriculum V1tae:
Buenos Aires, 1966 (membro).
Reunião
EinbaixadorPAULO MONTEIRO LIMA
de Embaixadores do Brasil na Europa OciM
Rio de Janeiro/RJ, 13 de novembro de
dental, Roma, 1976 (membro).
1930.:
.Reunião de Embaixadores do Brasil na EuroFilho de Edison Barres de Lima e Allahide
pa Ocidental, Roma, 1966 (assessor)
Monteiro Lima.
Grupos de Trabalho de Preparação do paCurso de Preparação à Carreira de Diplovilhão do Brasil, Bienal de Artede Veneza,
mata, IRBr.
1967/68 (membro).
Curso de Aperfeiçoamento de Diplomata
XV Reunião de Ministros das Relações Ex(CAD), IRBr.
teriores como Órgão de Consulta do TIAR,
Bacharel_em Direíto, FD-UFRJ.
Quito, 1974 (membro).
Cónsul de Teiceira Classe; 09 de dezembro
Reunião do Grupo de Trabalho sobre
de·1954.
Ciência e Transferência de Tecnologia, BrasíSegundo Secretário, antigüidade, 24 de oulia, 1974 (delegado).
tubro de 1961.
Reunião Ministerial para a constituição -do
Primeiro_Se_c.re:tário, merecimento, 18 de
SELA, Panamá,_1975 (membro).
.
V e VI Períodos Ordinários de_ Sessões da
janeiro de 1967,
Conselheiro, merecimento, 01 de janeiro
Assembléia Geral da OEA, Washington e
de 1973.
Santiago, 1975176 {delegado).
Ministro de Segunda Classe, merecimento,
II Reunião ordinária do Conselho LatinoM
19 de abril de 1975.
Americano do SELA, Caracas, 1976 (deleMinistrO de Primeira C lassei, mei:ecimento,
gado).
21 4e dezenlbro- de 1983.
VII Período Ordinário de sessões da AsAssistente do Secretário#Gerai-Adjunto
sembléia Geral da OEA, Saint Georges, Gra~
para Assuntos .J;conóffilcos, 1964/t56.
nada, 1977 (delegado).
Assistente do Chde do Departamento GeOrdem de Rio Branco, Grã-Cruz, Brasil.
rarde-Administração, 1966/70.
Ordem do Mérito Militar, Comendador,
Chefe daDíViSão da Organização dos EstaBrasiL
dos Americanos, 1974n7.
Ordem do Mérfto Naval, grande Oficial,
Agrega, 1982183. .
Brasil.
Chefe do Departamento do Pessoal,
Ordem do Mérito, Cavaleiro, Itália.
1984187.
Ordem da Coroa, Grande Oficial, Bélgica.
São Francisco, Vice-cónsul, 1957/59.
Sâo Francisco~ Encarregado, 1959.
O Embaixador PAULO MONTEIRO LI·
Liverpool, Vice·Cónsul, 1959/61.
MA se encontra nesta data no exercício de
N'' 172190 (n• 547190, na origem), de 23
passado, _referente à aprovação de matér-ias
constantes de Mensagens da Presidência da
República.
Submetendo à deliberação do Senado a escolba_de_nome indicado para função cujo pro~!rnento depende de sua prévia aquiescência:
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N~ 96/90-DF (n~ 72/90, na ongem), de 13
de jutho passado, relativa ao Projeto de Lei
do DF n" 23, de 1990, que "autoriza a desaferes, em
de
de 1990. - (Celina tação de domínio de _bem de uso comum do
Maria Assumpção do Valie Pereira) Chde do _ pove, situado no SGWNorte- RA I, dentro
Departamento do Servtço Exterior.
dos limites territoriais do Distrito Federal,
e dâ outras providências".
(À Comissão de Relações E:cteriores
(Projeto que se transformou na Lei n 9 113,
e Defesa Nacional.)
de 13 de julho de 1990.)
N• 97/90-DF (n" 73/90, na origem), de 13
AVISOS DO SECRETÁRIO-GERAL
de julho passado, relativa ao Projeto de Lei
DA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA
do DF n·· 24, de 1990, que "autoriza a desafeN~ 994/90, de 12 de julho último, encamitação do domínio de bem de uso comum do
nhando esclarecimentos prestados pelo Mipovo, situado no setor de Indústria e Abastenistério da Economia, Fazenda e Planeja- cimento, Região Administrativa do Guarámento sobre quesitos constantes do RequeriRA X- Distrito Federal".
mento nn 58, de 1990, do Senador Humberto
(Projeto que se transformou. na Lei no 114,
Lucena, formulado com o objetivo de obter
de 13 de julho de 1990.)
informações referentes à situação do mercaN~ 98190 --:-_DF (nu 74/90 1 na origem), de
do financeiro no período de 15 de fevereiro
13 de jufho p·assido, relativa ao Projeto de
a 15 de março passados.
Lei n9 20, de 1990, que "introduz alterações
N~ 1.075/90, de 23 de julho último, encamina Lei n" 7, de 29 de dezembro de 1988,
nhando esclarecimentos prestados pelo Mie dá outras providências··.
nistério do Exércítâ sobre quesitos constantes
(Projeto que se transformou na Lei n" 115,
do Requerimento n 145, de 1990, do Senador
de 13 de julho de 1990.)
Maurício Corrê a, fármuladO com o objetivo
N" 99190- DF (n" 75/90, na origem), de
de obter informações referentes à invasão de
17 dt! julho passado, relativa ao Projeto de
área indígena.
Lei rio DF n'' 75, de 1989, que "veda construN? 1.085/90, de 24 de julho último, encamição ern Brasl1ia, nos locais e nas condições
nhando esclarecimentos prestados pelos Mique menciona".
nistétiõs da Economia, Fazenda e Planeja(Projeto que se transformou na Lei n" 116,
mento; e do Trabalho e da Previdência Social
de 17 de julho de 1990.)
sobre quesitos constantes do Requerimento
Submetendo à deliberação do Senado Fede·
no 141, de 1990, do Senador Mata-Machado,
ral projetos de lei:
formulado com o objetivo de obter informações que esclareçam as causas da reedição
da Medida Provisória n~ 185 (Medida ProviMENSAGEM N• 100, DE 1990-DF
sória n" 190).
(N' 68/90-GAG, na origem)
MENSAGENS DO GOVERNADOR
Brasília, 6 de julho de 1990
DO DISTRITO FEDERAL
Excelentíssimo
Senhor Presidente do SeRestituindo autógrafos de projetos de lei
nado Federal,
sancionados:
Tenho a honra de encaminhar a Vossa ExN-' 92/90-Df (n" 65/90, na origem), de 28
celéncía o Anteprojeto de Lei, em anexo,
de junho passado, relativa ao· Projeto de
que cria um emprego em Comissão na Tabela
Lei do DF nu 28. de 1990, que "altera a Lei
de Empregos em Comissão da Fundaç_ão
n·• 49, de 25 de outubro de 1989, e- dá outras
Hospitalar do Distrito FederaL
providências'~.
A medida torna-se indispensável tendo em
(Projeto que se transformou na Lei n" 110,
vista a necessidade de dotar o Hospital de,
de 28 de junho de 1990.)
Base do Distrito Federal de servidor especia·
N" 93/90-DF (n" 66/90, na origem), de 28
lizado ao atendimento às crianças portadoras
de junho passado, relativa ao Projeto de Lei
de cardiopatias congénitas e adquiridas.
do DF n" 30, de 1990, que "estabelece a com~
Cumpre-me esclarecer a Vossa Excel!.:ncia
petência, composição e classificação do C-onque o pessoal de áj)Oío necessário ao -funcioselho de Cultura do Distrito Federal, e dá
namento da Unidade a ser criada será recru~
outras providências".
tado entre os recursos humanos disponíveis
(Projeto que se transformou n? Lei n\' 111,
na Fundação Hospitalar do Distrito Federal.
de 28 de junho de 1990.)
Ant~ ao e?Cposto, a fim de atender à grande
N" 94/90-DF (n" 67/90, na origem), de 3
demanda existente, tanto de crianças interde julho passado, relativa ao Projeto de Lei
nadas no próprio Hospital de Base quanto
do DF n'' 29, de 1990, que "altera dispositivo
daquelas oriundas de Hospitais Regionais,
do Decreto-Lei n·• 2.244, de 14 de fevereiro
Centros de Saúde e demais Serviços de Saúde
de 1985, e dá outras providências".
da reg_i_ão_, estou en~minh~ndoa VossaExce(Pr<Jjeto _ql.le.se transformo_u .rt<tJ-~~i _n." lQ~.
lên.cia. ·nos- tefffi.os ·aa··ResOIU_ç.ãO ·n~·-157/88,
de 27 de· junhO ·cte·1990.) · ·
·
dessa Casa Legislativa, o anexo Anteprojcto
N" 95190-DF (n" 71190, na origem), de 13
de Lei. para os fins pertinentes.
de julho passado, relativa ao Projeto de Lei
Ao ensejo, renovo a Vossa Excelência prodo Df n" 21 de 1990, que "altera o anexo
testos de elevada estima e distiRta consideI da Lei n·· 93, de 2 de abril Je 1990".
ração.- Wanderley Valim da Sih·a, Gover(Projeto que se transformou na Lei n'·'Jl2,
nador do Distrito FederaL
de 13 de julho de 1990.).

suas funçõ_es de Embaixador do Brasil junto
à República do Panamá.
Secretaria de Estado das Rdaç6es Exterio-

6
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PROJETO DE LEI DO DF
Nc' 42, DE 1990
Cria emprego em Comissão na Tabela
de Empregos em Comissão da Fundação
Hospitalar do Distrito Fedel'al e dá outras
providências.

O Senado Federal decreta:
Art. 1'' É criado na Tabela de_Empregos
em Comissão da Fundação Hospitalar do Distrito Federal, parte relativa ao Hospital de
Base do Distrito Federal, o emprego etp Comissão de Encarregado de Cardiologia Pediátrica, EC-22, diretamente subordinado ao
Chefe da Seção de Doenças Cardiovasca.lares, da Divisão de Recursos Médicos.
Parágrafo único. As a~ividades a serem
executadas pelo Encarregado de Cardiologia
Pediátrica ser~o definidas pela FHDF.
Art. 2~ Os atuais einpregos de Chefes de
Unidades., integrantes da n;c da FHDF parte relativa ao Hospital de Base do Distrito
Federal e alocados nas Seções da Divisão de
Recursos Médicos passam a ser designados
Encarreg;:1dos, mantidos os símbolos de re~
muneração e a alusão à especialidade médica
que os caracterizam.
Art. 39 As despesas decorrentes da aplicação desJta Lei correrão à conta de dotações
próprias do orçamento da Fundação Hospitalar do Distrito Federal.
Art. 4o Esta Lei entra em vigor na data
da sua aplicação.
Art. 5o Revogam-se as disposições em
contrário.
(À ComissãO do Distrito Federal.)

MENSAGEM N• 101, DE 1990-DF
(N~ 69/90-GAG, na origem}
BrasJ1ia, 6 de julho de 1990
Excelentíssimo Senhor Presidente do Senado Federal_;
Tenho a honra de encaminhar a essa Casa
Legislativa, para os fins pertinentes, o anexo
Projeto de Lei que dispõe sobre o aproveitamento, nar. Carreira. Administração Pública
da Fundar;ão Zoobotãnica do Distrito Federal, de servidores contratados através de convênio cele.brado entre a Fundação Zoobo~
tânica do Distrito Federal e a Embrater e
que se encontrem em exercício na Fundação
Zoobotânica do Distrito FederaL
Ressalte-se que o aproveitamento acima
mencionado dependerá de aprovação em
processo seletivo específico, conforme discriminado no art. do presente Projeto de Lei,
e ocorrerá em padrão e dasse iniciais de emprego, cujas atividaJes correspondam àque~
las para as quais o servidor foi contratado,
_observado,, inclusive, o mesmo grau de escoIªD,_dª<;ie.
Consta, também, do Projeto de Lei em
foco, disposição no sentido de rescindir os
contratos de trabalho dos servidores contra~
tados at(a\'-'és do Convênio celebrado entre
a Fundaç.ão Zoobotànic..'l..do Distrito Federal
e a Embrater, que não optarem pelo aproveitamento.

zo
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A medida se justifica tendo em vista que

esses servidores possuem vínculo emprega-

tido e representam rrião-de-obra com que
efetivamente conta hoje a Fundação Zoobo-

tânica do Distrito--Federal, não ocupando,
no entanto, empregos permanentes na Tabela da entidade, requisito imprescindivCJ para
se habilitar à transposição para a Carreira,
na forma prevista no art. 1" da Lei n" 93,
de 2 de abril de 1990.

Na oportunidade, renovo a Vossa Excelência protestos de estima e consideraÇão. Wanderley Vallim da Silva, Governador do
Distrito FederaL

PROJETO DE LEI DO DF
N• 43, DE 1990
Dispõe sobre ·o aproveitamento de servidores na Carreira Administração Pública da Fundação Zoobotânica do Distrito Federal, criada pela Lei n' 82, de
29 de dezembro de 1989, e dá outras pro~
vidências.

como vantagem pessoal individualmente nominada.
Art. 4'' O tempo de serviço prestado pe~
los servidores, na condição de conveniado,
será contado para todos os efeitos.
Art. 59 Os servidores contratados atra-vés do Convênio celebrado entre a Fundação
ZoobotániCã" óo Distrito Federal e a Embrater, que não optarem nos termos desta Lei
terão os respectivos contratos de trabalho res~
cindidos.
Art. 6° O Governador do Distrito Federal, baixará os atas necessários ã regulamentação desta Lei.
Art. 79 Esta Lei entra em vigor na data
de sua publicação.
Art. 8? Revogam-se as disposições em
contrário.
(À Comissão do Distrito Federal.)

MENSAGEM N• 102, DE 1990-DF
(N9 70/90-GAG, na origem)

O Senado Federal decieia:Brasília, 12 ~e julho de 1990
Art. 1'? Poderão ser aproveitados, mew
Excelentíssimo
Senhor Presidente do Sediante opção, na Carreira AdmiáistraÇãO-Pu:·
nado Federal,
blica da Fundação Zoobotânica do Distrito
Tenho a honra de difigir-me a VossaExce·
Federal, criada pela Lei n9 82, de 29 de delência pata encaminhar, na forma do anexo,
zembro de 1989, os servidores contratados
Projeto de Lei que trata da desafetação de
através de convênio celebrado entre a Fundadomínio de bem de uso comum do povo, reção Zoobotânica do Distrito Federal e a Emquerendo seja ele submetido à decisão do
brater que se encontrem em exercício na Fundouto Senado Federal.
dação Zoobotâníca do Distrito Federal.
Justifica a inicíativa a necessidade de se
Parágrafo único. A opção de que trata
corrigir distorção cons,olidada ao lo_ngo do
este artigo será manifestada, junto à Fundatempo. A área que se pretende desafetada
ção Zoo botânica do Distrito Federal, no·prade domínio público, tem como destinação o
zo de trinta dias, passando o servidor, a partir
remanejamento de outra, de domínio privada opção, a integrar a Tabela Suplementar
do, que se tornou impossível de utilização
referida no § 3~ do art. 1~· da Lei n~ 93, Je
em razã<{de equipamentos urbanos haverem
2 de abril de 1990.
sido implantados dentro de seus limites, su~
Art. 2'? O aproveitamento dos servidores
-perfíciiil e subterrâneo.
a que se refere o art. 1~ dar-se-á:
Cumpre-me esClarecer a Vossã Excelência,
I - através de concurso para fins de efetie a seus ilustres Pares, que, sendo autorizada
vação para os servidores que, em 5 de outubro de 1988, tinham 5 (cinco) anos de contra-- a desaíetação, à área desafetada, que passará
ao domínio privado, corresponderá, na mesto de trabalho pago à conta de recursos alocama metragem quadrada, a área, atualmente
dos ao convênio, mencionado e ainda permaprivada, ·qu~ passará ao domínio público.
neçam nesta condição;
Com estes esclarecimentos, requerendo a
I I - através de concurso público para os
aprovação do presente projeto, valho-me da
servidores que, em 5 de outubro de 1988,
oportunidade para renovar a Vossa E>;:celên~
tinham menos de 5 (cinco) anos de contrato
cia meus protestos de respeito e admiração.
de trabalho pago à conta de recursos alocados
- Wanderley ValiJm da Silva, Governador
ao convénio referido e -que aínda permanedo Distrito Federal em exercício.
çam nesta situação.
Parágrafo único. Nos concursos de que
PROJETO DE LEI DO DF
trata este artigo o tempo de contrato de traba_ N' 44, DE 1990
lho, através de con:vênio, será contado como
Autoriza a desafetação de domínio de
tftulo.
bem de uso comum do povo, situado no
Art. 3° O aproveitamelltO de que trata
Setor Hoteleiro Norte-- Região Adminiso art. 29 desta lei será feito em emprego de
trativa do Plano Piloto- RA I- Distrito
atividades correspondentes àquelas para as
Federal.
quais o servidor foi contratado, observado
O Senado Federal decreta:
o mesmo grau de escolaridade.
Art. 1~ Fica autorizada a desafetação de
§ 19 O aproveitamento dar-se~á em pa·
domínio do bem de uso comuin do povo,
drão e classe iniciais doS-respectivos empregos.
localizado no Setor Hoteleiro N arte, anexo
ao lote A, da Quadra 1, Região_ Adminis§ 29 Nenhuma redução de remuneração
poderá resultar do disposto no parágrafo antrativa do Plano Piloto - RA I, dentro do
espaço territorial do Distrito Federal.
terior, assegurando a diferença, se houver,
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At;t. z·.· A desafetação de que trata o artigo anterior tem por objetivo o remanejamento do lote A, Quadra 1, Setor Hoteleiro Norte, Região Administrativa do Plano Piloto
- RA I, Distrito Federal.
Art. 3" Esta fei entra em vigor na data
de sua publicação.
Art. 4° Revogam-se as disposições em
contrário.

(À Comissão do D~srrito Federal.)
MENSAGEM N• 103, DE 1990-DF
(N? 79/90-GAG, na origem)
Brasilia, 25 de julho-de 1990.
Senhor Presidente:
No uso da prerrogativa que lhe foi conferida pelo art. 16, § 19 do Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias, essa ilustre Casa Legislativa, acatando proposições deste
Governo, houve por bem aprovar projetas
de lei que, sancionados, consubstanciam hoje
as Carreiras integradas por servidores da Administração Direta Autárquica e Fundacional
do Distrito Federal.
A iniciativa do Distrito Federal, na trami~
tação dos mencionados projetas, decorreu do
cumprimento do dispositi-Vo constitucional
inserido no art. 39, da Constituição Federal,
nO que respeita à instituição de plano de carreira, para servidores, nos diversos níveis _da
federação.
Dos estudos realizados pelo Distríto Federal chegou-se à conclusão que a concepção
das carreiras haveria de observar parâmetros
homogêneos, assentados, tanto para a Administração Direta quanto para a Fundacional,
nos cânones constitucionais que estabelece~
ram a obrigatoriedade de tratamento isonômico aos servidores integrantes daquelas esferas administrativas.
Implantadas as carreiras, resta agora ao
Distrito Federal a iniciativa de provocar essa
insigne Casa Legislativa quanto ao exame de
projeto de lei que visa a finalizar o -processo
encetado quando da proposta de criação das
multicitadas carreiras, estabelecendo regime
jurídico único para os servidores.
O projeto que tenho a honra de ora encaminhar a Vossa Excelência versa sobre a alteração do regime jurfdico dos servidores das
fundações públicas do Distrito Federal, de
forma a sujeitá-los ao regime da Lei n" 1.711,
de 28 de outubro de 1952, como hoje já se
encontram submetidos os serVidores da Administração Direta e Autárquica.
_
Dada a importância da matéria, permitome encarecer os préstimos de Vossa Excelência no sentido de dispensar ã mesma tratamento de urgência.
Aproveito a oportunidade para renovar a
Vossa Excelência protestos de estima e elevada consideração. - Wap.derley Vallim da Silva, Governador em exercício.
PROJETO DELE! DO DFNi 45, DE 1990
Dispõe sobre o regime jurídico dos ser·
vidores civis das fundações públicas do
Distrito Federal e dá outras providências.
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O Senado Federal dec!eta:

Art. 1~ Os atuáis servidores das funda~
Ções públicas dO t'listrito'Federal, regidos pe·
la Consolidação das Leis do Trabalho, ficam
automaticamente submetidos ao regime da
Lein"1.711, de 28de.outubro de 1952, desde
que:
I - hajam ingressado nas respectivas entidades mediante concurso público;
II- tenham sido abrangidos pela Lei n9
66, de 18 de dezembro de 1989, ou pelas
Leis n~ 82, n" 83, n" 85, n~ 86 e n9 87, todas
de 29 de dezembro de 1989, com as alterações
posteriores.

Parágrafo únioo.

Os setvidores ampara-

dos pelo art. 19 do Ato das Disposições Constitucíonais Transitórias, que não tenham sida
submetidos, ainda, a concurso- parti." fins de
efetivação e os servidores a que se referem
o art. 2~, § 6~, da Lei n~ 87, de 29 de dezembro
de 1989 e o art. 2o, da Lei n~ 94, de 23 de
abril de 1990, somente passafão ao regime
esta'Wtário após cumpridas as exigências con·
tidas nas leis das respectivas carreiras.
Art. 2º São transformados em cargos de
provimento efetivo ou em comissão, respecti~
vamente, os empregos permanentes e os em~
pregos em comissão das tabelas de pessoal
da·s fim dações públicas do Distrito Federal.
Parágrafo único. São transformadas em
Quadros as Tabelas de Pessoal das fundações
públicas do Distrito Federal.
Art. 3~ O tempo de serviço prestado sob
o regime da legislação trabalhista pelos servi·
dores de que trata esta lei será contado para
todos os efeitos no reg-ime estatutário.
Parágrafo único. O adicional por teffi:pO
de serviço pago em bases diferentes do previsto na Lei no 1.711, de 28 de outubro de
1952, constituirá vantagem pessoal, nominalmente identificada, a ser absorvida à proporção em que se tornarem devidos os qüinqüênios subseqúentes.
Art. 4~ Até que a lei regulamente a contribuição devida para o custeio da seguridade
social, será de 6% (seis por cento) o desconto
para este fim, a favor do Distrito Federal,
calculado sobre a remuneração mensal de cada servidor.
Art. 5o A aplicação do disposto nesta lei
não importará alteração de salário.
Art. 6g Esta lei entra em vigor na data
de sua publicação.
Art. 7" Revogam-se as disposições em
contrário.

(À Comissllo do Distrito Federal. J
Submetendo à deliberação do Senado a escolha de nomes indicados para cargos cujo
provimento depende de sua prévia aquiescên.da:
MENSAGEM N• 104, DE 1990 - DF
(N• 77/90-GAG, na origem)
Brasilia, 20 de julho de 1990
Excelentíssimo Senhor Presidente do Senado Federal:
Com fulcro no art. 4~ da Lei n" 5.538, de
22 de novembro de 1968, tenho a honra de

me- diiig"ir a Vossa Excelência a fim de sUbmeter à elevada apreciação dessa insigne Casa
· Legislativa o nome do Doutor Jorge Caetano
para_exercer o cargo de Conselheiro do Tri·
bunal de Contas do Distrito Federal, na vaga
decorrente do falecimento do Conselheiro
Fernando Tupinambá Valente.
O anexo curriculum vitae do Doutor Jorge
Caetano bem evidencia seus méritos como
homem público, o que me induz a indicá~lo
para o desempenho de tão destacada função.
Na oportunidade, renovo a Vossa Excelência protestos de alta estima e subida consi~
deração.- Wanderley Vallim da Silva, Go~
vernador do Distrito Federal em exercício.
JORGE CAETANO
Nascimento:- data: 22 de abril de 1940
-local: Rio de Janeiro - RJ
Começou sua carreira como Oficial do
Exército brasileiro, formado pela Academia
Milítar -~_as Agulhas Negras, em 1961. É tam·
bém Administrador, formado pela Faculdade
de Ciências Econ6micas, Contábeis e de Administração do Distriio Federal- Ceub, desde 1971. Em abril de 1%9, foi aprovado em
concurso público realizado pelo Ministério
da Fazenda, ocupando desde então o cargo
efetivo de Auditor Fiscal do Tesouro Nacio·
na!.
_
. _
Coni.o (f(íciã.l dO EXército, de fevereiro de
1968 a maio de 1969, desempenhou funções
de Tesoureiro da Comissão Militar Mista
Brasil-Estados Unidos. De maio de 1969
a maio d6-t972, trabalhou no Estado· Maior
das Forças Annadas como Tesoureiro e AImoxarife.
Já no Ministério da Fazenda, a partir de
maio de 1973 até junho de 1974, foi Programador da Assessoria do Secretário da Receita
Federal.
No períOdo cÕmpreendido entre junho de
1974 e janeiro de 1976, atuou à frente da
ComissãO Cle Licitações da Secretaria de Administração do Distrito Federal, como seu
Presidente.
De janeiro de 1976 a dezembro de 1977,
ocupou o cargo de Chefe de Gabinete do
Secretário de Adrriinistração do Distrito Federal, período em que substituiu o titular da
Pasta em diversas ocasiões+
Voltando ã área federal, chefiou, de julho
de 1978 a março de 1979, a Seção de programaçáo e A vafiação da Secretaria da Receita
Federal.
Em março de 1979, foi nomeado Coordenador-Adjunto do Sistema de Arrecadação
da Secretaria da Receita Federal e Substituto
do Titular, cargo em que permaneceu até
abril de 1980.
Desde abril de 1980 até dezembro de 1981,
ocupou o cargo de Diretor-Geral do Departamento de Administração do Ministério da Fazenda.
A partir de dezembro de 1981 até fevereiro
de 1986, foi Diretor-Geral do Departamento
de Pessoal do Ministério da Fazenda,
De fevereiro a setembro de 1986, exerceu
funções de Secretário-Geral Adjunto do Ministério da Fazenda, com atribuição de coor-
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denar as Delegacias do Ministério da fazenda
em todo o território nacionaL
... Imediatamente após, foi nomeado Coordenador do Sistema de Informações Económi·
' co-Fiscais da Secretaria da Receita Federal,
cargo em que permaneceu até fevereiro de
1988. No desempenho de suas funções à época, representou o Brasil junto ao Centro lnteramericano de Administração Tributária, integrando grupo de trabalho criado para elaborar o planejamento estratégico do órgão
e participando, com esse fifi, de reuniões
nos Estados Unidos e México-. Nesse período,
representou o Brasil, como delegado, na reunião do Comitê de InfOrmática do Conselho
de.Cooperação Aduaneira, em Bruxelas.
Missão superveniente, ocupou, de fevereiro de 1988 a agosto de 1988, o cargo de Dire~
to r do Serviço Federal de Processamento de
Dados - Serpro.
Em setembro de 1988, foi nomeado Assessor do Ministro da Fazenda, cargo ocupado
por breve período, pois que, nO mês seguinte,
foi investidono ~rgo de Secretário de Admi, nistração do Distrito Federal.
É portanto, desde outubro de 1988 até a
presente data, Secretário de AdminiStração
do Distrito Federal.
Recebeu como condecoração as Medalhas
Militar de Brom;e e do Pacifícador. Foí condec;orado ainda com a Ordem do MéritO de
Brasília, no grau de Grande·Oficial, com a
Medalha do Mérito Alvorada e co_m a Medalha Mérito Henrique Bandeira de Mello.
Brasma, 20 de julho de 1990.- Jorge Caetano.
(A Comissão do Distrito Federal.)

MENSAGEM N•l05, DE 1990-DF
(N~ 80/90-GAG, na origem)
Brasília, 25 de Julho de 1990
Excelentíssimo Senhor Presidente_ do Senado Federal:
No uso das atribuições que me são conferidas pelo inciso I, do art. 11, da Lei do DF
n9 91, de 3D de março de 1990, combinado
com o § 1~, do art. 16, do Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias, tenho a honra
de submeter a aprovação dessa Casa Legislativa o nome da Doutora Marli Vinhadeli
Papadópolis, Auditora do Tribunal de Contas do Distrito Federal, para o Cargo de Conselheira daqu~la Colenda Corte de Contas.
Outrossim, cumpre ·salientar que a escolha
recai sobre um dos indicados em'lista tríplice
do Tribunal, em vaga criada pelo art. 79 da
supracitada lei e reservada aos Senhores Auditores e Membros do Ministério Público do
órgão, nos termos do art. 74 do mesmo diploma legal.
Sem outro objetivo, reitero a Vossa Excelência protestos de consideraÇão e- apreço.
- Wanderley Vallim da Silva, Governador
do Distrito Federal em exercício.

Cp:rriculum Vitae
Dados Pessoais:
Nome: Marli Vinhadeli Papadópolis
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Filiação: Pedro Vinhadelli - Oneida AI·
ves de Souza Vinhadelli
Data de Nascimento: 17 de dezembro de
1942
Naturalidade: Onda Verde- São Paulo
Estado Civil: Judicialmente separada
Residência: SQS206, Bloco "K". Apt~ 604
-Te!.: 244-5084
Escolaridade:

Primário: Grupo Escolar "D. Pedro II"
- Ribeirão Preto - SP
Ginasial: Colégio Maria Auxiliadára- Ribeirão Preto - SP
Secundárío: Técnico. de Contabilidade Centro de Ensino Médio Elefante Branco,
Brasília-DF
Superior: Curso de Direito Associação de
Ensino Unificado do DF- AEUDF-

1978 -Curso de Ciências Contábeis -:AEUDF -1983.
Pós-Graduação (Iatosensu): Gerência Empresarial- ICAT/AEUDF -1984
Cursos
XIII Ciclo da Associação- dOs bij)lõmatas
da Escola Superi"or de Guerra
ADESG/1984
~
Chefia_e Liderança
Introdução à Análise Transacional
Avaliação de Desempenho
Estrutura e Análise de Balanço (aperfei~
çoamento)
Administração de Pessoal
Português para ExecutiVoS
Auditoria Interna - Têcnicas e Mét.odos
de Trabalho
Curso Internacional de Auditoria Operacional
CursO Prático de Análise de Balanços
Direito Militar e Segurança Nacional

OutrosSimpósio sobre Licitação e Contratos Administrativos (DL n~ 2.300/86)
Ciclos de Conferências sobre Direito Financeiro
Ciclos de Conferências sobre Direito Administrativo
Ciclos de Conferências sobre Direito Público.
Seminários sobre Tribunais de ContaS
Seminário de Desenvolvimento de Executivos
I Painel de Direito Natural - UnB
III Forum de Debates sobre Ciências Jurídicas e Sociais- UnB
Seminário so_bre Previdência e Assistência
Social
Seminário sobre-Aspectos do Direito Penitenciário
Ordem de Serviço n" 184/81 - IDF
Presidente da Banca Examinadora- Prova escrita de Direito-, no concurso Público para a CategoJia Funcional de Auditor
do Departamento de Auditoria da Secretaria de Finanças do Distrito Federal.
Portaria n~ 140, de 26-5-83
Banca Examinadora do Concurso Público

destinado ao provimento dos cargos da Categoria Funcional de Auxiliar de Controle
Externo (Cont~bHidade Geral e Pública)
Porf3ria n~' 15 - Tribunal de Contãs do
Estado de Rondônia
Banca Examinadora do Concurso Público
destinado ao provimento de cargos das Categorias. Funcionais de:
-Agente de Controle Externo (Contabi~
\idade Geral e Pública; Noções de Admi~
nistração e Controle Financeiro e Orça~
mentário);
-Técnico de_ Controle _Externo (Direito
-Finance1r0)".~'"

o"=---,--_

-

Trabalhos sobre temas de Direito ou Ciências Contábeis
Tribunal de Contas do Disti"íto FederalTCDF
__ Processo n9- 3.483/86- Consulta da -S-oCiedade de_ Abastecimento de Brasília S/A
Processo n9 1.452/84 - Contrato n~
4184/FHDF ~SANOLI -~Indústrias eCo·
mércio de Alimentação Ltdã.. ·
_
Pro.cessO n 9 2.001/82 --Convêni0-n9
Jl/82/FSS x Centro Espírita Sebasti;io "Q_
Mártir" - Pedido de Reconsideração
Processo n9 1. 782/86 - Contrato n~
41186/CEB x General Elétrica do Brasil Consulta sobre revisão contratual
Processo n~ 513/86- Relatório de Inspeção
Programada
Processo o~ 3.173/85- Extratos de contratos
Processo o? 2.828/85- COntrato de locação
residencial
Processo n~ 4.701/M - Inspeção Programada
Processo n" 2. 763/85 _- Inspeção Progra~
ma da
Processo n? 3.177/85 - lnsp'eção Especial
Processo n? 3. 741/84- Inspeção Especial
Processo o? 3.658/85 - Representação n~
27/85-1•-lCE
Processo n!'- 420185 - Consulta da TCB
Processo n9 2. 720/82- Prestação de Contas
da SHlS
Frocesso n~ 1.009/85 - Consulta da No~
vacap
Processo n~ 4.652/84- Consulta da CEB

x

Processo no 1.932.182 -Consulta da CSO
daSEG
Processos de n?'4.556/82 e 4.032/81- Consulta da SEG
Processo n? 969/80- Consulta da SVO
Pi-acesSo no 2.466/77- Consulta da FCDF
Temas expostos
''Aspectos de Auditoria e Fiscalização que_
envolvem a Fundação do Serviço Social"
(Ata da 2.12()'-S.O. do TCDF)

e

"Controle Externo Controle Interno",
como parte da programação do Curso Superior de Bombeiro Militar (Of. no 57185
- Presid_ência.TCDF). - --Magistério Superior
Associação de En-sino Unificado do
trito Federal - AEUbF

Dis~
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Disciplinas: Contabilidade Geral, Contabilidade de Custos e Auditoria e Análise de
Balanços.
Período: de 1984 a 1988.
Brasüia-DF, 16 de julho de 1990. -Marli
Vinhadeli Papadópolis.
(À Comissão do Distrito Federal.)
OFÍCIOS DO
PRIMEIRO SECRETÁRIO
DA CÂMARA DOS DEPUTADOS
N9 149/90, de 5 de julho último, comunicando o arquivamento do Projeto de Lei do
Senado n' 111, de 1988 (n' 3.897/89, naquela
Casa), de autoria do Senador Cid Sabóia de
Carvalho, que estabelece o aproveitamento,
Pelo Ministério da Fazenda, dos servídores
do Servíço Federal de Processamento de Dados que especifica.
-'~o 150190, d_e 5 de julho último, comunicando o arquivamento do Projeto de Lei do
Senado nl' 86, de 1989 (n" 4.215/89, naquela
Casa), de autoria do Senador Itamar Franco,
que dá nova redação ao inciso V do art. 4~
da Lei n9 4.595, de 31 de dezembro de 1964.
N~ 152/ifO, de 5 de julho últiffio; comunicando o arquivamento do Projeto de Lei çlo
Senado n~ 94, de 1989 (n 9 4.246/89, naquela
Casa), de autoria do Senador Ronan ti to,
que dispõe sobre a privatização das empresas
estatais e d~ outras providências.

Encaminhando autógrafo de projeto de lei
sancionadp:
N9151/90, de 5 de julho último, referente
ao Projeto de Lei do Senado n9 253, de 1989
(n 4.248/89, naquela Casa), de autoria do
Senador Áureo Mello, que isenta do Imposto
sobre ProdutoS Industrializados- IPI as saídas de veículos automotores, máquinas, equi~
pamentos, bem como de suas pa_rtes e peças
separadas, quando destinados a utilização nas
atividades dos Corpos de Bombeiros, em todo o território nacional.
3

(Projeto que se trans_formou na Lei n 9
8.058, de 2 de julho de 1990.)
O SR. PRESIDENTE (Mendes Canale) - .
O Expediente lido vai ã publicação. (Pausa.)
-Do Expediente lido, constam as Mensagens n9s 100, 101 e 102, de 1990-DF (n~' 68,
69 e 70/90, na origem), do Governador dO
Distrito Federal, encaminhando ao Senado,
respectivamente, os seguintes projetes, nos
termos da Resolução n" 157, de 1988, do Senado Feder.:i.l, e § 1~ do art. 16 do Ato das
Disposições Constitucionais Trarisitórias:
-cria emprego em Comissão na tabela de
empregos em comissão da Fundação Hospitalar do Distrito Federal e dá outras providências;
-dispõe sobre o aproveitamento de servi~
dores na carreira administração pública da
Fundação Zoobotânica do Distrito federal,
criada pela Lei no 82, de 29 de dezenibro
de 1989, e dá outras providências;
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-autoriza a desafetação de domínio de
bem de uso comum do povo, situado no Setor
Hoteleiro Norte- Região Administrativa do

Plano Piloto- RA I -Distrito Federal.
Nos termos da Resolução n" 157, de 1988,
as matérias serão despachadas à Comissão
do Distrito Federal, onde poderão rec_eb_er
emendas após sua publicação e-distribuição
em avulsos, p·eJo prazo de 5 dias úteis.

O SR. PRESIDEI\"TE (Mendes Canale)Consta,-ãinda, do expediente lido, a MCnsaM
gem n" 103, de 1990-DF (ri''79/90, na origem),
de 25 ·cte julho último, do Governador do
Distrito Federal, encaminhando ao Senado,
nos termos do disposto no § 1o do art. 16
do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias e da Resolução no 157, de 1988, do
Senado Federal, projeto de lei do DF que
dispõe sobre o regime jurídico dos Servidores
Cívis das Fundaçõ_es Públicas do Distrito Federal e dá outras providências.
A matéria será despachada à Comissão do
Distrito Federal, onde poderá receber emendas pelo prazo __de 5 dias. Encaminhada ao
Senado nos termos do art. 4;' da Resolução
n~ 157. de 1988, a proposição terá tramitação
urgente, devendo à Comissão do Distrito Federal emitir seu parecer no prazo máximo
de 25 dias.

O SR. PRESIDENTE (Mendes Canale)
-Sobre a mesa, requerimento de informações que será lido pelo Sr. l" Secretário.

Ê lido o seguinte
REQUERIMENTO N• 237 DE 1990
Brasl1ia, 2 de julho de 1990.
Exm" Sr.
Senador Nelson Carneiro
DD. Presidente do Senado Federal.
Senhor Presidente,
Considerando que o atendiJl!ento aos quisitos solicitã.dos no Requerimento n~ 39, por
mim formulados, oferecem dificuldades para
o exame dos mesmos, já que as listagens trazem a indicação das agências sob codificação,
o que impede a localização dos estabelecimentos, solicito de V. ~~que adote as providências que se seguem, com vistas a permitir
o feferido exame da forma apropriada:
l-que seja acioi:Iado o ·Banco Central,
_ através do MinistériO da Economia, Fazenda
e Planejamento, no sentido de expedir circular a~todas as instituições-financeiras determinando o fornecimento ao Senado Federal.
em fitas magi:tc:ucas, aos uauos constantes do
.Requerimento nQ 39, de 1990.
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2 - que os dados a serem fornecidos envolvam apenas as operações acima de NCr$
1.000.000,00 (um milhão de cruzados novos).
diferentemente do que constava originalmente na letra "b" do Requerimento n" 39, de

1990
3 - que as fitas magnéticas referenciadas
no item 1 acima obedeçam às características
técnicas e lay outconstante do documento que
segue em anexo, com vista!:i ao_seu processamento no computador central do -centro de
Informática e Processamento de dados do Senado Federal.
4- que seja fornecida pelo Banco Central, também em meio magnético, o "Cadastro de Instituições Financeiras do Banco Central do Brasil", devendo constar dados que
permitam identificar cada instituição, qual sejam: nome, agência, no do CGC, etc.
5 -'-as fitas-magnéticas deverão ser entre--gues diretamente no Gabinete da Presidência
do Senado Fe-deraL
Aproveito a OportU.ilídade--para renovar a
V. Ex: os meus protestos de_ elevada estima
e distinta consideração._- Senador Jamil
Haddad

ANEXO

Trilhas: 9 (nove);
Densidade de gravação: 1600 ou ·6250 BPI (bytes per inch)
Label: Om1t ido;
Codificação: EBCDIC ou ASCII;
Formato do Registro: Fix_o • blocado;
Tamanho do bloco físico: A cr_itério .da instituição remetente~
múltiplo do t2manho do registro ló!;Jico;
Organização do Arquivo:.

sendo

Não admitido arQuivo com cõhtinuação em outros
carreteis (multivolume);
O arquivo deve estar delimitado por um "Tape Mark" inicial
e um_"Tape Mark" final;
Identificação Externa:
(modelo)
NO DO VOLUME

CGC OA INSTITUIÇÃO

NOME DA INSTiTUIÇÃO
DENSIDADE

CODIFICAÇÃO

TAMANHO BLOCO.

NO do Volume: 6 (.s.e<fs) algarismôs, a critério da instituição,
que identificam o volume;
CGC da INSTITUIÇAOo-CGC da Instituição;
Nome da Instituição;
Densidade: 1600-ou 6250;
Codificação: EBCDIC ou ASCII;
Tamanho do 81oCO!.-Dev.e ser múltiplo do tamanho -do_ registro

"LóGrCO"_;

-

--- -

- --

--
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"Lay-out" do Registro Lógico

Denominação do Campo Posições
Cód. da Instituição

001

014

Agosto de 1990

Dados das Operações
Plcture
9( 14)

Conteúdo de até
Código da InstitUição, con~or
me "Cadastro de Inst1tufçi3eS
Financeir_as do. Banco· Central

do Brasil".
8 digitas p/Cód. InstJtuição
4 digitas p/Ftlial ou Agência
2 digitas p/controle

(Conteúdo e estrutura usada- p/Ministério-da-Fazenda para cod 1f i cação do CGC);
· ·
···
Não deve conter caracteres de
ediç~o e ser_completado com
"zeros>~ à esquer-aa.

015.

020 ... 9(06) ..
022
9(02)
023 . . 037 .. X( 15)

Data da Operação
Código da Operáção
NO Conta Ti tu lar

021

Formato "AAMMOD 11 •
(*"') Ver codificaÇão- abaixo.
Não_ usar caracteres ·cte -edição~

Informar o nQ do certificado
ou do recibo se nao for opeção e/Depósito à Vista.

Número do CPF
Número do CGC
Nome do Ti tuJar ..

048
062
112
124

038

-~-CQ49

063
113

Valor da Operação

9 ( 1 1)
9( 14)
XC 50)

9( 12)

(*) Para pessoa fisica

( *) Para p_essoa ·jurídica
Nom_e da_titular:. da con_ta
V a lar- da ope·raçãd ·sem centa-_

vos.
(*)
- Qs campos "Número _do CP.F:'~ e "Nluner-O dO -cGC" são mutuamente exclusivos •. Havendo informações em um campo, a· outr-o deve esfâr preenChido
com "zeros"_

(**) - (Código da Operação:
Depós1tos à Vista

cheque

01
02

cheque compensado

__ _

03
11

outros débitos em Corú·a Corrente

13

outros déb 1 tos em Con t_a de poupança

retirada de poupança

Dépositos a Prazo ·(CDS e /oUROS
21 - resgate _
.. _
Fundo d8 Investimento (Açôes, Renda Fixa, Curto Prazo)
31 - resgate total ou parcial
Aplicações no Overnfght

41 - resgate total ou
3-

par~ill

'*Lay-Out" do Registro Lógico-:- Controle Final

Oenomfnação do Campo Posfção Ptcture ConteUdo de até

-014

Identif. Controle

00)

Fi ller
Qtd. de Registras

015- --112

X(98)

1 13

9( 12)

124

9(14T.

Preencher com "naves".
(99999999999999)
-

ÕÚ~nt idade de _reg·istros lógicos gravados no volume (Não
considerar o registro de controle fina 1).

4. PREENCHIMENTO DOS CAMPÓS

Campos Númericos:
-

oevem__ser

'iriformaidoS- n'o fcirmato _d_ecimal externo (display);

-Devem ser alinhados à direita, e completados com zeros à esquerda.

Agosto de 1990

, DIÁRIO D,O CONGRESSO NACIONAL (Seção II)

Quinta-feira 2

3923

Campos Alfanuméricos:

-Devem ser alinhados à esquerda. e completados com brancos ·à-direita.

5. OBSERVAÇCíES

A instituição

remetente d_eve manter,

Pelo prazo minimo de- 90 (noventa)

.dias, ,cópia do meio magnét ice, de forma a ser possivel a pronta reposição do conteúdo. primitivo, caso necessàrio;
Os me·ios magnéticas estarão disbon1veis para retirada no mesmo local
de entrega. _após (.noventa) _dias contados a partir da data de ___entrega;

Eventuais dú;vidas-poderão ser esclarecidas no lOcal de entrega.·-

O SR. PRESIDE;NTE (Mendes Canal e)

~

O requerimento lido· vai ao exame da Mesa.

O SR. PRESIDENTE (Mendes Canale)
-Sobre a mesa, requerimento que será lido
pelo Sr. 1" Secretário.
É lido o seg{rinte:' REQUERIMENTO
N'· 238, DE 1990

Pelo falecimento do ex-Senado! Daniel
Krieger, ocorrido em Porto Alegre no dia
28 de julho último, requeremos, nos termos
do art. 218 do Regimento Iitterno e de acordo
com a tradições da Casa; as seguintés homenagens:
a) inserção em ata de voto de profundo
pesar;
b) apresentação de condolências à familia
e ao Estado.
Sala das Sessões_, lo de Agosto de 1990.
Alberto Horrmann - Mauro Benevides
- Mendes Canale - Chagas RodrigueS Marco Maciel.
O SR. PRESIDENTE (Mendes Canal e) ~
Concedo a palavra ao nobre Senador Alberto
Hoffmann, para encaminhar a votação do requerimento.
O SR. ALBERTO HOFFMANN (PDS ~
RS. Para encaminhar a votação.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores, com o falecimento do
Daniel Kriegei, oCorrido no dia 28 de julho
último, num fim de tarde de sábado, quando,
lamentavelmente, os jornais de domingo não
mais colheram essa infausta notící3, deSapareceu çio cenário político do Rio Grande do
Sul e, por que não diz_er, do Brasil urna das
personalidades mais marcantes, mais coerentes, um dos homens públicos que era parlamentar nato, tanto é que Daniel Krieger não
foi Ministro porque não quis e não foi Governador do Rio Grande do Sul, também porque
não quis.
O Sr. Lourival Baptista- Permite-me V.
Ex~

um aparte?

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

~

Tem

O Sr. Lourival Baptista- Senador Alberto
Hoffmann, desejo associar-me a V. Ex~ nesse
requerimento de pesar, através do qual solicita sessão especial em homenagem áo eminente e saudoso Senador Daniel Krieger. Daniel Krieger, na verdade, foi um grande político não só do seu Estado como do. País. Co-

nheci-o bastante, porque pertencíamos à velha UDN e sei das suas qualidades de homem
público, sei da sua capacidade de trabalho,
de honestidade, de.dignidade; um homem
que, acima de tudo, honrava esta Casa. Conheci e convivi bastante com o eminente Senador Danh~l Krieger: Não Só" o Rio Grande
do Sul que chora e lastima o seu desaparecimento, também este Senado lastima e chora
o desaparecimento do nosso ilustre ex-Companheiro Daniel Krieger. Completo dizendo
· que todos aqueles que o conheceram sabiam
da sua honradez e da sua dignidade. O Brasil
também sente o desaparecimento do Daniel
Krieger. Felicito V. Ex• peta idéia, a qual
nos associamos.

e

O SR. ALBERTO HOFFMANN ~ Agradeço ao nobre Senador Lourival Baptista pela
manifestação, qUe, ao laôO de õuti-ôs veteranos Representantes dos estados brasileiros
aqui, nesta Casa do Congresso Nacional, melhor conheceu, do que este que fala, o que
representou realmente, no plano nacional,
a atuação de Daniel Krieger.
O Sr. Ney Maranhão -Permite-me V.
Ex~ um aparte?
O SR. ALBERTO HOFFMANN- Ouço V,
Ex~.

O Sr. Ney Maranhão- SenadOr Alberto
Hoffmann, quero associar-me a esse requerimento de V. Ex~ em homenagem a ym estadista, um homem público que tOda a classe
política respeita e respeitou, pelas suas posições claras, independentes e, acima de tudo,
um homam que tinha urna só palavra. Eu
açimirava o Senador Daniel Krieger, como
admirei muito outros estadistas do Rio Grande do Sul, com BritoVelho, Flores da Cunha
e outros. o senado! :banid Krie&er batalhou
muito no Senado_~e ~o Çongresso peta ã.bertura_dem<;Jcrática; era muito respeitado pelo
regime militar, devido às suas posições claras
em defesa da llbertação e da democracia. Tenho o testemunho de que ele, com a força
política que tinha: na época, defendia companheiros juntos aos escalões superiores, inclusive naquele tempo tenebroso das cassações.
Portanto, SQlidariz.o-me com V. Ex\ pois o
Rio Grande so Sül e o BraSil, perdeu um
de se~s filhos mais brilhantes.
O SR. ALBERTO HOFFMANN ~ Agradeço ao nobre Senador Ney Maranhão pela
oportuna manifestação.

Ao lado de Daniel Krieger, V. Ex• lembrou
outros vultos da política e da vida pública
do meu Estado, E aqui vale lembrar os seus
contemporâneos, Armando Câmara, Tarso
Dutra e Mem de Sá, desde o_ seu primeiro
mandato de Senador - ao todo foram três,
com 24 anos seguidos_- que riãO estão mais
entre .os vivos, como também não está mais
entre nós outro gigante da vida pública do
Rio Grande do Sul, Alberto Pasqualini.
Senador Ney Maranhão, agradeço a V. E~
o aparte.
O Sr. Jarbas Passarinho- Permite-me V.
um aparte?

E~

O SR. ALBERTO. HOFFMANN ~ Com
satisfação.
O Sr. Jarbas Passarinho-Nobre Senador
Alberto Hoffmãnn, eu já sabia de algum tempo, como também V. Ex~, que o estado de
·sãúde do Senador Daniel Krieger não era
bom, E eu lastimava muito que ele tivesse
tido os últimos anos de sua vida nessas condições de deficiência de saúde físicã e, acredito,
-até de saúde mental, porque havia momentos
apenas de lucidez, pelo que sei, nos últimos
meses de sua vida. O meu· primeirO Cantata
com o Senador Daniel Krieger foi em circuns·
tâncias muito espeCiais. Vinha eu do Rio de
Janeiro, onde, como Governador do Estado
do Pará, havia" recebido companheiros do
Exército que tinham ido me ver e que, indignados com a possibHidade de assumirem o
Governo da Guanabara o Embaixador Negrão de Lima e o Governo de Minas Gerais
o Dr. Israel Pinheiro, dispunham-se, inclusive, a colocar tropas nas ruas, para impedir
essas posses, o que seria uma revolução dentro da Revolução de 64, aprovada a deposição
do próprio General Castello Branco. E me
pediram que viesse a Brasília dizer ao General Castello Branco que eles o reconheciam
como líder, e, ao colocarem a tropa na rua,
o fariam em apoio ao Pres_idente, desde que
posse de ambos. O Presidente Castello Branco me recebeu aqui, em Brasília, em caráter
excepcionaL Eu imediatamente disse a ele
que trazia uma miSsão, uma mensagem mais
do que uma missão, com a qual eu não concordava, mas que· eu achava importante
transmitir. Depois de transmiti-la, o Presidente, evidentemente, não concordou, disse
que não aceitava, que _iria correr o riscO que
. os coronéis haviam referido, mas me pedia
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que fosse contar essa história para o Senador
Daniel Krieget. Eu nãa.conhecia o senador.
. Cheguei ao seu gabinete no Senado e disse
ao que vinha, a razão pela qual o Presidente
Castello Branco me mandara f<J.zer contato

com ele.

Q_ que

ele disse para mim foi um

palavrão, na ocasião, dizendo que, se ele tivesse de fazer isso, quer dizer, impedir a posse dos eleitos, esse pail.l:Vrão traduziria o seguinte: é melhor fechar de vez o Ccntgresso
Nacional. Mais tarde, tive a oportunidade de
.discutir com o Presidente Castello Branco,
por iniciativa dete, nomes para a Presidência
da República, e perguntei se poderia ser civil.
Ele me respondeu: "Se pudesse ser civil, eu
já teria um candidato na pessoa do Senador
Daniel Krieger. Mas, infelizmente, a consolidação do processo exige iirida um militar".
Depois, ·venho eleito senador, pelo Pará, e
o primeiro contato novo que tive com o Sellador Daniel Krieger foi -ele me CõD.Vfdãndo
para ser seU vice-líder aqui. que me -atraíu
m_ais do que, na ocasião, riceber o convite
para ser o Ministro do Trabalho e Previdêncià
Social.'Metios pelo TrãôaUiO ffiãiS pela Previdência, porque eu achava que a Previdência
era uma distribuição de f3vores escandalosamente feitã (ta -ocasião - as greves eram
comandadas do próprio Ministério da Previdéncia. Hoje tudo isso está modificado. V.
Elr' sabe: todos são muito bons e nós não
prestamos, nós que fizemos 64. De modo que
vi o Senador baniel Krieger ém todas aS circunstânciaS a- partir daí. E espero poder dar
um testemunho mais longo, para não cansar
V. Ex~· com o meu aparteo inoportuno também. Porque, na verdade,foi um dos homens
que mais nie marcaram na vida pública brasileira. Não digo isso apenas pela tendência
que todos nós temos de nos condoer daqueles
que morreram e automaticamente transformarmos os seus defeitos em virtudes. No.meu
caso, acho que ele teve virtudes que devem
ser exaltadas. E o gesto ·de V. EX" é muito
mais d.o que o gesto de um companheiro,
gesto _de um conterrâneo, p1as o gesto de um
homem público da estatura de V. Ex~ em
homenagem ao ,extraord~nário senador e homem público brasileiro que foi Daniel Krieger.
O SR: ALBERTO KOFFMANN- Muito
oportuna a brilhante referência, Senador Jarbas Passarinho, que, com a sua prodigiosa
memória, lembra com fidelidade episódios
em que se ressaltou, novamente, a pe-.:sonalidade do e.piinente gaúcho Daniel Krieger.
Venho, Sr. Presidente; nesta tarde 1 como
já o fiz, requerer o voto de pesar, com as
comunicações de praxe, e, ao mesmo tempo,
encaminhar requerimento, subscrito pelos
Srs. Senadores, requerendo a V. Ex•, nos termos regimentais. a realização de sessão especial a ser oportunamente convocada em homenagem póstuma ao Exm~ ex-Senador Daniel Krieger, falecido á 28 de julho Ultimo
na cidade de Porto Alegre.
Ficarei muito grato pelo apoiamento dos
eminentes colegas a este requerimento.
Feito este registro, não podia deixar de
incluir no mesmo, com a vénia e a penniss<'jo

o

e

da Mesa, o artigo de Carlos Castello Branco
no Jornal do Brasil de ontem - -"O papel
de Krieger no regime militar", uma magnífica
síntese do que foi a sua atuação naqueles
anos tOdÇls, e que começa da seguinte ma·
neira:
"O PAPEL DE KR!);GEF,
- NO REGIME MILITAR
O Senador Daniel Krieger, falecido
no fim de Se_mana no seu Rio Grande
do Sul, foi durante alguns anos figura
domin<~.nte no Senado Federal e de 19.64
a 1968 o seu líder mais visível.
E continua com outras oportunas e brilhantes considerações sobre o que foi a presença
de Daniel Krieger no Senado Federal, aquele
Constituinte, aquele gaúcho nascido em São
NicOlau - naquele tempo Município São
Luiz Gonzaga. Foi Constituinte Estadual na
Assembléia Legislativa do Rio Grande do ~ui
e tentou, mais tarde, ser Deputado Federal
e, por contingência dos azares _eleitorais, não
conseguiU - foi apenas Suplente - , para,
então, logo a partir de 1954, ser, ao longo
de 24 anos, o Senador que foi aqui, nesta'
Casa, na defesa dos interesses do seu Estado
e, acima do seu Estado, com os grandes serviços prestados ao Brasil.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
DOCUMENTO A QUE SE REFERE
O SR. ALBERTO HOFFMANN EM
_sEu_PRONUNCIAM ENTO:

O PAPEL DE KR1EGER
NO REGIME MILITAR
O Senador Daniel Krieger, falecido no· fim
de semana no seu Rio Grande do Sul, foi
durante alguns anos figura domin3nte nO-Se-nado Feder;!!_ e de 1964 a 1968 o seu líder
mais visíveL Sua influência afirlnou~se a -partir da instalação do Congresso em Brasília,
em 1960, mas foi a partir d.it renovação do
seu mandato _em 1962 que ele se incorp,orou
ao estado-maior que comandava a Câmara
Alta. Sua atuação foi muito importante em
alguns episódios como a deposição de João
Goulart, a prorrogação do mandato do presidente Castello Branco, a Carta de 1967, a
a·comodação dos políticos com a candidatura
do marechal Costa e Silva e a reação parlamentar ao av=anço -dos grupos militares que
em 1968_ compeliram o presidente da República a assinar o Ato Institucional n? 5, que
iria fraUdar definftíVariúirite a aliança de polítiCOs civis êom OS ·militares para eliminar a
hegemonia da política de esquerda e implan·
tar um m.odeto liberal no País.
CasteÚo -Branco, como se sabe, resistia à
idéia de ter-seu mandato prorrogado mas o
impulso militarista do movimento que fizera
dele o chefe do govemu levou-o a admitir
submeter-se a uma decisão do Congresso. Para cobrir-se, endereçou carta a Daniel K.rieger, um dos promotores da prorrogação, para
definir sua posição diante da questão. Mas
na realidade, por intermédio do deputado
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Paulo Sarasate, tranqüilizou os conspiradores
com a indicação de que aceitaria o que· deputados e senadores deliberassem. A prorrogação levou o sistema a conflito irreme-diável
com os partidos poJí_ticos, entre eles_ a UDN,
Que já fizera de üulos Lacerda seu candidato
à sucessão presidencial. Apesar de Castello_
ter patrocinado a decísão do Congresso .em
favor da eleição direta de governadores em
1965, o poder civil afundara-se com a prorrogação, como se viu com oS Atos 2 e 5.
A escolha de Costa e· Silva pai-a suceder
Castello foi epis"ódio" político e militar que
definiu a embocadura militarista" do movimento. Mas em torno do primeiro presidente
militar algUns políticos resistiam ainda e. assessoraram Castello na elaboração da Consti·
tuição de 1967, projetada pelo governo~ votada pelo Congresso mas na realidade- Outorgada". Krieger alimentou a resistência lib~ral
ao projeto inicial e defendeu junto ao presidente a i.riclusão de uma declaração de_ direitos humanos, que o projeto pretendia relegar
para a legislação ordinária. Coube ao sep.f!dor
Afonso Arinos preparar o belo mas_inócuo
texto que iria ser suprimido pelo Ato n~ 5.
Na época, Arinos, orgulhoso, dizia: ·:Enquanto tiver o Krie_ger para mandar, eu para
escrever e- o Eurico Resende para assinar,
as coisas vão bem".
Krieger confugava seu_ domípio- Sobr~ a
bancada da UDN e depois da Arena com
uma aliança com o líder do PSb, FilintO Müller, e com Auro Mot_.tra.AQdrade, viCe-presidente do Senado, a quem assegurou na mudança constitucional o papel de presidente
da Casa, atê então. por tradição republicana,
atribuída ao vice-presidente da República. A
troica dirigiu a Casa até que, com o ato final
de dezembro de 1968, Krieger e Andrade
ent_rasse_m em declínio e Filinto passasse a
dominar a Casa,..primeiro sozinho, depois associado a Petrônio Portella._No momento em
que a Cârnarã doS Deputados resistiu-ao pedido de licença para processar o então deputado Márcio Moreira AlVes, a mobilização
para isso era a decorrência natural do prestígio e da influênciã peSsoal de Krieger, que
se estendia a todo o Congresso. O líder estimulou os deputados Djalma Marinho e Raphael de Almeida Magalhães, que operavam
a partir de seu gabinete, ao ato de afirmação,
de al!-tono~ia e de independência que seria
fatal para que descesse de uma vez por todas
o véu do poder mil,itar sobre as instituições
políticas do País.
Esgotada a possibilidade de reação do Congresso, com o Ato 5, caíram o entusiasmo
e o prestígio de Daniel Krieger, que, embora
reeleito em 1970, se recolheria mais adiante
à sua vida nos pagos. Uma doença o imobi·
lizaria nos últimos anos de vida. Foi um político importante, de inspiração e estilo liberal,
e um homem generoso e bom, que semeou
amizades e dedicações no seu caminho. No
seu livro de memórias ele não foi explícito
quanto a diversos momentos de sua participação na vida pública, mas disse o suficiente
para que s.e. percebesse o que aconteceu._ Ele
não foi Político influente na sua terra e só
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cresceria quando transplantado para o cenário nacional, no Rio _e em Bras!lia, Onde- se
afirmou como uma figura _exemplar de homem público.
O SR. PRESIDENTE (Mendes Cana te)Cónced0 a palavra ao nobre Senador Mauro
Benevides, Para encaminhar a votação do requerimento.

OSR.

MAURO BENEVIOES (PMDB CE. Para encaminhar a votação. Sem revisão
do orador.) :...._Sr. Presidente, Sfs. Senado-

res, o desaparecimento do ex-Senado'r D'anícl
Krieger, ocorrido no últinio-sábado, de que
trata o requerimento ora posto cm votaçãO,
comoveu todos quantos privaram de seu convívio ao-longo de bdlhante vida pública, assinalada, sobretudo, pela altivez, dignidade e
desejo constante de servir à ·comunidade e
ao País.
Tive o privilégio ·de conhec~-Io de perto
nos idos de 1975, ·quando chegava a esta Casa
paia cumprir o primeiro m·andato Senatoríal,
outorgado pelos meus coestaduanos.
Atttes, a sua imagem de hotnem íntegro
e destemido já se projetava amplamente, sobretudo por suas atitudes de hombridade na
defesa da normalidade constitucíonal.
Pre'sidente da AG_ena, sempre soube impors~ ~iante de seus. •correligionários, patrocinando-lhes as pretensões justa::> e l~gítimas
perante os escalões governamentais competentes.
Amigo pessoal de_ Castello Branco, Costa
e.Si!v<i e Emtlio Médici, deles recebeu constantes atenções, retribuídas através de correta atuação político-parlamentar no Senado
-e no Congresso.
Obstiriado na busca da democratização do
País, mantinha Daniel Krieger excelente relacionamento com seus colegas no Parlamento,
nunca desmerecendo a confiança de que fora
depositário em memoráveis episódios da conjU.ittUi"a- pcilítica entãO Vivida.
Afastado, por força da idade provecta, das
atividades partidárias, era habitualmente
consultado por muitos de seus antigos Pares,
sequiosos por um aconselhamento oportuno,
ditado por seu espírito lúcido e clarividente.
No Rio Grande do Sul, as homenagens tributadas a Daniel Krieger tiveram à sua frente
o Governador Sinval Guazzelli, que inter·
pretou os sentimentos e o pesar do glorioso
povo-gaúcho.
Reportando~se ao falecímento do ilustre
senador, destaca Carlos CaS:tello Branco, em
sua coluna de ontem do Jornal do Brasil,
há pouco referenciada pelo Senador Alberto
Hoffmann:
"Sua atuação foi muito importante em
alguns episódios conio a deposição 'de
João Goulart, a prorrogação do mandato
"do Presidente Castello Branco; a Carta
de 1961. a acomodação dos políticos com
a candi~átura do Marechãl Co5ta e Silva
e a reação parlamentar ao avanço do::-.
-grupos militares que em 1~68 ~ompeli·
ramo Presid.ente da Repúbli.ca a assijlar
o Ato Institucional n" 5, que iria fraudar

definitivamente a ali<~.nça de políticos civis COm os militare~ para eliminar a hegemonia da política de esquerda e implantar um modelo liberal no País.··

Esta, Sr. Presidente, é parte c[o artigo da
lavra do jornalista Carlos Castello Branco,
publicado no Jornal do Brasil de ontem.
O Sr. 'AlonSo -Sãndio- Permite-me V. Ex'
uffi-"i:t"parte'?
·
O SR. MAURO BENEVIDES- Com muita honra; ouço o aparte de V. Ex->

U Sr:-Aíonso Sanctu:.1 - Con~idero muito
importante o requerimento do nqsso Senador
Alberto HoffmanO sobre o Senador Daníel
Krieger. Eu não fazia paite do cfrculo de
amizade de S. Ex·•, mas tinha por ele um respeito c uma consideração muito grandes, porque o conheci através do Senador Paulo Saraza:te, e- testemunhei o respeito que o nosso
Senador cearense tinha pnf DS:niel KriegeJ.
Era um homem decidido, democrata, homem
que, quãndo queria dizer aS coiSas, não mandava dizer. ele mesmo dizia. Em rápidas palavraS, queto dar o meu apoio ao pronunciamento do SenãdOr Mauro Benevides e também ao requerimento do nosso Senador do
Rio Grande do Sul. Muito obrigado.

O SR. tYIAURO BJ::Nll\IIIiES ~Muito
obrigado a V. Ex•, nobre Senador Afom,o
Sancho,-jjdo sCu ap-arte de enalte,cimento à
fígUra do extraordinário brasileiro que foi
Danid Krieger, que, dui-a'nte trCs Jegislaturas, ocupoU uma cadeira nesta Casa, fazendo-o sempre com a maior dignidade, na defesadçs ideais democráticos e de tudo quanto
naquela época representava a aspiração do
povo brasileiro.
O Sr. Divaldo Suruagy- Permite-me V.
Ex• um aparte?
O SR. MAURO BENEV!DES -Concedo
o aparte a V. Ex-',_eminent~ Senador Divaldo
Suruagy_.

O Sr. Divaldo Suruagy - O Senador Daniel Krieger interpretou, como poucos, ocaráter e a firmeza do político gaúcho. Ao longo
de sua vida pública, pontílhnu pela honradez,
pela austeridade e pela dignidade. S. Ex" foi
um exemplo vivo de que política é uma atividade maior, quando feita dentro dessas conceituaçôes tão bem caracterizadas na personalidade de Daniel Krieger. Tive o privilégio
de conhecê-lo, ainda muíto jovem, quando,
prefeito de Maceió, fui a ele apresentado pelo
Sellador Rui Palmeira, de quem era um grande amigo-pessoal. Tínhamo!;, os políticos alagoanos, o hábito de nos hospedar no "Hotel
OK'-; na Rua Senador Dan tas, onde os Senadores Kricger e Teotônio Vilela tinham resi~
dênda fixa. Os seus nomes foram, inclusive,
apostos em placas pe!u dono do hotel, orgulhoso de tão ilustres hóspedes. Encontrei-me
diversas vezes com o Senador Daniel Krieger.
S. Ex", um homem todo-poderoso, Líder do
Gov~..·rno Castello Branco. sempre tinha uma
pala vta amiga, um gesto afetuoso. uma orientaçiio. um encorajamento. Pródigo em rcfe-
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réncias gentis à minha vida púbiica, enxergava ele no então jovem prefeito de Maceió
alguém que palmilharia caminhos maiores na
atividade_ política. Tive a oportunidade de 1:e~
c:ebê~lo na capital _alagoana, quando O.oYernador do E::.tado. Sempre tributei a Daniel
Krieger respeito e admiração por um homem
superior. E uma grande perda para o Rio
Grande do Sul, uma grande perda para a
dasse política brasileira. Gostaríamos, nestes
dias difíceis que o País está vivendo, que os
atuais condutores do Governo Federal se mirassem·no exemplo da dignidade de_ Daniel
Krieger, para que pudéssemos oferec.er à ju·Ventude brasileira um exemplo maior aos que
-vcn~am a abraçar a atividade política.
O SR. MAcRO BENEVlDES .:__Expresso

a V. Ex', S"enador biv"aldo Sun.iagy, ·os meus
agradecimentos pelo aparte, que destaca merecidamente o trabalho levado a efeito p_or
Daniel Kriegér em favor da ~onsolic!ação_ :qerriocrática-iw nosso País.
·
Os episódios a que V. Ex• alude, o seu
-conhecimento, através do Senador Rui ·Palmeira, que ta-mbéin dignificou esta "Casá Co-mo representarite de A lagoas, aqueles outros
fatos que o id(úuific-ãrãm com o ilustre re}JTesentante do Rio Grande do Sul, no Senado
- -Federal, tudo isso toca bem fundo a nossa
alma, fa~endo relembrar, com absoluta nitidez, a figura _inconfundível do ilustre Líder
do Rio Grande do SuL
Ontem, num a.rtigo verdadeiramente lapi~
dar, o jornalista Tarcísio Hollanda, em uma
das suas apreciadas colunas aqui, em Brasília
e em outros Estados, inclusive em o_ Diário
do Nordeste, que' divulga a sua apreciada coluna. procura destacar exatamente a participação de Daniel Krieger naqueles momentos
em que o guante do autoritarismo conduzia
o País para a prática daqueles excessos autoritários, contra os quais Daniel Krieger sempre
te...-e a coragem d.e se insurgir. Homem ligado
realmente ao Governo, nunca compactuou
com aquelas _manifestaçõe~ de prepotência,
de arbítrio, enfiin, aqUilo que caracterizava
o regime de exceção vivido pelo País.
Nobre Senador Divaldo Suruagy, V. Ex•,
com muita lucidez, relembra' esse aspecto
marcante da atuação político-parlamentar do
grande Senador Daniel Kriegcr.

O Sr. Chagas Rodri_gues V. Ex' um aparte?

Concede-me
_

O SR. MAURO BENEVIDES -Concedo
o aparte ao eminente Líder Chagas Rodrigues.

O Sr. Chagas Rodrigues- Nobre Senador
Mauro B~nevides, também tive a honra de •
subscrever o requerimen"to do ilustre senador
Albe"rto Hoffmann, do Rio Grande do Sul.
Foi uma Tniciativa louvável, porque faz justi·
ça a um dos ilustres homens públicos. do nosso
País, nota.damente da nossa época. Agora,
V. Ex• ocupa a tribuna e faz referência a
esta iniciativ<r, trazendo também as suas homenage'ns de ilustre homem da política brasi~
[eira a este inolvidável Senador que foi Daniel
Krieger. Quando, em 1954, fui reeleito De·
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putado Federal, conheci o Senador Krieger
no Congresso Nacional c pa$"sci _a admirar

as suas virtudes cívicas. OUvhrios, há pouco,
um discurso de um eminente homem do Rlo
Grande; agora, fala um aut~ntlco Reprcsen~
tante do Nordestc.ll;to bem uaduz a trh.teza,
os sentimentos de saudade e as homenagens
de toda a Nação brasileiça a esse notável homem. Na realtdade, Daniel Krieger foi mais
do que um grande gaúcho; foi um grande
brasileiro, foi um estadista. Por isso, o seu
passamento repercutiu tanto, não só na imprensa, como, sobretudo, na área dos ho-

mens públicos, dos democratas deste País.
Quero. portanto, associar-me à iniciativa, à<>
palavras de V. Ex", bem como às palavras
do ilustre Senador Alberto Hoffmann, e dizer
que Iamenteí também profundamente essa
perda. Quero aqui, particípando desta tristeza que envolve a alma nacional, render as
minhas homenagens a um lutador e democrata. Daniel Krieger foi, antes de tudo, um
liberal honesto e honrado. Neste--momento,
realça especiilmeri.te o seu i!sforÇO, -a sua tenacidade, a sua luta no sentido de aprcssar·se
a reconstitucionalização do País. Lutou muito
neste sentido, querendo, de acordo, aliás com
o pensamento do Presidente Castdlo Branco,
que se apressasse a reconstitucionalização,
a fim de que o Pais retoma'>!le o leito da democracia e de_ um regime de liberdades. A este
grande lutador rendo aqui também as minhas
·
homenagens.
O SR. MAURO BENEVIDES- Nobre Senador Chagas Rodrigues, V. ~·, com a clarividência habitual, destaca, Jogo no início do
seu aparte,_ que o Sul, pela voz de Alberto
Hoffmann, e o Norte/Norde~te, pela nossa
manifestação, com os apa-rtes solidários de
V. EX" e, há poucos instantes, dos Sen'àdores
Afonso Sancho, Divaldo Duruagy, ~ey Ma~
ranhão e Lourival Baptista, se integram e
se conjugam na manifestação do nosso senti·
menta de admiração, em primeiro lugar, e
de pesar pelo de.saparecimento ocorrido no
último sábado, no Rio Grande do Sul. do
grande brasileiro Daniel Krieger.
Outro enfoque_ que V~ Ex• fez questão de
inserir no seu aparte foi o da luta indormida
empreendida por Daniel Kricger em favor
da reconstitucionalização do País. Ele, homem do Governo, identificado, portanto,
com toda aquela força revolucionária de
1964, fazia questão, desde a primeira hora,
de batalhar empenhadamente para que alcançássemos, no menor espaço de tempo possível, a normalidade político-institucíonal.
Quanta falta fez Faniel Krieger no momento em que voluntariamente se ausentou do
debate politico, ele que poderia emprestar,
naquela ocasião, por mais algum tempo, o
brilho da sua experiência, do seu largo tirocínio em favor exatamcnce daquilo de que nós,
hoje, passamos u desfrutar, u democracia plena com a consolidação das instituições em
nosso País.
Muito grato a. V. Ex~. nobre Senador Chagas Rodrigues, que, a partir de 1955, conviveu de perto com Daniel Krieger, V. Ex• na
Câmara dos Deputados e ele no Senado da

República, ambos trabalhando_em favor do
inteiesse_lla_(j_Qilal.
O Sr. Leite Chaves um npartc?

Permite-me V. Ex•

O SR. MAURO BENEVIDES- Pois não.

O Sr. Leite Chaves- Senador Mauro Benevídcs, congratulo-me com V. Ex'·' pela ho"
menagem que presta, em nome do Partido,
PMDB, por cuja Liderança está respondendo
neste instante. Ainda hoje, pertenço a este:
Partido, mas estou na antevéspera de deixá·
lo. Esta homenagem é muito oportuna, e este
meu aparte é fdto com muita tristeza. Con~
vivi com o Senador Daniel Krieger aqui, du-rant_e 4 anos_$.. EX"- era um homem já expe~
riente quando eu escava chegando. Posso dar
um testcmunho_doJiberal qu_e era, a despeito
de servir o seu prestígio a um regime de exceção, considerado ditatorial na época. Há uma
particularidade que quero registrar para homenagear de forma mais expressiva a figura
do Senador Daniel Kriéger. Sabe_ V. Ex~ que
houve um tempo cm que o regime militar
resolveu reduzir as proporções de liberdade
da atuação da Ordem dos Advogados doBra"
Sil. Assim, na Comissiio de Constituição ·e
Justiça de então. todos-os projetos e mensâ·
gens que chegavam visando a diminuir a Ordem dos Advogados eram a mim distribuidos,
e·cu tinha a cautela e a preocupação de evitar
que aquilo fosse aprovado. Muitos Senadores, inclusive Paulo Brossard, Acioly Filho
ç~ sobr:etudo. _Daniel Krieger, ajudararll·rúe
extraodinariameiúe rí"Cssa parte; ãté o tempo
em que. num fato inusitado, o regime militar
submett::u a Ordem do:. Advogados do Brasil
à ingerência e ao comando do Ministério do
Trabalho. A Ordem, uma autarquia corporativa, fora pela primeira vet submetida à
hierarquia administrativa dt!- um Ministério.
Não sab_e_ Y. Ex' a luta que tivemos para tirar
a Ordem dess_a situação de capitis diminutio,
que luta tivemos para que ela dessa situação
se retirasse. A atuaç<io de Daniel Krieger foi
decisiva. Tendo trânsito mujto grande na_ área
oficial da épOca, sendo um homem que se
impunha ao respeito naquela Casa, convenceu ele, inclusive os militare:;, de que seria
uma mancha, um ponto compromett::dor para
o regime a manutenção da Ordem dos Advogados naquela situação. Certa vez, cm um
necrológio, citei uma frase que toca muito
a todos nós pof ser-:mu"ft~o- vúdadeira nesse
instante uma morte dessa. Ainda que ele esti~
vcs-se afastado, não deixa de nos causar im~
pactu. Sentimo-nos, assim. um pouco reduzidos na nossç. grandeza humana, naquilo que
consideramos grande. A frase que citei uma
vez, aqui, de John Donne,, poeta do século
XVI, diz assim, com muita propriedade, a
respeito deste sentiinento: "A morte de qualquer homem me. diminui, porque sou parte
da Humanidade. Assim, não perguntem por
qUem os sinos dobram; eles dobram por ti".
E o momento para que est<~ frase se repita,
porque, embora com 82 anos, o Senador
Krieger J'eixou uma grande imagem nesta C a·
sa e deixa uma grande imagem no País . .Qigo
mais a V. Ex•, por fatos que conheço e não
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revelo .. Teve ele força sufiCiente para impedir
que os limites da violência se alastrassem no
País. De forma que é justa esta homenagem
e, através do discurso de V. Ex~. mando meus
pésames ao Rio Grande do Sul, à sua Esposa
e a seus filhos. Morreu um dos grandes Sena»
os grandes instantes da sua expressão nacional. Muito obrigado a V. Ex'
O SR. MAURO .BENEVIOES- Agradeço
também a V. Ex\ eminente Senador Leite
Chaves. a sua intervenção no meu pronunciamento, enaltecendo, como os Oem.ais__S_enã-dores, a -figura"- eXemplar de Daniel Kri~ger,
que nós, V. Ex' e eu, a partir de 1975, quando
o tivemos como Colega nesta Casa, começamos a admirar. Admirá-lo como cidadão, como Líder, como amigo, enfim, como político
que soube credenciar-se à admiração e ,ao
respeito da nacionalidade, pelas posiçó.es corajosas que sempre teve e a firmeza em assu·
mir e adotar diante de roda a comunidade.
Destacaria mah a V. Ex•_, nobre Senad_or
Leite Chaves. Em 1977. em pleno Çl-o_vernp
de Ernesto Geise1~ qua:ndo se anuncia,_v~ já
nos dois anos que antecederam, e_m_ 1977,
ou seja, a partir de 1975, a abertura, lenta
e gradual que caracterizaria, a seguir, a busca
da normalidade -que só se completou com
a promulgação da nova Carta de 5 de outubro
de 1988 -.Daniel Krieger, ao ser editado
o "pacote de abrH", teve, realmente,~ digf!i~
dade, a coragem de se posicionar contra aqui·
lo que representou um hiato
busC<l da- normalização cm que-está"l-·amos todos empenha·
dos. Ainda me permitiri<~l~mbrar, nesta tirde de profundas recordações, que, no Gabinete do então Presidente Petrônio Pcirfdb;
nós nos reuníamos para comentar oS fãtos
-os Senadores que, na Legislatura 75n9,
aqui estavam conosco, muitos deles desapa·
recidos. o grande Petrônio Portella, Dinarte
Mariz e tantos outros. e aquela figura serena,
firme e decidida de Daniel Krieger conde·
nando aqueles fatos, dos quais somos todos
nós contemporâneos. E, ao discutir o "pacote
de abril", ern 1977, Daniel Krieger, identi·
ficado com o esquema do Governo, porque
integrante do Partido que lhe _dava sustentaç-ão político-parlamentar, nunca tergiver·
sou na fixação de um posicionamento contr_á~
rio a qualquer ato· que pOd$!SSe representar,
como o daquele momento, uma ruptura no
pro-cesso de retomada da democratização do
Pais.

na

O Sr. MaurÕ Borges- Permite-me, V. Ex~
um aparte?
O SR. MAURO BENEVIDES -Ouço o
aparte do nobre Senador Mauro Borges.
O Sr. Mauro Borges - Quero congratular-me com V, Ex" pelo pronunciamento, ho~
menageando um homem de grande persona~
!idade e de grande coragem cívica e pessoal,
que foí o Senador Daniel Krieger. Eu, na
verdade, aqui estou quase !\!ando em nome
do meu pai, o ex-Senador Pedro Ludovico.
Eu havia saído do· Governo cm novembro
de 64, por 1ntúvenção federal e, no mês de
julho 'de 1966 fui ao Rio Grande do Sul visitar
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os familiares da minha esposa, e lá, procurado por um jornalista representante do Jorna.l do Brasil no Rio Grande do Sul, que que-

ria, por toda a forma, que eu desse uma declaração. Eu lhe fiz ver a impropriedade, a inconveniência de uma entrevista minha; entretanto, -a- sua insistência foi tão grande, que
resolvi dizer alguma coisa. Pediu-me que explicasse a intervenção de Goiás, a minha cassação·.- Disse-lhe somente uma frase: que eu
me sentia muito honrado em ter sido cassado
pelo tipo de governo que o Brasil tinha naquela época. Isso me ocasionou, dois dias

depois, violenta prisão, com invasão de domicílio dos meus familiares no Rio Grande d_o
Sul, em São Francisco de Assis, alta madrugada, com o apoio da Brigada Militar do Estado, com todo um aparato militar. Fui levado,
pelo Dops, para Porto Alegre, numa longa
viagem no inverno naquele tempo, quando
as estradas estavam bastante ruins devido às
chuvas. Lá chegando, fui submetido a um
grande interrogatório; depois, fiquei vários
dias preso no Dops, assistindo, durante dia
e noite, aos gritos dos torturados naquela dependência -da Polfcia. Naturalmente houve
uma espécie de seqüestro; ninguém sabia onde eu me encontrava. Meu pai estava muito
preocupado, como toda a minha famflia, pois
ninguém sabia onde eu estava. Aí, entra o
meu aparte; devido à intervenção do Senador
Krieger, que foi de uma energia e de uma
coragem a toda prova, meu pai, Senador Pedro Ludovico, se acalmou e foram tomadas
as providências necessárias para que a violência fosse cessada; em poucos dias, fui libertado, graças à sua intervenção. Não poderia
deixar de dar aqui o meu testemunho da coragem e do espírito de justiça do nobre Senador
Daniel Krieger. Muito obrigado a V. Ex•
O SR. MAURO BENEVIDES- Nobre Se·
nado r Mauro Borges, V, Ex• traz, no seu
aparte, um testemunho a mais da grandeza,
da dignidade, da coragem e do espírito solidário do ilustre Senador Daniel Krieger, que
conviveu, nesta Casa, com outro ilustre representante do povo brasileiro, o saudoso genitor do meu aparteante, Senador Pedro Ludovico. Realmente, o gesto de Daniel Krieger, fazendo cessar, no Rio Grande do Sul,
os constrangimentos impostos a V. Ex~ pelo
autoritarismo que predominava no País, mostra o espírito compreensivo daquele ilustre
Senador, que jamais permitiria que o seu Es~
tado natal procura<;se alcançar, inexplicavel~
mente, um jovem naquela época- e V. Ex~
é ainda jovem - que, defendendo os seus
ideais, indo à imprensa e transmitindo o seu
pensamento, deveria merecer respeito e a
admiração daqueles que tiveram a oportunidade de ler a sua entrevista. Portanto, V;
Ex~, trazendo esse episódio ao conhecimento
do Plenário do Senado Federal, faz com que
nós, ainda mais·, nos convençamos da seriedade, da dignidade, da altivez, da hombridade do grande Senador, cuja memória, neste instante, o Senado reverencia com profundo resp·eito.
O Senado presta, neste instante, depois da
manifestação de vários Srs. Secadores, pra ti-

o·

camente todos que estão presentes neste plenário, o testemunho do seu reconhecimento
ao ilustre homem público, que sempre soube
honrar e enobrecer as nossas mais caras tradições civis.
A Bancada do PMDB solidariza-se com
a sentida homenagem que a Casa presta a
Daniel Krieger.
OBR. PRESIDENTE (Mendes Canale)Não_ havendo mais quem queira manifestarse, passo à votação do requerimento.
Em votação o requerimento, de autoria do
nobre Senador Alberto Hoffmann, que solicita inserção em ata de voto de profundo pesar e apresentação de condolências à familia
de Daniel Krieger e ao Estado do Rio Grande
do Sul.
Os Srs. Senadores que aprovam o requerimento queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
O SR. PRESIDENTE (Mendes Canale)-

A Presidência, ao declarar aprovado o requerimento, quer também manifestar profundo
pesar, por tantos Srs. Senadores manifestado
nesta Casa, pela irreparável perda de Daniel
Krieger. Assim, tomará não só as providências no tocante à apresentação de condolências à famHia como também, com sentido pesar, determina a inserção em ata do voto requerido pelo ilustre Senador Alberto Hoffmann.
Quero também dizer ao nobre Senador Alberto Hoffmann que a Mesa aguarda o envio
do requerimento, mencionado por S. Ex', no
tocante à data para homenagem especial à
memória do falecido Senador Daniel Krieger, a fim de que possa, oportunamente, marcar a sessâ"o.
O SR. PRESIDENTE(Mendes Canale) Há ora..dores inscritos.
Concedo a palavra ao nobre Senador Leurival Baptista.

-o -sR. LOURIV AL BAPTISTA (PFL CE. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr.
Presidente, Srs. Senadores, nós, brasileiros,
acusamo-nos mutuamente de ter memória
curta. E- parece que muitos fatos justificam
esta afirmativa. ü esquCdrrieftto é unl "traço
marcante na nossa formação cultural. Por isto, sempre que posso, exercito-me para que
tal não aconteça, pois um dos maiores males
que se causa a outro ser humano é, certa~
mente, o esquecimento.
Quando vejo ou leio alguma coisa -uma
reportagem, um artigo, um depoimento sobre alguém que já se foi e que, em vida,
teve tanta importância para o nosso País, para
nós, fico feliz e grato a quem se lembrou
de registrar uma passagem, um encontro, um
acontecimento.
Sei qUe todos, nesta Casa, hao de concordar comigo em que Luiz Viana Filho foi um
de nossos mais ilustres Senadores, ao longo
do tempo. E que, como hrasilc-iro, em muitos
campos da atividade humana, deixou, em sua
passagem, registras fantásticos de uma alma
rica e profusa em gestos generosos.
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Pois desejo registrar longo depoimento do
grande escritor brasileiro Jorge Amado, um
dos maiores da L-íngua Portuguesa em todos_
os tempos, imortal da Academia Brasileira
de Letras, sobre o nosso saudoso e querido
· ·
amigo Luiz Viãna Filho.
O jornal A Tarde, de Salvador, no seu caderno cultural, realça, em primeira página,
que "de Paris, Jorge Amado envfa uiD depoimento panegírico sobre Luiz Viana Filho,
destacando-lhe a personalidade como escritor, político e cidadão e citando eps6dios da
história política em que liga "sua presença
inesquedvel''-(palaVras de Jorge Amado) a
expressões -da cultura brasileira, inclusive
Glauber Rocha".
Duas páginas do tablóide "Cultural," de
21 de junho, do Jornal A Tarde são dedicadas
exclusivamente a prantear Luiz Viana Filho,
sob o título genérico de "O cidadão Generoso".
Desejo louvar o Editor do caderno "Cultural", do j()r_na_J_A Tarde, o consagrado _jornalista Florisvaldo Mattos, pela sensibilidade
em destacar o depoimento do- escritor Jorge
Amado, meu velho amigo, sobre Luiz Viana
Filho, abraçá-lo e felicitá-lo por esse gesto
tão seu, tão bonito, tão generoso; recordar
é reviver. Nosso saudoso Luiz Viana Filho
está entre nós, como um exemplo a ser seguido.
Sr. PreSidente, solicito a V. EX' a transcrição, nos Anais do Senado Federal, do artigo
do imortal Jorge Amado sobre Luiz Viana
Filho, com o título "O cidação generoso",
para conhecimento da posteridade.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE
O SR. LOURIVAL BAPTISTA EM
SEU DISCURSO:
A Tarde
Salvador, Sábado 21-7-90

ELOGIO DA GENEROSIDADE
De Paris, Jorge Amado envia um depoimento panegfrico sobre L_uiz Viana Filho,
destacando-lhe a personalidade como e.scri~
tor, político e cidadão e citando episódios
da história política em que liga "sua presença
inesquedvcl" a expressões da cultura brasileira, inclusive Glauber Rocha. Página 2 e

3.
Depoimento/panegírico
O CIDADÃO GENEROSO
Jorge Amado
Não me recordo da data em que conheci
pessoalmente o escritor (e homem político)
Luiz Viana Filho, mas já era seu leitor, admirador do biógrafo e do ensaísta, quando, nos
idos de 1942, tratei mais intimamente com
ele e melhor o fiquei conhecendo, quando
me tornei seu amigo_, _Era o tempo da guerra
contra o nazismo, no Brasil a ditadura do
Estado Novo, proclamada em 1937, começava a ser contestada de forma mais contun:iente.
Eu voltara da Afgentina em-aiosto daquele
ano, em companhia de uns 30 exilados políti-
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cos de esquerda, homiziados no Rio da Prata,
a maioria de filiação comunista. Tendo oBrasil declarado guerra ao eixo nazi-fascista, pa·
receu-nos --e assim decidimos em emusiás·
tica reunião em Montevidé-u --que devíamos
regressar ao Brasil, colocar-nos às ordens da
Pátria- e do governo, aí!-, soldados das~
Naçóes Unidas.. Entre os exilados que embarcaram da capital do Uruguai para a fronteira
gaúcha encontravam-se homens condenados
a 10 anos de prisão pelo Tribunal de Segurança, de triste memória. Cumpriram eles
três anos da pe!1a- foram todos presos apenas o trem cruzou_ a fronteira brasileira - ,
libertados tão-somente em 1945, com _a anistia. Luís Carlos Pre:.tes, postcriorment~, criticou nossa decisão, considerando-a de absurda incompetência política: nos entregarmos
à ditadura, trocando postos importantes de
combate pelas grades do cárcere.
Seis, entre a trintena dos exaltados e ingénuos patriotas, não tinham proces5o na JlL<;tiça, eu era um deles. Após uns meses de cadeia, fomos, os seis, postos em liberdade limitada: residência compulsória para cada um
de nós na cidade de nasdmcnto, obrigação
de comparecer ao DOPS local a cada semana.
Fui mandado viver na Bahia, onde o coronel Franklin de Albuquerque me deu emprego em "0 Imparcial", e Giocondo Dias, figura maior do Partido Comunista no Estado
(vivia em Salvador sob nome falso, estava
conden3do a larga pena de prisão) me deu
a tarefa de estabelecer ligação com os elementos ditos autonomistas, os correligionários de Otávio Mli:mgabeira, e com outros liberais.
Eu já era amigo, de longa data, de Nestor
Duarte, por sua mão fui levado ao grupo que
se constituiria depois na UDN e na Esquerda
Democrática. Assim, na conspíração contra
o Estado _Novo, fiz-me também amigo de
Aliomar Bãleeiro e de Lui:z Viana Filho, entre outras excelente:. figuras do autonomismo
baiano. Com Luiz Viana foi o início de uma
amizade que duraria por toda a vida, tornemdo-se maior e mais Lntima com o passar do
tempo. Admirável escritor, biógrafo que somava a pesquisa competente à qualidade literária superior, apaixonado pela grandeza d:as
figuras que enalteceu em retratos de corpo
inteiro- Rio Branco, Ruy Barbosa, Machado de Assis - com a redcmocradza.ção do
Pafs, Luiz Viana Filho tornou-se líder político
de grande prestígio no estado. Todos conhecem sua cãrreira polftica: deputado, senador,
governador da Bahia, uma trajetória vitoriosa, coroada pelo sucesso.
Muitas vezes ouvi dizer 1 em afirmação peremptória, ser Luiz Viana Filho um político
sem dúvida capaz, porém frio, despido de
calor humano. Tenho razões para contestar
tal versão, deformadora de uma_ personalidade rica_de solidário interesse pela vida e
pelos homens. Por duas vezes, em momentos
diferentes, durante a ditadura militar, tive
ocasião de medir a generosidade de Luiz: Viana Filho e hoje, quando o francês da Bahia
já não está entre nós, desejo relatar aqueles
acontecidos, para dar testemunho da intei-

reza de Luiz Viana. de sua cálida humanidade. Quando o grande romancista paraense
Dalcídio Jurandyr, paupérrimo, gravemente
enfermo e obstinado comunista, foi candi~
dato ao Prêmio Machado de Assis, da Ac::~de
rnia Brasileira de Letras - candidatura levantada_c trabalhada por mim e por Marques
Rebelo -houve grande resistência entre os
acadêmicos. Não tanto pelo fato de Dalcfdio
manter-se comunista, subversiVO mal visto peJos donos do poder, mas. sobretudo. por
aconteci!.nentos .anteriores, Dalcídio fora figura central do conflito que por pouco degenera em pugilato e que conduziu à ruptura
da Assõciação'Brasileira de Escritores. Nascida no Primeiro Congresso de Escritores,
congresso histórico, reunido em São Paulo
em janeiro de 1945, a ABDE, após uma primeira diretoria unitária, foi terreno de luta
sem quartel entre os comunistas e os liberais.
Luta que se acentuou no Segundo Congresso,
o de Belo Horizonte, em 1947, e chegou aos
extremos de ~atalha campal cm I94g, por
çcasiâo da eleição de uma nova diretoria.
A direção do Partido Comunista decidira obter _o comando da ABDE, custasse-o que custasse, i:hesrilo QUe O preço fo:>se a divisão dos
_escritores. Eu já estava cumprindo tarefas
na Europa, no rriàvTinento da paz, quando
tal deciSão foi tomada, mas sei de ciência
certa que Dalcí4io discordara do ponto de
vista do pa11ido, tendo sido voto vencido na
reunião da ComiSsão de Cultura, chefiada
_ por Astrogildo Pereira. Por isso mesmo que
discordara, foi-lhe dada -conforme a regra
partidária - a tarefa de cumprir a dedsão
tomada pela maioria- em realidade, decisão
ditada pela Comissão Executiva do PC e apenas referendada pelos pobres literatos, sem
nenhuma pm;sibilidade de independência visà-vis do "sábio" Comitê Central.
Assim, lá se foi Da!cidio Jurandyr para o
sacrifício e, na famosa reunião da ABDE,
onde deveria ser eleita a nova diretoria, coube -ao autor de "Belém do Grão Pará" ocom~ndo das_ hoste~ comunistas o partido
havia feito inscrever na ABDE meio-mundo
de falsos _escritOres,_ inclusive, por exemplo,
o chofer de Prestes: bastava que o futano
houvesse pu~licado um artigo na imprensa
partidária, virava escritor. O que se passou
na famigerada reunião não me cabe relatar,
pois eu não estava presente; a história literá-ria guarda memória dos fatos lastimáveis.
Trocaram-se acusações, insultos, as mães dos
líderes dos dois campos foram xingadas, houve ameaças de bofetões. Tudo culminou e esta foi a imagem que res.tou para a posteridade (haverá uma posteridade literária) qua-ndo Oaicídio Jurandyr, no cumprimento
da tarefa recebida, arrancou, à força, das magras mãos do poeta Carlos Drummond de
Andrade, o livro de atas da ABDE. Desde
então o romancista do ciclo do Extremo Norte ficou senâo considerado_ o vilão principal,
o vil bandido, o agressor maior, aquele etc,
e taL Pobre Dalcídio, doce e terna criatura.
o "índio sutil" como dele se dizia: manifesiar'a-se-~~ntraa decisão sectária, o sectarismo
era estranho à sua natureza, mas comunista
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convicto, disciplinado membro do partido,
cumprira a tarefa recebida, fazendo das tripas
coração. Tantos anos paS§ados, respeitáveis
acadêmicos-vacilavam em conceder-lhe o prêmio que sua grande obra novelística merecia
por demais.
Marques Rebelo telefonou-me do Rio para
a Bahia às vésperas da decisão do prêmio:
faltava a Dalcídio um voto para ganhá-lo,
para abiscoitar os parcos cruzeiros da dotação
da láurea máxima da academia, necessários
para a compra dos medicamentos caros. Telefonei ao acadêmico Luiz Viana - um dos
chefes de fila dos escritores atropelados pela
disciplina partidária de Dalcídio - , fui à sua
casa baiana, recordei os incidentes da sessão
fatal da ABDE e perguntei se ele, Luiz Viana
Filho. era capaz de esquecer o passado e dar
seu voto ao vilão da hi~tória. Não houve um
momento sequer de indecisão: Luiz J"evantou-se, tomou do papel e da caneta, entregou-me o voto com o qual o bom Dalcídio
ganhou o Prémio Machado de Assis.
De outra feita, tempos depois, quando eu
me preparava para viajar para a Europa,
Glaubt::r Rot'ha telefonou-me de Los Angeles, em estado de desespero, ameaçando suicidar-se; se não puder voltar para o Brasil
imediatamente eu me mato. Fiquei alarmado.

Glauber exilara-:>e do Brasil após persistentes e fecunda atuação contra a ditadura
militar que o levou as colunas do Pasquim
e a manifestações públicas, inclusive àquela
da vaia em frente ao Hotel Glória ao marechal Castello Branco, chefe do primeiro governo rsultante do Golpe de Estado em 1964
e aqueles que o acompanhavam.
Ruidosa e expressiva manifestação de repúdio dos intelectuais à ditadura recém-implantada, o evento distinguiu-se pelas ofensas
dirigidas ao marecha]_ e à sua comitiva, da
qual pãrticipava Luiz Viana Filho, chefe da
Casa Civil da Pr~sidência. Devido à sua condição de escritor, foi um dos mais distinguidos
pelas vaias e apupos dos manifestantes que
logo foram presos.
Andou Glauber de ceca-em~meca com seu
gênio, sua rebeldia, seu desejo__ de fazer cinema. RealizOu nõ exilio dois longas-m_etra·
gens; um filme espanhol e um filme africano.
No mais, pelo mundo afora, as portas se fecharam para ele, seja na área capitalista, seja
na área dita so6alista, inclusive sua aventura
cubana foi das mais frustrantes. Terminou
nos Estados Unidos,_ queimando os últimos
cartuchos de paciência e de esperança. Tam~
pouco nos Statcs deram· lhe condições de trabalho e criação. Entrou em crise, telefonava-me diariamente: ou volto ou me mato,
um horror de desespero.
Mais uma vez fui visitar Luiz Viana Filho
em sua casa baiana, tão aprazível e acolhe·
dor a, e_ mais uma vez lhe perguntei se ele
era capaz de esquecer o passado, mesmo ten·
do se sentido, na ocasião, profundamente
ofendido e magoado. Relatei-lhe o drama de
Glauber. Se existe alguém capaz de resolver
o problema, disse-lhe eu, esse alguêm é você
pode obter do governo (estávamos no goveJ
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minguém podi"a ajudá-los. Tanto Amélia
quando as v1Zínhas viram o rosto e chora-

ram.
De onde_ Amélia havia fugido_- as
barreiras de Casa Amarela e Nova Descoberta- a situação não era melhor.

Apenas no Córrego do Joaquim, Nova
Descoberta, onze pessoas haviam morrido. A barreira caiu e levou duas casas,
onde quatro crianças e uma mull!er grá-

vida de oito meses estavam, relatava AHton Carvalho, que ajudou

a· retirar

os

corpos. Segundo ele, apena..-, trê~ pessoas
haviam sobrevivido ao acident~, umad~s
quais, suspeitava, havià morrido depois,
ao dar entrada no hospital.
Apesar do pf:rigo e da chuva que
ameaçava não parar, muitaS famfiias
continuavam erit ·suas casas. Algumas,
inclusive, já haviam sentido as barreiras

nas encostas, como Creuza Maria Ferrei~
ra, que mora no Córrego -do Joaquim,

com a filha de nove anos. Pela manhã,
o trabalho de_ Creusa tinha sido retirar
o barro dos fundos da casa, onde a bar~
rei.ra, que já havia ameaçado cair, foi
contida, precariamente, por um plástico
colocado pela viZinhança, mas deslizou.
"Não tenho para onde lr e por isso fico
aqui", dizia enquanto mostrava a frente
da casa ~ente a um precipício. Como ela,
muítas outras famílias estavam em situação semelhante."
Retrata a reportagem, com fotografias, o
desespero da população da cidade do Recife
e do Grande Recife.
Estive com o Secretário de Assuntos Re·
gionais, para saber de S. Ex~ as providências
tomadas com respeito aos desabrigados pelas
cheias, que, se não me engano, já contam
dez mil, já tendo havido mais de quarenta
mortes na cidade do Recife e na região metropolitana. S. Ex• me falou, hoje pela manhã,
que já havia tomado todas as providências,
através da Sudene, em conjunto com o Ministério da AÇão Social, para que o Governo
do Estado de Pernambuco, com os Prefeitos
da região metropolitana, dessem todo o apoio
necessário em alimentação, em vestuário, em
abrigo, enfim, tudo que fosse necessário no
que concerne â situação de emergência para
os desabrigados da cidade do Recife,
Neste momento, solidarizo-me com a dor
da minha terra, onde, há muitos anos, não
acontecia tão grande sofrimento, tanto na cidade do Recife como em toda a região metro·
politana, apesar de termos uma barragem
perto da cidade _de Limoeiro, onde as águas
do _Capiberibe são 'retidas e soltas proporcionalmente, mas essa baragem não resistiu,
porque houve também, em Recife, uma
tromba d'água, sendo esse um dos principais
motivos da· situação de calamidade que está
ocorrendo no meu Estado.
Portanto, Sr. Presidente e Srs. Senadores,
neste instante, como Líder do Governo no
Senado, em exercício, cumpro com a miriha
obrigação de saber quais as providências que
foram tomadas pelas áreas competentes do
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qualquer incentivo para comercialização
Governo Federal, e, com satisfação, comu·
e cómpra de safras pelo Governo."
nicar à Casa que todas as providências foram
tom~das imediatamente pelo Governo.
Ora, Sr. Presidente e Srs. Senadores, hoje
-Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
o Estado de Rondônia, que é, talvez, o maior
(Muito bem!)
produtor agrícola da Amazónia Oddeiúal,
O SR. PRESIDENTE (Mendes Canale)- e cuja produção é enviada para o consumo
Conc~do. a palavra ao nobre Senador Ro·
no Centro-Sul, sente-se, com essa medida do
naldo Aragão,
Governo, traído, uma vez que tal medida é
O ·sR. RONALDO ARAGÃO (PMDB - - até irresponsável com relação ao meu Estado
RO. pr-oilUncia o seguinte discurso. Sem revie à Região Amazónica.
são do orador.) -Sr. Presidente, Srs. Sena~
Não podemos aceitar que o Min-iStério da
Economia, Fazenda e Planejaniento e o Mi~
dores, o que me traz, hoje, à tribuna do Senado da República ·é lima·notfcia veiculada no
nistério da Agricultura punam, com essa meCorreio Braziliense do dia 26 de julho de
dida absurda, um Estado como o de Rondô1990, sob o título ''Pacote protege a Amazónia. E não só o Estado de Rondônia, Sr.
nia, mas pune a agricultura".
Presidente, mas toda a Região Amazónica.
Essa medida só ·está servindo para manipuSr. Presidente e Srs. Senadores, tenho recebido, do me_u Estado, comunicações de to·
lação daqueles que querem apresentar a
Amazónia, a nível internacional, como uma
das as entidades que lidam com a agricultura
Região que precisa ser preservada e que só
informando que essa notícia trouxe pânico
pode ser habitada pelo caboclo, aquele que
para o Estado de Rondônia e também para
sirva para a propaganda internacional. A
a região Amazónica.
Arn.azónia_ precisa ser preservada, mas tamDiz o jornal que, na reunião do Conselho
bém precisa se desenvolver. Não podemos
Monetário_ Na.cjo_t!_a_l, a Ministra da Econodesenvolver a Amazônia, privando aqueles
mia, Fazenda e Planej'amento, Zélia Cardoso
de Mello e o Ministro da Agricultura, Antoque acredítaram no seu desenvolvime_nto, .
com a punição que o Ministério da Ecollomia,
nio Cabrera dCvem anunciar, hoje, na reu·
Fazenda e Planejamento e o Ministério da
nião do Conselho, um pacote agrícola que
Agricultura tentam impor a nível de Política
cairá como uma bomba sobre o setor rural
Agricola.
e, principahnib-nte, sobre a região Amazónica.
Sr. Presidente e Srs. Senadores, aqui fiCa
Sabem essa Casa e todo o Brasil que foi
o nosso protesto. Vamos continuâi denunincentiVada a chamada fronteira agrícola e
ciando
esse tipo de ação contra a nossa Re~
criado, em toda a região Amazónica, com
especialidade no meu Estado, Rondônia, um
gião. É inaceitável que se queira fazer uma
Política Agrícola em detrimento do desenvolincentivo para a fixação do agricultor nessa
vimento da Região AmazOnica. Não poderegião. Foram criados os projetas de assentamos aceitar, Isso é um absurdo! Nós é que
rnenlõ-do Incra e das regiões Sul, Centroconhecemos a problemática da Região, e eles
Oeste, Nordeste e da própria região Norte.
fazem a política agrícola deste Pais em gabiDeu-se expectativa ao trabalhador, com a
netes aqui, em Brasília, sem nunca terem cocriação desses pro jetos de assentamento para
locado os pés lá para sentirem a realidade,
a ocupação da Amazónia, e o que estamos
ditando para a nossa Região a política elabovendo, hoje, com esse chamado pacote rural
rada nos gabinetes do Ministério da Econoé a desestimulação da agricultura na Amazó·
mia, Fazenda e Planejamento e no Ministério
nia, é a desestimulação do produtor rural na
da Agricultura, sem o conhecimento do que
região Amazónica~ que já é um hõlnem po·
se passa hoje e da potencialidade agrícola
bre, a ficar retido a uma produção só para
que tem a Região Amazónica.
o seu próprio sustento.
Um país que precisa produzir para comer,
O Sr. Jutahy Magalhães- Permite-me V.
um país que precisa de alimento não pode
Ex~ um aparte?
aceitar que a Aniazónia seja punida com esse
pacote. Isto é uma punição. Nós, que repreO SR. RONALDO ARAGÃO -Concedo
sentamos· o Estado de Rondônía, nós que
o aparte ao nobre Senador Jutahy Magarepresentamos a A_mazônia, não podemos
lhães.
aceitar tamanha aberração. E aqui, Sr. Pres~
O Sr. Jutahy Magalhães- Nobre Senador
diente e Srs. Senadores, além de outras cai·
Ronaldo Aragão, V. Ex~ inicia os nossos tra·
sas, o jornal relata o seguinte:
balhos protestando contra aquilo que se
"A ministra da Economiã, Zélía Caranuncia como Política Agrícola e que, segundoso de Meflo, e o ministro da Agriculdo o depoimento de V. Ex•, seria prejudicial
tura:, Antonio Cabrera, devem anunciar
à Região Amazónica. Então, eu perguntaria
na reunião do Conselho Monetário Na~
a V. Ex• qual é a Política Agrícola deste Gocional, mircada para a próxima quartaverno? Porque, no meu entendimento, não
feira, um "pacote agrícola", que cairá
existe uma Política Agr{cola sendo anunciada
como uma bomba sobre o setor ruraL
agora. Veja V. Ex•, os números que eu podeUma das principais medidas do projeto,
ria citar de cabeça. Hoje já se fala que a
ainda sujeito a algumas alter-ações, é a
safra de soja para este penedo vai diminuir
proteçáo da "ªegiâl? Ap1a.Zônica. Para is~
de24 para 19 milhões de toneladas; que aqueSo, o Governo irá delimitar áreas de
les produtos de primeira necessidade, como
plantio com finanéiamento governamenarroz, milho e feijão, vão faltar para o ano,
taL .A Re~ião Amazónica ficará fora de
por falta de .um incentivo ao plantio dessas
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culturas. rala~se que a _extensão rural, que
vinha sendo efetivada nos últimos anos, agora
está ao contráriO', o prejulzo da diminuição
da área plantada é de alguns milhões de quilómetros quadrados. Até agora, não vi PoHtica

Agrícola. O que eu vi, agora, foi o veto do
Presidente à LDO, que permitia algum acordo a respeito de dívida!:i rurais. Permitia, não
mandava fazer. Entretanto, o Presidente vetou a LDO, para não dar cOndições de atendimento às necessidades, como agora eles fizeram, por exemplo, com o cacau, para uma
parte da<> dívida<;. que deveriam fazer com a

questão do algodão, qUe es"tá enfrentando
grande!> dificuldades. Até__a_permissão de
acordo o Presidente a vetou, na LDO. Então,
faço ..esta indagação aqui, no Senado: qual
é a Política Agrícola de_ste Governo? E já
apresentamos a nossa sugestão, aqui, do Senado, ao aprovarmos um projeto de lei sobre
Política Agrícola - já está na Câmara para ser ou não aprovado.
·
o1R. RONALDO ARAGÃO- Agradeço
ao nubre Senador Jutahy Magalhães o aparte
oportuno, quando pergunta qual a Política
Agrícola. Não existe Política AgrLcola no
País. Um País que necessita de uma supersafra não tem como estocá-Ia.
Leio mais adiante, quando o jornal cita
somente o extrativismo na Amazônia, borracha, juta, por exemplo. Temos que voltar
ao século passado. Isso é uma aberraç.W, é
não querer o desenvolvimento da Região
Amazónica. será que a Amazônia é outro
país? Será que vamos ter que dar o brado
de independência da Federação? E~tamos fadados a somente produzir a juta, a borracha
e a castanha?

O Sr. Jarbas Passarinho- Permite-me V.
Ex• um aparte, nobre Senador Ronaldo Aragão?
O SR. RONALDO ARAGÃO -Ouço V.
Ex•, Senador Jarbas Pa1>sarinho, um homem
conhecedor da Região Amazónica, mais do
que todos nós.
O Sr. Jarbas Passarinho - Mais eu não
diria. Talvez V. Ex· esteja sutilmente dizendo
que sou mais velho que V. Ex•, o que é verdaR
de indiscutível, palp<íve!. Relativamente à
Amazônia, V. Ex• perguntava se esta região
não é Brasil. Lembro-me de que no passado
havia conferências, ainda no meu tempo de
Oficial do Exército, em que se dizia assim:
"0 Brasil, o País amigo mais próximo da
Amazônia". Começavam as conferências
deste modo. E fomos ignõrados por muito
tempo. V. Ex• sabe bem disso. Ficamos nesse
extrativismo vegetal, nem fazíamos extrati·
vismó mineral; agora que estão fazendo em
maior profundidade, em maior quantidade,
e estranho muito que nos queiram colocar
nesta condição que uma vez um escritor paraense chamou de "a sociedade de cócoras",
porque de cócoras apanhavam castanha-dopará, que até para se exportar não é mais
castanha-do-pará, é do brasil. Depois, de cócoras, ficáVamos apanhando as oleaginosas
que vinham flutuando no rio; quase de cóco-

ras cortando a árvore da borracha. Então,
era uma sociedade de cócoras. E agora temos
potencialidades que começam a se transformarem realidade, como, por exemplo, o Projeto de.Carajás, que ouço que o nobre Secretário José Lutzembcrg já considera que o projeto não é aquele duende que ele admitia
no passadO. É bom saber que ele está mudando de posição, senão ficaríamos com a Ama~
zônía fazendo isso que V. Ex·' diz do século
XIX, do século XVIJI e transformada num
imenso aquário pictórico para se fazer turismo ecológico. Isso seria demais para uma
área de quase 5 milhões de quilómetros quadrados, a Amazónia Legal. Creio que V. Ex1,
no início do seu discurso- eu esta v<* tendo
a honra de falar com o nobre Senador Fernando Henrique Cardoso, no momento não ouvi
V. Ex• -,já tenha falado sobre o problema
da composição do Conselho Monetário, e isso
mostra, mais um vez, nobre Senador Ronaldo
Aragão, o que se passa entre nós, representantes_do Norte e representantes do Nordeste-. -v. Ex• começou a falai em agricultura
e o nobre Senador Jutahy Magalhães pediu
a palavra, o nobre Senador Divaldo Suruagy
já está com o miCrOfone pronto para aparte ar
os nordestinos são extremamente unidos, lutadores e competentes, e formam uma Ban"
cada tão poderosa que a Bancada de São Paulo se curva a eles, agora, não se curva a nós
do Norte. Então tirarem o Banco da Amazônia da constituição do Conselho ~ fácil;
agora mandar tirar o Banc-o do Nordeste, vaise ver um tipo de reação maior do que, talvez,
o que aconteceu na fábrica da Ford, lá no
ABC.
O Sr. Jutahy Magalhães - Já tentaram
tirar e nós reagimos.
O Sr. Jarbas Passarinho- Então, espero
que V. E~ comande esse novo batalhão. Talvez. seja menos que um bcltalhão, seja só uma
companhia, e eu faço questão de ser soldado
ao lado de V. Ex· na luta por essa causa.
O SR. RONALDO ARAGÃO- Agradeço
ao nobre Senador Jarbas Passarinho o aparte,
homem .conhecedor da problémática da região Amazónica, e não pela idade.
Nobre Senado_r, a Amazônia é conhecida
m1.1ito por livros, sem se saber da sua realidade. Nós, que vivemos nessa região e a conhecemos a fundo, nãÕ podemos aceitar que
a solução dos problemas de um outro lado
do Brasil- Seja com a ·pata erh cima do seu
desenvolvimento. A Amazônia tem necessi~
dad_e __de crescer. A quem interessa a posição
do Sr. José Lutzembcrg, para quem, até cor~
tara grama na Amazônia é proibido, até hoje, se se tentar podar a grama nos quintais,
é proibido por esse cidadão que. se diz defl!nsor da eç_Q}ogia, defensor da Amazônia, não
sei a quem interessa essa posição do Sr. José
Litzemberg. E~sa posição de S. Ex·' não interessa. a nós_ da Amazônia. Há uma necessidade de se desenvolver, e o que se está tentando fazer com este chamado pacote rural
é con-b-~cer a Amazônia só através de postais,
de livros daqueles que os escreveram no Rio
de Janeiro, São Paulo e nos gabinetes do País.
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O Sr. Dh:aldo Suruagy -Permite-me V.
Ex-+ um aparte, nobre Senador Ronaldo Aragão?

O SR. RONALDO ARAGÃO - É coni
mUita honra, nobre Senador Divaldo Suruagy, que ouço V. Ex•
O Sr. Divaldo Suruagy- V. Ex• denuncia
mais um absurdo _cometido pelo atual Governo no que diz respeito a uma política global de administração pública. Evidentemente
que não vou penetrar nos pormenores do protesto de V. Ex', quando o Governo tenta
excluir a Amazônia dos incentivos agrícolas
oferecidos a outras_ Regiões do País. No entanto, desejo congratular-me com V. Ex• pela
reação veemente, corajosa e justa que faz
neste instante, na Câmara Alta do País. É
fundamental que os diversos segmentos da
sociedade brasileira reajam às arbitrariedades que estão sendo cometidas pelo Governo.
É fundamental que o prote~to de V. Ex• encontre eco não apenas na sociedade da Amazônia, mas em toda a sociedade brasileira.
Por que a sociedade organizada não está reagindo, a não ser as lideranças sindicais, quando têm prejuízos caracterizados na sua poll·
tica salarial? É com estranheza, confesso, que
não vejo uma nota oficial da Ordem dos Advogados protestando contra os abusos dos
projetas inconstitucionais do Governo. Não
vejo uma nota de protesco da sociedade de
medicina criticando a maneira absurda da Política de Saúde, querendo-se responsabilizar
os _q:1~dicos pelo caos reinante na saúde pública brasileira. Não vejo uma nota de protesto
dos diversos órgãos da nossa sociedade. Daí
a minha alegria e a minha ~atisfação de presenciar V. Ex', neste instante e nesta oportunidade, com a autoridade moral que o caracteriza e com o respeito que soube impor diante de todos nós, protestar contra uma medida
errónea, mais uma que este Governo tenta
implantar neste País. E~tou ao lado de V.
Ex:\ oferecendo a minha solidariçdade. Evidentemente, não gostaria de analisar as colocações do nobre Senador Jarbas Passarinho,
porque S. Ex• é um dos mestres desta __Casa,
e eu, de público, o reconheço como o meu
guru. O nobre Senador Jutahy Magalhães colocou muito bem a necessidade da reação dos
parlamentares da Amazônia, tão bem cobrada pelo nobre Senador Jarbas passarinho, a
exemplo do que foi feito pelos Parlamentares
do Nordeste, quando tentaram excluir esta
região, o que para nós é um simples estabelecimento de crédito. Aí é funda~ental que
o Banco do Nordeste s_eja um instrumento
, uma verdadeira academia, uma universidade
regional, formadora dos melhores cérebros,
o corpo de técnicos do Edúte,
Sinto-me à vontade ao invocar aqui o teste~
munho do nobre Senador Mauro Benevides,
porque S. Ex-• teve o privilégio e a honra
de presidir o Banco do Nordeste. O Banco
do Nordeste não é um estabelecimento de
crédito, repito; é uma verdadeira universidade regional, é o símbolo daquela região.
E é isso que o nobre Senador Jarbas Passarinho, com muita propriedade, cobra dos par-
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lamentares da Amaiónia, que O Banco da
Amazónia teriha essa mesma conotação para
os parlamentares dessa importante região, a
exemplo do que acontece com--o Nordeste.
Congratulo-me com V. EX", principalmente
pelo protesto, pela reação. É necessário que ·
a sociedade brasileira reaja aoS abusos deste
Governo, a fim de que possamos implantar
a verdadeira democracía neste País. Ora, é
muito fácil administrar a economia, em qual~
quer que seja o seu segriJ.ento, quando não
se tem que prestar conta a ninguém, Como
isso é fácil! Vou darum_exemplo: o que poderá acontecer com os atuais mínishãs da áieã económica quando, mais umã -vez, esse Plano
fracassar? No máximo, eles poderão ser demitidos. E o Brasil? Milhões de pessoas desempregadas, milhares de firmas vão entrar
em concordata e simplesmente eles vão dizer
que não deu certo e vão para casa. :é assim?
Qual é a responabilidade que este Governo
vai ter perante a nossa sociedade? Da{, a minha alegria ao ver o protesto de V. Ex•, nobre
Senador Ronaldo Aragão. V. _Ex•, neste instante, não dignifica apenas- Rondônia, nem
a região Amazôáita; dignifica -o Parlamento
brasileiro.
O SR. RONALDO ARAGÃO- Agradeço
ao nobre Senador Divaldo Suruagy, conhe·
cedor da problemática deste País e do Nordeste, quando refere que este Senado precisa
cobrar posições. Precisamo-rios posicionar
quando o Goveino toma u·ma açáo como essa, prejudicíal a uma região potencialmente
rica, qUe está começando a se desenvolver
e que agora sofre esse golpe através do MinistériO da Economia, Fazenda e Planejamento
e do MiniStério da Agricultura.
O Sr. Mauro Benevides- Permite-me V.
Er um parte, nobre Senador Ronaldo Ara·
gão?
O SR. RONALDO ARAGÃO - Ouço V.
Ex•, distinto Senador Mauro Benevides.

O Sr. Mã:uro Benevides - Senador Ro·
na ido Aragão, antes de mais nada,- de.<;~jo
levar a minha solidariedade a essa manifestação indignada de V. Ex•, diante das diretrizes de uma polftica agrfcola a ser posta
em prática na região Amazónica, que, na expressão de V. Ex•, longe está de favorecer
essa importante faixa geográfica do País. No
que diz respeito ao aparte do eminente Senador Divaldo Suruagy, eu diria a V. Ex• que,.
apesar do empenho, da homogeneidade da
representação parlamentar do Nordeste no
Congresso Nacional mesmo assim sofremos
golpes reconhecidamente rodes, atingindo
frontalmente nossQs interesses. No que tange
ao Banco do Nordeste, se é certo que garantimos aquela posição no Conselho Monetário
Nacional, estamos na iminência de perma~
necerfora do Conselho Deliberativo da Sudene, o que é uma verdadeira excrecéncia, um
absurdo, no Projeto de Lei Complement~r
n9 242, que está tramitando no Congresso,
iniciando-se o seu trâmite pela Câmara dos
Deputados. Nobre Senador, o Banco do Nordeste, que é o principal agente financeiro da
região, !laqueia faixa do território brasileiro,

çsse Banco foi excluído da composição do
novo Conselho Deliberativo da Sudene. Ao
que sei, os Deputados Carlos Benevides e
Firmo de Castro apresentaram emenda reconstituindo a composição do Conselho e garantindo a presença do Banco do Nordeste
no Conselho Deliberativo da Sudene. Portanto, se nas oportunidades em que lutamos a
favor da n"Ossa Região, V. Ex•, os demais
rep_r~s_eq.tantes do Norte,_Se.nador Jarbas Passarinho e tantos outros ilustres representantes daquela Regi<lo sempre sintonizaram co~
nosco, defendendo as reivindicações nordestin-as, agora clie&affios também com a nossa
solidariedade: a V. Ex\ quando condena essa
política que o Governo pretende pôr em prática na região Amazónica. V. Ex· está Coberto
de razão. Expressamos a" nossa solidariedade
a esse seu protesto indignado-diante do anúncio dessas providências absurdas, como V.
.Ex• destacou -no seu pronunciamento da tarde
de hoje.
------·-

0 SR. RONALDO ARAGÃO- Agradeço
ao Senador Mauro Benevides. Sendo eu re·
presentantc da Amazónia, mas um homem
do Nordeste, também me solidarizo com a
Bancada do Nordeste quando reivindica a in~
clusão do Banco do Nordeste no Conselho
Deliberativo da Sudene, porqu-e sua retirada
seria uma absurdo. Não entendemos mais na~
da, não entendemos mais nada do que o Go~
vemo quer com es_sa política, com essas atitudes.
Sr._ Presidente. o jornal ainda diz que a
intenção é -a-Ca.ba~ com o preço mínimo, o
que constituí um desastre para a região Amazónica, porque o agricultor sem força, um
homt::m descapitalizado, se for para a livre.
comercialização ent-Le_ ele e o atravessador,
o atravessador é quem colocará preço no seu
produto. Não há um preço mínimo de garantia. Hoje já estamos sentindo isso na produção em Rondônia, onde a saca de arroz não
tem preço. O agrícutto( descapitatizãdo, sem
condições de armazenamento para ficar com
a .sua produção, entrega, vende <lO atravessador o p,roduto por um preço irrisório, até
com prejuízo.
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e nortistas. Em minha defe:.a só posso dizer
que minha mãe misceu em Manaus. Por aí,
quem sabe, eu possa ser ouvido por V. Ex•
como alguém que não é tão de fora assim._
O SR. RONALDO ARAGÃO sempre será ouvido.

V. Ex•

O Sr. Fernando Henrique Cardoso- Preocupa-me rnuito o que disse V. Ex~, não só
com relação à questão da Amazônia - no
caso é a questão da Amazónia - , como à
questão de como estamos repensando o problema do crescimento económico no Brasil.
Sou daqueles que defendem ardorosamente
a preservação da floresta tropical, a necessidade de um desenvolvimento que não seja
predatório, que mantenha o equilíbrio ecológico e tudo mais. Mas, entre isso e a posição
de entregar o Norte, especialmente a Ama~
zônia a si própria e achar que o Governo
não tem que ter mais ação, porque as forças
do mercado vão por si corrigir as distorções,
vai um abismo. V. Ex" tem toda razão. Precisamos aqui criar uma força de contrapeso
que não tenha nada a ver com regionalismo
stricto sensu,mas que tenha a ver com o sentimento de uma compreensão mais ampla do
que deva ser o Brasil. Como Representante
de São Paulo e, ao mesmo tempo, como brasí~
Ieiro, uno-me a V. Ex', pois tem razão nas
ponderações que faz em defesa de_uma visão
mais equilibrada do desenvolvimento doBra~
sil, notadamente no caso da Amazônia.

Si'. Presiúcntr.:..: Srs. Senadores, fica aqui
o nosso prote:o;to.

O SR. RONALDO ARAGÃO- Agradeço .
ao nobre Senador _f"efnando Henrique Cardoso a intervenção. V. Ex• está ligado à Amazônia por 'laços familiares. Nobre Senador,
existem vários Brasis e é preciso qUe se diminua essa db!<lncia entre o Sul, o Nordeste
e o Centfo-Oeste, para que haja o equilíbrio
da Federação .. Não pode haver desenvolvimento num pats em que uma região é alta~
mente rica e outra é altamente pobre. Esta~
mos reivindkando para a Amazónia aquiloa cjue ela tem direito; o seu desenvolvimento.
Também somos partidários dàqueles que
pensam que devemos explorar a mata tropical
racionalmente'. Não podemos permitir que
essa mata: também não dê o sustento àqueles
que lá habitam.

O Sr. Fernando Henrique Cardoso - Per·
mite-me V. Ex:' um aparte?

O Sr. Leite Chaves um aoarte?

O SR. RONALDO ARAGÃO - Ouço o
nobre Senador Fernando Henrique Cardoso.
São Paulo agora vem em defesa da Região

O SR. ROI'iALDO ARAGÃO- Ouço V.
Ex·, nobre Senador Leite Chaves, homem
do Nordeste, representando o Paraná.

Norte.

O Sr. Feriiando Henrique Cardoso- Fiquci na dúvida se deveria ou não pedir o
aparte, já atemorizado. V. EX'' disse que normalmente as pes~~oas do Sul :>ó conhecem a
Amazónia pelos livros, e eu escrevi um livro
sobre a Amazônia. O Senador Jarbas Passarinho, com muita graça, diz que, para que São
Paulo se curvasse, teria que haver a união
do Nordeste com o Norte. Não sei se estou
curvado à força dos argumento:. de V. Ex•
ou à pressão do Plentirio, que é _çomposto,
ne~te momento, quase que por nordestinos

Permite-me V.

Ex~

O Sr. Leite Chaves- Nobre Senador Ronaldo Aragão, V. Ex" é testemunha da minha
preocupação com o resto do Pats. Considera
o grande Brasil o Oeste do País. Em potencia~
!idade, nada se equipara ao Oeste do País,
nem a Sibéria, uma das regiões mais ricas
do mundo, porque, lá, as condições de clima
são impossibilitadoras do progresso. No Oeste não existe esse problema_ Defendemos a
abertura para o Oceano Pacífico, mas existe
outro fator de extrema importância para a
Amazônia, agora, quando há a po~sibilidade
de o crédito externo ingressar no Brasil para
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a exploração de progresso através da conversão. Resta, então, para a Amazónia, a grande
possibilidade, mais importante para ela do
que para qualquer outra parte do País. O
grande problema da Região Oeste ~erá o escoamento e o transporte serão os dirigíveis,
não os dirigíveis do passado, a hidrogénio,
mas a hélio. Existe na Aeroespatiale, a maior
companhia francesa de aviões- inclusive fez
o "Concorde:·_~. um projeto, que está em
minhas mãos, (vindo pela Embaixada), e que
prevé a construção de um d'irígívcl de 500
toneladas. Veja V. Ex·~ o Brasil é um País
muito qualificado para isso: possui grandes
extensões e aqui não há ventos fortes. Esses
dirigíveis são fantásticos. Tanto esse soft
quanto o hard core têm uma capacidade de
mobilização extraordinária. Um navio desses, do ar, sai de Santos para Juara, em Mato
Grosso, para Rondônia. Ele vai a 200 km/hora. Leva maquinaria e volta carre_gado de arroz, milho, feijão, madeira, gado em pé, para
serem vendidos aqui. O gasto de uma viagem
dessa. que leva mais de 15 vezes a carga de
uma jamanta das grandes, corresponde ao
gasto de uma dessas jamantas, Se uma jamanta sai do Acre para Santo!>, ainda que a estrada seja asfaltada, o custo da carga será inferior ao custo do combustível. Esses dirigíveis
podem descer em qualquer parte da Amazônia. Então, podem-se aproveitar ecologicamente as regiões exploráveis, e este será o
meio de c_omunicação. O custo do primeiro
dirigivel, se uma fábrica aqui fosse instalada,
seria o de um boeing pequeno; o resto sairia
a preço cómodo. Somente grandes países podem ter esses dirigíveis: Estados Unidos,
União SoVtética e-China. Os Estados Unidos
pensam em construí-los, mas encontram
grande resistência das transportadoras convencionais; a China pensa em fazer c a União
Soviétlca já tem um proje-to pat-a unl dirigível
que transporte milhões de toneladas. Parece
até que já começaram a realizar um deles.
Eles podem viajar noite c dia e, com um
vento mais forte de 80 nós, param no ar e
ficam aguardando. Para a Amazônia não h~
nada mais importante do que isso. É um processo tecnicamente viável. A Enciclopédia
Britânica, no Science and Future, de 1987,
trás todas a::; modalidades. Já ~eria tempo de
o Brasil pensar nisso. Cooperativas de transportes podiam fazer, até com incentivo do
Governo ou, agora, com a liberação de capitais externos. É extremamente viável. A
Amazônia seria outra realidad~. mesmo por
que esses dirigíveis, no futuro, atravessariam
o Pacífico indo ao Japão e à China. Mesmo
os zepelins do passado, que pareciam ficção,
que_ eram coisas frágeis, a hidrogênio, durante quantos anos andaram? Huje eles são os
mais importantes para o País. Não são os
pequenos de propaganda; são enormes. Todu
o material é definido. Nós temos o projeto.
O Brasil poderia fazer isso. Aliás, os Estados
de Rondônia, do Acre_ e os do Oeste poderiam ser os primeiros a preocupar-se com is·
so. Com cientistas examinando o assunto, seria um grande sucesso e tornaria a Amazônia
outra realidade. Lá, haveria sempre o proble-

ue se ponham estrada de ferro, hidrovias,
aviões a jato ou caminhões, o problema do
escoamento será sempre difícil. Portanto, a
grande alternativa serão os futuros dirigíveis
modernos. Parece até uma ficção, mas é a
realidade, pois eles são inuito mais simples
do que os aviões a jato, tanto que preexistiram a esses_ aviões.
O SR. RONALDO ARAGÁO - Agradeço
ao Senador Leite Chaves, quando apresenta
para as grandes regiões,_ principalmente a
Amazónica, a solução do transporte. Nobre
Senador Leite Chaves, sendo a região Amazónica cortada por rios de Rondônia até o
Acre, escoar essa produção ficará muito mais
barato do_que ir ao Porto de Paranaguá, ou
ao Porto de_ Santos, quando se fizer aquela
estrada cortando todo o Acre até Pucalpa,
no Peru. e de lá até os grandes centros consumidores.
Existe o problema de interesse comercial,
pois a costa oeste americana vende ao Japão,
à Corréia. Teríamós úril ·porto Do Pacifico,
diminuindo esse percurso entre os Estados
de Rondônia, Acre e Amazonas até o Porto
de Paranaguá, no Paraná ou de Santos, em
São Paulo. O Governo deve entender que
a Amazónia precisa desenvolver-se, que aAmazônia precisa de incentivos para sua agricultura, para sua infra-estrutura. Não podemos permitir que a Amazônia sirva simples- ·
mente para a propaganda internacional. É
preciso que a Amazónia seja realmente respeitada pelos órgãos governamentais, receb~ndo aquilo a que ela tem direito.
Sr. Presidente, para encerrar, apresento-à
Mesa projeto de lei modificando a Lei n9
8.000, que dá incentivos para compra de "tratares agrícolas para pequenos produtores,
bem como outro projeto de lei complementar
que al~era a Lei Complementar no 41, que
criou o Estado de Rondônia.
Era o que desejava dizer, Sr. Presidente.
(Muito bem!.)

Durante o discurso do Sr. Ronaldo
Aragão, o Sr. Mendes Canale, ]" Secretário, diixa a cadeira da presidência, que
é ocupada pelo Sr. Nelson Carneiro, Pre- sidente
Durante o discurso do Sr. Ronaldo
Aragão, o Sr. Nelson Carneiro, Presidente, deixa a cadeira da presidência, que
é ocupada pelo Sr. Mendes Cana/e, J•
Secretário.
O SR. PRESIDENTE (Mendes Canale) A Presidência convoca sessão conjunta a realizar-se hoje, às 18 horas e 30 minutos, no
Plenário da Câmara dos Deputados, destinada à apreciãç-ão da Medida Provisória n~
196, de 1990, e de vetos presidenciais.
O _SR. PRESIDENTE (Mendes Canale)A Presidência recebeu, em 4 de julho último,
a Mensagem nu 168, de 1990 (no 524/90, na
origem), pela qual o Presidente da República
comunicava que se ausentaria do País, nos
dias 5 e 6, para visitar oficialmente a Argentina.
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b a seguinte a mensagem recebida:
MENSAGEM N• 168, DE 1990
(NY 524/90, na origem)

Excelentíssimos Senhores Membros do Senado Federal:
·Tenho a honra de informar Vossas Exceléncias de que aceitei convite que me foi es~
tendido pelo Presidente da Nação Argentina,
Carlos Menem. Portanto, deverei ausentarme do País, nos dias 5 e 6 de julho vindouro,
para visitar oficialmente a Argentina.
Trata-se de minha primeira visita de Estado ao exterior, o que destaca o lugar prioritário que as relações do Brasil com a Argentin<_J. ocupam na nossa política externa. É meu
propósito dar clara demonstração da intenção
do novo Governo brasileiro de continuar
mantendo com as autoridades argentinas o
diálogo fraterno, leal e maduro que vem caracterizando as nossas relações bilaterais.
Pretendo, portanto, consolidar em bases
ainda mais firmes o processo de_ integração
qUe o J3rasil e Argentina levam a cab_o~ Para
a consecução desse objetivo, os dois Governos estarão- nessa oportunidade- dando
passos importantes no sentido da plena exe~
cuç~o do Tratado de Integração, Cooperação
e Desenvolvimento.
No âmbito do programa de integração, será
dado novo e decisivo impulso à cooperação
fronteiriça e â integração física. Durante minha estada "ênl Buenos Aires, será linçado
o edital de concorrência da ponte sobre o
rio Uruguai, unindo as cidades de São Borja
e Santo Tomé. Trata-se da terceira-ponte en-tre o Brasil e a Argentina, cujos benefícios
deverão ultrapassar, em muito, o âmbito meramente local do empreendimento.
De modo mais amplo, as conversações que
manterei com meu colega argentino consolidarão e reforçarão o valioso patrimônio de
confiança mútua que Brasil e Argentina lograram construir. Cabe acrescentar também
que a constante concertação bilateral tem servido, de forma notável, para fortalecer a posição dos dois países fio contexto intáriàCíOnal.
A viagem que realizarei à Argentina insere·
ve-Se, pois, no tr-adicional quadro âo"-relacionamento denso e altamente prioritário entre
o Brasil e a Argentina.
Brast1ia, 4 de julho de 1990. -Fernando
Collor.
O SR. PRESIDENTE (Mendes Canale)A presidência recebeu, do Governador do
Distrito Federal, a Mensa~em no 106, de
1990-DF (no 76/90, na origem), de 17 de julho
último, encaminhando ao Senado as razões
do veto total aposto ao Projeto de Lei do
DF n~ 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.
Nos termos do art. 10, § 4" da Resolução
nv 157, de 1988, a matéria será despachada
ã comissão do Distrito Federal, que terá o
prazo de 15 dias para apresentar seu relatório. Decorrido esse prazo, o veto será incluído em Ordem do Dia, para votação secreta.
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É a seguinte a mensagem recebida:
MENSAGEM N• 106, DE 1990-DF
(N~ 76/90-GAG, na origem)
Brasília, 17 de julho de 1990
Senhor Presidente,
Tenho a honra de me dirigir â Vossa Exce~
lência para comunicar que, nos termos do
§ 1~ do artigo 10 da Resolução no 157/88,
do Senado Federal, resolvi vetar totalmente
o Projeto de Lei do Distrito Federal no 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", por conSiderá-lo inconstitucional.
Referido" projeto, originário de iniciativa
de parlamentar com assento nesta Casa, é
inconstitucional poÍ"que dispõe sobre matéria
reservada à iniciativa do Governador do Distrito Federal.
Com efeito, ao prover sobre regime jurídico de pessoal da Administni.çãO do Distrito
Federal, o projeto viola a reserva contida no
artigo 39 , inciso IV, da Resolução n? 157/88,
encerrando irrecusável vício_de usurpação de
iniciativa.
A norma, que repete o texto constitucional, é de meridiana clareza, não comportan~o
dúvida quanto à iniciativa privativa do Governador do Distrito Federal em relação ao
proces-so legislativo em referência.
Nem mesmo o argumento no sentido de
que a sanção poderia suprir o defeito de iniciatiVã deve ser invocado, porquanto, à luz
da me"Jhor doutrina e de remansosa jurispnidência, resulta vitoriosa a tese em contrário,_
que "inadmite a convalidação do vfcio.
No entendimento de Manoel Gonçalves
Ferreira Filho, "a tese da convalidação conflita com um- dos postulados que D'Aiessio,
e c_om ele a doutrina italiana, deduzem do
ato complexo. Segundo o mestre italiano,
"não é válido um ato complexo se não são
válidos todos os elementos que devem con~_
correr à sua formação". Conseqüentemente,
não sendo válida a iniciativa, seria inválida
a lei, apesar da sanção posterior". (Comentários à Constituição Brasileira, Saraiva,
1974, página 68),
..
Ademais o projeto encerra imperfeiÇões
que, por si 'só, desaconselhariam seu acolhi·
menta.
A disposição constante do § 29, do artigo
11>, relativa "aos empregos em comissão de
direção e assessoram.ento superiores", é inadequada e incompleta, haja vista que os demais empregos de direção e assistência, a. nível intermediário, terão, obrigatoriamente,
de se enquadrar na regra ali Inscrita. Além
do mais a nomenclatura "direção e assessoramenta superiores" é consagradamente utilizada para os cargos em comissão do grupo
DAS da Administração Direta e que não
constam das tabelas das entidades em causa.
A disposição inserta no art. 39 é ampla e
irrestrita, não se distinguindo os empregos
permanentes dos em comissão, zelo esse que
não deve ser desprezado, tendo em vista que
há servidores ocupantes tão-somente de em-

pregos em ·comissão- e- eSteS-:cargos devem ser
assim transformados.
Algumas omissões no projeto devem ser
ressaltadas._A primeira relativa ao cumprimento do mandamento Constitucional quanto aos servidores amparados pelo artigo 19
do ADCT, no que se refere ao concurso de
e(etivação. Em se tornando estatutários rnencioriados servidores ficariam passíveis de
cumprir ç estágíõ probatório, findo o prazo
legal estariam automaticamente efetivados.
Mister se faz, também, a inclusã9 de disposição respeitando- os direitos dos servidores
que percebem o adicional por tempo de serviçcr-em bases diversas da estatuíta na Lei 11"
1.711152, assegurando-se-lhes a percepção
COino diferença nominalmente identificada,
a ser absorvida à proporção que se tornarem
devidos os güinqüénios subseqüentes.
Menção, ainda, deverá ser feita à contribuição para a seguridade social, observada,
no entanto, a competência residual do Distrito Federal.
Estes os motivos que me leva.(am a vetar
integralmente o proje-to de lei em referência,
os quais submeto à elevada apreciação dessa
Casa. - Wanderley Vallim da Silva, Governador.
PROJETO VETADO
Regulamenta o art. 39 da Constituição,
relativo ao regime jurídico dos sen:idores
das Fundações Públicas do Distrito Federal e dá outras providências.
O Senadó Federal decreta:
Ari. lo Aplica-se aos servidores das Fundações Públicas do Distrito Federal, criadas
pOr-ieC o regime jurídico dos funcionários
de que trata a Lei n~· 1.711, de 28-de_9utubro
de 1952 e as leis que a complementam, até
que se aprove o EstatUto dos Funcionários
Públicos Civis do Distrito Federal.
§ lo As atuais tabelas de pessoal das Fundações Públicas do Distrito Federal são transformadas ein quadros.
§ 2" O regime jurídico de que trata este
artigo é estendido aos ocupantes dos empregos cm comissão de direção e assessoramento
superiores das entidades alcançadas pelo caput deste artigo.
Art. 2"! A partir da data da vigência desta
lei, as entidades a que se refere o art. lq não
contribUir-ao, como patrocinadoras, para instituição de previdência privada.
Art. jo OS empregos ocupados pelos servidores a que se refere o art. 1" desta lei,
são transformados em cargos.
Art._ 1'' ,__ 9 tempo de serviço prestado, sob
o regime da l_egislação trabalhista, será contado_ para todos os efeitos, no regime estatutário, e nas normas legais e_ re_gulamentares
pertinentes à vantagem do tempo de serviço.
Art. .5" Esta lei entra em vigor na data
de sua publicação.
AJ;t. 6° revogam-se as disposições em
contrário.
(À Comissão do Distrito Federal.)

O SR.l'RESIDENTE (Mendes Canale)A presidência recebeu, do Governador do
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Distrito Federal, a Mensagem n~ 107, de
1990-DF (n~?S/90, rta origem), de 24 de julho
último, encaminhando ao Senado as raz6es
do veto parcial aposto ao Projeto de Lei do
DFn" 39, de 1990, que dispõe sobre o reajuste
de vencimentos e salários dos servidores civis
da administração direta, autárquica, firridacional e indireta do Distrito Fedeial, e dá
outras providências.
Nos termos do art. 10, § 4" da Resolução
n" 157, de 1988, a matéria será despachada
à Comissão do-Distrito Federal, que terá o
prazo de 15 dias para apresentar seu relatório. Decorrido esse prazo, o veto será incluí-·
do em Ordem do Dia, para votação secreta.

:é: a seguinte a ~ensagem recebida:
MENSAGEM N•l07, DE 1990 DF
(N9 78/90-GAG, na origem)
Brasl1ia, 24 de julho de 1990
Senhor Presidente:
'tinho a honra de me dirigir a Vossa Exce·
lência para comunicar que, nos termos do
§ 19 do artigo 10 da Resolução no 157/88,
do Senado Federal, resolvi vetar parcialmen·
te o Projeto de Lei do Distrito Federal n~
39, de 1990, que_ "dispõe sobre o reajuste
-de vencimentos e salários dos servidores civis
da administração dire_ta, autárquica, funda·
cional e índireta do Distrito Federal e dá ou·
tras providências", incidindo o veto sobre o
§ 1~ do artigo to, disposição havida por inconstitucional, à luz do que estabelece o parágrafo
único do artigo 39 da mencionada resolução.
Com efeito, o dispositivo vetado, porque
resultante de emenda apresentada por parlamentar com assento nesta Casa, viola a regra
constante do parágrafo único do artigo 3o da
Resolução n9157/88, tendo em vista que acarreta irrecusável aumento de despesa.
Saliente-se. ainda, que a emenda ensejou
o advento de norma abundante e, portanto,
desnecessária, na medida em que o mandamento _do artigo 19 aproveita os servidores
do Tribunal de Contas do Distrito Federal,
por força do disposto no parágrafo único do
artigo 2~ da Lei no 088, de 29 de dezembro
de 1989.
Assim, o veto encerra o mérito de expurgar
o texto do vício de inconstitucionalidade evidenciado, sem gerar qualquer prejuízo para
os servidores do Tribunal de Contas, cujos
vencimentos são alcançados pelos reajustes
concedidos aos servidores do Distrito Federal, nas mesmas datas e nos mesmos índices,
segundo dispõe a regra antes referida.
Estes os motivos que me levaram a vetar
parcialmente o projeto de lei em referência,
os quais submeto à elevada apreciação dos
Senhores Membros do Senado Federal. Wanderley Vallim da Silva, Governador em
exercício.
PROJETO A QUE SE
REFERE O VETO
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.
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O Senado Federal decreta:
Art. 1~ O Governador do Distrito Federal declarará, atiavés de decreto, o percentual de reajuste mensal para os vencimentos,
salários e demais retribuições e vantagens pe·
cuniárias dos servidores civfs da administração <lireta, autárquica e fundacional do Distrito Federal, observados os parâmetros e_ as
condições fixadas pela União Federal, e, no
que couber, as disposições da Lei n~ 8.030,
de 12 de abril de 1990.
§ 1~> O disposto neste artigo aplica-se aos
servidores do Tribunal de Contas do Distrito
Federal, que declarará, em ato próprio, o
percentual de reajuSte, obsen~adas as mesmas condições ali estabelecidas.
§ 29 Os índices de que trata este artigo
incidirão sobre os proventos de aposentadoria e às pensões pãgas pelo Distrito Federal.

Art. 29 na fiXação-a: que alude o art. 1~
desta lei, serão conipensados os aumentos
de remuneração dados, a qualquer título, excetuados os resultantes de implantação ou
alteração de carreiras e planos de cargos e
salários.
Art. 3~ São revogados os arts. 1" e 2~ da
Lei n9 38, de 6 de setembro de 1989, e demais
disposições em contrário.
Art. 4" As despesas decorrentes desta lei
correrão à conta do orçamento do Dístrito
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. 6" Revogam-se as disposições em
contrário.

(À Comissão do Dist;ito Federal.)
O SR. PRESIDENTE (Mendes Canale)A Presidência recebeu, do Governador do
Estado da Bahia, em conformidade com o
art. 49da Resolução n• 94, de 1989, o relatório
trimestral sobre a posição do endividamento
daquele Estado.
A matéria será despachada à Comissâo de
Assuntos Económicos; para conhecimento. -

Comiss_ã.Q Diretora aprovou, em reunlao ae
30 de junhO;_oS Requer_imentos n..s 156 e 184,
de 1990, do Senador Humberto Lucena, de
in(onn;lções solicitadas à Ministra da Economia, Fazenda e Planej amento e ao Secretário
da Administração, respectivamente.
O SR. PRESIDENTE (Mende> Canale) A Presidência comunica 8.0 pletiário que a
Comissão DíretOra ·aprõVou em-reunião de
30 de junho, o Requerimento n~ 185, de 1990,
do Senador Feniatido Henrique Cardoso, de
informações solicitadas à Ministra da Economia, Fa~en~~ e Planejament~.
O St'l. J'REsiDI!:!'IT& (Mende> Can~le) A Presidêncí3 comunica ao plenário que a
Comissão Diretora aprovou, ·em reunião de
30 de junho, Requerimento n9s 157 e 183 de
1990, do Seriador Jamil Haddad, de informações solicitadas ao Ministro da Justiça e à
Minfst:i"a da Economia, Fazenda e Planejamento, respectivamente.
O SR. PRESIDENTE (Mendes Canale)A Presidência comunica ao plenário que a
Comissão Diretora, em reunião de 30 de junho, deliberou sobre os seguintes requeri·
mentes de informações:
-N~ 174, de 1990, do Senador Humberto
Lucena, aprovando-o em parte;
- N~ 175, de 1990, do Senador Leite Chaves, rejeitarido-o; e
-N~ 186, de 1990, do Senador Humberto
Lucena, devolvendo-o ao requerente.
O SR. PRESIDENT-E (Mendes Canale)A Presidência comunica que, durante o reces·
so, recebeu as seguintes comunicações de ausênct~-dO ..País, dos Senidores:
--Affonso Camargo, nos períodos de 24
a 27 e 30 e 31 de julho passado; e
--Dfvaldo Suruagy, a partir de 20 de julho
passado.
São as seguintes as comunicações recebidas:

Ofício n• 26/90-

O SR. PRESIDENTE (Mendes Canal e) A Presidência comunica ao plenário que recebeu, do Banco Central do Brasil, em conformidade com o art. 12 da Resolução n9 94,
de 1989, do Senado Federal, relatório sobre
a posição de endividamento dos Estados e
Municípios referente ao 29 trirites:tre -deSttf
ano.
A matéria será despachada à Comissão de
Assuntos Económicos, para conhecimento.

Brasília, 23 de julho de 1990.
Senhor Presid,ente~ _
Comunico a Vossa Excelência, de acordo
com o art. 39 do Regimento Interno do Senado Federal, que estarei me ausentando do
Pafs, em viagem de caráter particular, no período de 24 a 27 de julho deste.
Valho-me do ensejo para reafirmàr protes·
tos de elevada estima e distinta consideração.
- Senador Affonso Camargo.

O SR. PRESIDENTE (Mendes Canal e) A Presidência comunica ao plenário que recebeu, do Prefeito de São Ll.ifs, em -atendimento
ao disposto no art. 4~ da Resolução n9 94,
de 1989, do Senado Federal, documentação
relativa ao endividamento daquele municf·
pio, referente ao 1~ triniesti"e deste ano.
A matéria será despachada à Comissão de
Assuntos Económicos, para conhecimento.

Ofício n• 27/90

O SR. PRESIDENTE (Mendes Canale)A Presidência comunica ao plenário que a

--- Brasília, 30 de Julho de 1990.
Senhor Presidente,
De acordo com o Art. 39 do Regimento
Interno do Senado Federal, comunico a Vossa Excelência que estarei me ausentando do
Pafs, em viagetp. de caráter particular, no período de 30 e 31 de julho do corrente ano.
Valho-me do ensejo para reafirmar protes·
tos de elevada estima e distinto apreço. Senador AfTonso Camargo.

Quinta-feira 2

3935

BrasOia;-18 de julho de 1990.
Senhor Presidente 1
Tenho a honra de comunicar a Vossa Exce·
lência, de acordo com o disposto no art. 39,
--alínea "a", do Regimento Interno do Senado
Federal, que me auseritarei dos trabalhos· dà
Casa ã paftif-do dia 20 do corrente mês para
brevé.viagem ao estrangeiro.
Pitenciosas saudaç6es. -Senador Divaldo
Suruagy, 29 Secretário.
O SR. PRESIDENTE (Mendes Canale) A presidência comunica ao plenário que deferiu o Requerimento n9176, de 1990, do Senador Albano Franco, lido na sessão de 21,de
junho, e que não foi votado naquela oportunidade por falta de quorum.

É o seguinte o requerimento deferido:
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, auto·
rização para ausentar-me 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 3ÜI' Congresso da Câmara de _Co'mércio Internacional, a realizar-se em Hamburgo- Alemanha, nos 'dias 25 a 28 de junhqpróximo.
Sala das Sessões, 21 de junho de 1990. Senador Albano Franco.
O SR. PRESIDENTE (Mende:; Canal e) a Presidência comunica ao plenário que, uma
vez findo o prazo fiXado no parágrifo úiiiOO
do art. 254 do Regimeilto_lnterno, sem interposição de recursos ali previsto no sentido
da tramitação do Projeto de Decreto Legislativo n9 26, de 1988, de autoria do Senador
Maurício Corrêa, que susta o Decreto n9
96.930,_de 4 de outubro de 1988, que "altera
o estatuto da Fundação Conselho Nacfonal
de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq)", determinou o arquivamento definitivo da proposição.
O Sr. -Jutahy Magalhães - Sr. Presidente,
peço a palavra para uma questão de ordem.

O SR. PRESIDENTE (Mendes Cana te) Concedo a palavra ao nobre Senador.
OSR. JUTAHY MAGALHÃES (PSDBBA. Para questão de ordem. Sem revisão
do orador.)- Sr. Presidente, na realidade,
são duas questões de ordem. Primeira, no
encerramento dos nossos trabalhos, em junho, perguntei à Mesa, numa· questão de ordem, se o prazo para a resposta a um requeri·
-menta seria interrompido no período de recesso. Respondendo à questão de ordem, a
Presidência - não me recordo exatamente
quem presidia os trabalhos no momen~ declarou que não.
Apresentei um requerimento de informações à St!' Ministra da Economia, e que ll;le
foi enviado no dia 19 de junho- portanto,
o prazo estaria encerrado no dia 19 de julho.
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Então, a minha primeira-í.ódagação, nesta
questão de ordem, é se a Mesa re:-_ceb~res·
posta do Ministério da Economia·a·respeíto
do requerimento que fiz, que versava sobre
depósitos em caderneta de poupança.
Esta, a Prime ir'!- questão de ordem. A Mesa
estaria etn condições de me dar informações,

neste momento, se teria

ou não tecebido,

até o dia 19 de julho, a resposta das~ Ministra da Economia, Fazenda e Planejamento?

O SR. PRESIDENTE (Mendes Canale) A Presidência, através de sua. assessoria, está

providenciando as informações solicitadas
Er~ a fim de formular devidamente
a resposta.

por V.

O SR. JUTAHY MAGALHÃES - Apresento, agora, Sr. Presidente, a segunda questã<;> d~ orde_qt, enquanto aguardo resposta à
pnmerra.
O SR. PRESIDENTE (Mendes Canale)A primeira não foi propriamente uma questáo de ordem, apenas uma indagação à Mesa.
O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Exato.

Mas, se não obtiver a resposta, terei que recorrer ao h6SSO Regimento, de acordo com
a legislação ·em vigor.
Agora, uma questão de ordem precisa perante V. Ex' Leio, Sr. Presidente:
Excelentíssimo Senhor Presidente do
Senado Federal,
N_os termos dos arts. 403 e seguintes,
do Regimento Interno do Senado Fe_deral, submeto a V. Ex• a presente
QUESTAO DE ORDEM,
Relativa ao_ seguinte caso concreto e
cem base nas razões a seguir apresentadas:
1. O primeiro período da sessão legis·
lativa corrente teve seu encerramento
declarado por V. Ex' no dia 10 de julho
último, às 17 horas e 55 minutos, haven·
do os Srs, Parlamentares sido exortaUos
a uma "boa viagem'\ conforme notas
taquigráficas em anexo.
2. Nesse dia, entre 18:19 e 19:40 horas, a Comissão Qe Constituição, JustiÇa
e Cidadania do Senado reuniu-se e decidiu, por unanimidade, aprovar parecer
da lavra do Sr. Senador Odacir Soares,
ao Recurso s/n~, de 1990-CN, contra decisão da Presidência da Mesa do Congresso Nacional à questão de ordem _do
Sr, Deputado Ibsen Pinheiro sobre inconstitucionalidade da Medida Provisória n10 194, de 1990, conforme cópia, em
anexo, da comunicação de tal decisão,
encaminhada a V. Ex~ pelo Presidente
da referida Comissão nõ mesmo dia 1O
de julho.
3. Se conSiderarmos que, de acordo
com a Constituição (art. 57) e com o
Regimento Interno da Casa (art 29,
"a"), o CongreSso Nacional e o Senado
reunir-se-áo nos períodos ali fixados;
que a atividade parlamentar ou legislativa, em qualquer de suas manifestações,
só é válida e eficaz quando ocorrida no

curso da Sessão Legislativa; que o encerramento_ dessa Sessão, p_<_>r via de conseq_fié:nCia lógiCa, susPende as respectivas
atividades, inclusive e expressamente o
prazo de Comissão, consoante o dispostono art. 118, § 39, do Regimento Interno,
con:cluiremos que a decisão proferida pe·
la citada Comissão do Sel]ado, após o
encerramento, declarada por V. Ex~, do
primeiro período da sessão legislativa de
1990, deve ser considerada il;vá.lida e
-ineficaz.
4. Minha preocupação com a presente
questão de otdem é prevenir quanto ao
surgimento de um precedente perig<lso
e nefasto à legitimidade das decisões institucionais desta Casa.
5. Ante- o exposto, é esta_ questão de
OrdeiD. para que V. Ex~ decida:
a) quanto à legalidade _ou_ não, em fa-·çe·aas nOmlas regimentais, da manifestção da Comissão de Constituição, Justiça
e Cidadania na mencionada circunstância_;
- --:- b) quanto â convocação de nova reunião dessa Comissão para regular rea_preciação da matéria;
c) quanto aos critérios que deYer.ão
i:torteãi-, doravante, a correta aplicação
das normas pertinentes a encerramento
da Sessão Legislativa, suspensão de pra-zo de Comissão e de atas legislativos praticados nessas hipó~eses, caso a decisão
de V. Ext conclua pela legalídade da manifestação_ objeto do questionamento
apresentado na aUnea "a"_ acima.
Era esta a questão de ordem que queria
levantar, Sr. Presidente. _
O SR. PRESIDENTE (Mendes Canale) -

A Mesa recebe do ilustre Senador Jutahy Magalhães a presente questão de ordem e estu-

dará o assunto.
Sem dúvida, deverá V. EXf merecer a devi·
da resp_osta, uma vez estudado o assunto, ouvindo-se, inclusive, a Presidência da referida
Comissão, porque V. Ex• levanta, .de fato,
uma questão de ord~m calcada em fatos que
ocorreram aqui, no encerramento, dia 10 de
julho, do primeiro período legislativo.
cabe, portanto, ao Presidente titular, com
quem-v. Ex• já tratou do assunto, uma decisão após o_estudo, em profundidade, da matéria, não só pela atençáo que V. Ex• merece.
como também porque o assunto o requer.
Quanto aos- eSclãrecirnentos do Ministério
da Economia, Fazenda e Planejamento sobre
quesitos constantes do Requerimento o~ 126,
formulado com _o_ objetivo de obter informações_sobre caçlernetas de poupança, o Sr. 1~
Secretário irá proceder à leitura do aviso,
recebido pell! Presidéncia, do St. SecretárioGerai da Presidência da República.
É lido o seguinte
AVISO DO SECRETÃRIO-GERAL DA
PRESIDitNCIA DA REPÚBLICA
N9l.084/90, de 24 de julho último, encamínhando esclarecimentos prestados pelo Mi-
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nistério da EconOmia, Fazenda e "pJaneja-mento sobre quesitos constantes do Requerimento n9 126, de 1990, do Senador Jutahy
Magalhães, formulado com ó objetivo de obter informações sobre cardenetas de poupança.
O SR. PRESIDENTE (Mendes Canale) Concedo a palavra ao nobre Senador Fernando Henrique-cardoso.
O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO (PSDB- SP. Pronuncia o seguinte discurSo. Sem revisão do orador.)- Sr. Presi~
dente, Srs. Senadores, eu ·não queria deixar
passar a oportunida_de deste primeiro dia de
sessão, depois do recesso, para, como Uder
do PSDB, encarecer ao Plenário do Senado
a importância da Or.dem do Dia que deverá
ser discutida por nós nas próximas- semanas.
A Liderança do PSDB, exercida antes do
recesso pelo Senador Chagas Rodrigues, veio
pedlr à Casa urgência para a discussão do
projeto relativo ao Plano de Custeio e Benefícios da Previdéncia Social.
Nós ainda estamos terminando a co(eta de
-assinaturas. Faltam poucas, mas, neste__mo.~
mento, já seria poss(vel, talvez, o entendimento de Lideranças de outra natureza, pos- _
to que nós já não estamos sob o imperativo
regimental que nos coibia de incluir, na Ordem do Dia, matéria sem as assinaturas dos
50 Parlamentares.
O Brasil todo espera do Senado uma solução a respeito da questão da Previdência Social. A matéria é muito importante e contro·
vertida, mas não é controvertida nos aspectos
básicos. Há determinações constitucionais
que depe!Jdem apenas da aprovação da lei
para que elas possam ter vigência plena, atendendo a milhões de brasileiros: os aposentados, que vão te!' o cálculo da sua apOsentadoria definido pela nova regra constitucio·
nal, e o trabalhador rural, que terá um piso
salarial de, pelo menos, um salário mínimo,

e não meio salário mÍnimo, como até hoje,
e principalmente aqueles que não são cober·
tos nem pela resolução já existente na Constituição, nas Disposições Transitórias, que
manda aPlicar uma propoição de salários mínimos aos aposentados- quem se aposentou
depois daquele instante da promulgaça.o da
Constituição, até hoje, está absolutamente
ao desamparo de uma norma que o abrigue
da corrosão salarial pela inflação.
De modo que eu pediria ao Presidente do
Senado, que nos dá a ho.nra de estar sentado
no plenário, aqui na planície, que nos ajude
para que possamos resolver essa_ matéri~ o
"quanto antes. Sei que há obJeçÓes, mas eu
apelaria para a Liderança do Governo, que,
no momento, não seiquenl a exerce, e espeio que em breve seja exercida por algum Companheiro nosso, Que possã, de pronto, responder à exorta)áO, pois é possível que haja
algumas ínCOrreÇões na lei, mas acredite que,
pelo entendimento de Lideranças, poderíamos, primeiro, aprovar a lei tal como veio
da Câmara e, em seguida, por um projeto
de lei a ser votado com urgência aqui nO Sena~
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do e na CâJ?1ara, ~os disporíamos a umã n.ego-

SociaÇi:arlto que já sUb~cre-vemos, não ape·

cia:ção para corrigir algumas imperfeições daquela legislação.

nas eu como Líder em exercício, como os
demais Companheiros p1esentes em Brasília,
o ·requerimento que vai viabilizar a concessão
desse regime quando a matéria for apreciada,
nas próximas sessões, pelo Senado Federal.
No que diz respeito à manifestação do Senador Nelson Carneiro, ilustre integrante da
nossa representação parlamentar, entendemos que-a- tnan1fe5tãção de S. Ex• reflete o
pensamento da nossa Bancada. Proposta a
Medida :provisória, estamos dispostos a
emendá-la, transformando-a, portanto, num
projeto de lei de conversão, a fim de que
se estenda a concessão desse abono provisório aos aposentados e pensionistas. Há uma
discriminação caracterizada no projeto, com
a qual não po~emos concordar, daí por que
é intenção nossa transformar a Medida Provisória num projetO de lei de conversão, inserindo, portanto, essa conquista indiscutivelmente justa e legítima.

O Sr. Nelson Carneiro -Permite-me V.
Ex•?
O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDO·

SO- V.
neiro.

Ex~

me honra, Senador Nelson Car-

O Sr._ Nelson Carneiro- O projeto·á-qUe
Y. Ex~ se refere chegou ao Senado numa sexta-feira, 29 de junh0, entre outros projetes
da maior relevância. Por isso, não foi possível, naquela oportunidade, antes do dia 2
de julho, votar-se esse proje_to; mas ele está

na prioridade de todos nós. Acho que o Senado lhe .dará a prioridaâe" Decessáiia e, se pfeciso,:.otambé~·~ncluirá

emenda que venha a corrigir alg_uma omissão· ou defeito que o projeto
tenha, Já que nos cabe fazer uma revisão e
não apenas chancslar·o que nele se contém.
Já que V. Ex• fala dos aposentados e pensionistas, quero traduzir um pensamento gene·
ralizado que encontrei não só no Rio de Janéiro como também em São Paulo, de onde
estou chegando: é que esse último 3-bono,
~antido ou não, traz uma grande injustiça,
mclui entre as suas disposições uma grande
inju.stiça, exclui os aposentados. e os pensionistas. De modo aue esse é um clamor generaliz'ado, acima d?s Partídos. Quando V. EX'
.aflora um problema tão impor~ante e ligado
aos· aposentados \C aos pensionistas, é bom
que o Senado tome conhecimento desse pen·
sarnento generalizado em todo o País do
Norte ao Sul, contrário à exclusão dos ~pc
sentados e dos pensionistas desse modesto
abono concedido aos trabalhadores, porque
um modesto abono concedido aos trabalha· ·
dores, em todo o caso, é um abono modesto
para quem recebe modestamente da Previdênciá Social.
-

O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDO·
SO- Tem V. Ex• toda razão; também entendo que a exclusão dos apo_sentados _não se
justífica.
Acho mesmo que o abono é insuficiente.
A posição do meu Partido, nesta matéria,
vai ser, em primeiro lugar, não a~itar o veto
à Lei Salarial; entretanto, se esse vCto for
mantido, nos disporemos a uma discussão so·
bre como seria possível melhorar a situação
a partir da medida provisória recentemente
enviada ao Congresso, e, certamente, um· dos
itens fundamentais seria a inclusão dos apo·
sentados e pensionistas.

O Sr. Mauro Benevides --Permite-me V.
Ex\ nobre Senador-Líder Fernando Henrique Cardoso?
, O SR. FERNANDO HENRiQUE CARDO·

SO- Çom rlluito gosto, nobre Senador MaUro Benevidesl
O Sr. Mauro Benevides - Nobre SenadOr
Fernando Henrique Cardo~o. nós da Ban·
cáda do PMDB ~tamos inteiramente solidá·
rios colt'lo-regime de urgência urgentíssima
preconizado para o Projeto da Prevkléncia

O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO - Fico muito contente e não esperava
outra conduta de_ V. Ex~, nobre Senador Mauro Benevides, ao ver que o PMDB vai apoiar
as mesmas Medidas que o PSDB, no que
diz respeito a esse abon-o e à-necessidade urgent;_ ~e votarmos,_ no St:::nado da República,
o Plano de Custeio da Previdência. Podemos
fazê-lO naS próxlmas semanas, com to_da a
tranqüilida'de.
Por fim, Sr. Presidente, trago ao conhecimento de V,_ Ex• e da Casa que o Senador
Mauro Benevides acabou de honrar-me, assinando, junto Comigo, um pedido de urgência
para outra matéria que me parece deva constituir um dos pontos fundamentais do nosso
de_bate, neste mês de agosto, que diz respeito
ao Código de Defesa do Consumidor. Não
pude ainda dirigir~me aos demais Líderes,
porque não estavam, nesta tarde, aqui presentes, mas espero contar com o apoio --de
todas as Lideranças do Senado Federal, de
tal ~aneira que, em agosto, teoha_mos a aprovaçã-o destas duas leis fundamentais: a Lei
do Plano de Cl!steio da Previdência e o Códjgo de Defesa do Consumidor.
. Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
(Muito bem!)
Durante o discurso do Sr. Fei-nando
Henrique Cardoso1 o Sr. Mendes Cana/e,
]9 Secretário, deixa a __cadefra da presidência, que é ocupada pelo Sr. Alexandre
Costa, 2~ Vice-Presidente_.

COMPARECEM MAIS OS SRS. SENA·
DORES:
• Alufz1o Bezerra - Gilberto Miranda OdaC1r Soares - Raimundo Lira - Marco
- ~ Maciel - Ney Maranhão - Francisco Ro·
llemberg- Jutahy Magalhães- Nelson Car·
neiro -·Fernando Henrique Cardoso_ Maurício Cotrêa-_ Meira Filho -Jorge Bornhausen -José Paulo Biso!.
O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa)
-Sobre a mesa. projetas de lei que serão
lidos pelo Sr. 1~ Secretário.
São lidoS: os seguinte:-
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PROJETO DE LEI DO SENADO
N• 110, DE 1990

Proíbe a exigência, a aceitação e a concessão de garantia pessoal, nas condições
que menciona, e dá outras providências.
O Congresso Nacional decreta:

Art. 1~- Ê vedado exigi!, acei!ã.r o~ dar,
como garantia pessoal, aval, fiança ou abono,
que comprometa o património do garante a
ponto de pôr-lhe em risco o dever de assistência familiar.
Art. 2° Exigir ou àceitar garanda ·nas
condições estabelecidas no art. 1~ constitui
crime punível com as penas previstas no ait.
146_do Código_Penal (constrangimento. ilega)),
.
.
. Art. 39 Em substituição ãs modaHdade_S_
de garantia a que se refer'e o art. 19, não
poderá o credor recusar equivalente modalidade de seguro, disponível ao devedor, observadas as normas expedidas pelo Poder
Executivo.
Art. 49 O Poder Executivo, no prazo de
cento e vinte dias, expedirá as normas regulamentares sobre as. modalidades do seguro de
garantia de que trata o art. 3°, sem prejuízo
do previsto nos art. 31, lll, e 33 da Lei n•
7.357, de 2 de setembro de 1985.
Art. so Esta lei entra em vigor na data
de sua publicação.
Art. 6" Revogam-se as disposições ern
contrário.
Justificação

__ _

O presente projeto de lei visa coibir a prá
tica abusiva, muito comum em certos_ seg
mentos sócio-econôrilícos;-de se exí.@r garan
tia pessoal para empréstimos, dívíáaS-ou Corri premissas assumidos por terceiros, a qual
ao comprometer o património do garante
(avalista, fiàdor, abonador), acarreta a este
o risco de não poder desincumbir-se do dever
básico de assistência familiar.
A recente Lei n9 8.009; de 29 de março
de 1990, que "dispõe sobre ímpenhorabilidade do bem de família'', trouXe,
dtivida,
considerável refrigério ao problema social advindo dessa prática. Todavia, por si só, não
basta à erradicação de tão ·pernicioso hábito,
g~ralmen.te levado a cabo em abuso de quem
é 1nexpenente ou se encontra sob insuperável
necessiáade.
-·

sem

Daí, a presente proposiçao que, a par de,
no art. to proibir se exija, aceite ou dê garantia pessoal nas condições mencionadas, no
art. zo tipifica como crime exigir ou aceitar
tal garantia sob tais condições, punível com
as penas do art. 146 do Código Penal (constrangimtnto ilegal). Deixou-se de aí abranger
o próprio garante, po,que pode vir ser enqua·
drado no art. 244 do Código Penal (abandono
materia'l - crime contra a assistência familiar).
O art. 3" do projeto, por outro lado, veda

a? credor que recuse modalidade de seguro,

d!spoqfvel a"' devedor, em substituição à espécie de garantia mencionada no art. r Já
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o art. 4~_determina ao Poder_ Executivo que,
no prazo-de 120 dias, expeça normas- regulamentares sobre tais modalidades de seguro
de garantia, sem prejuízo do disposto nos
arts. 31, III, e 33_da Lei do Inquilinato, que
cuida do seguro de fiança locatfcia. (Sobre
este, ver Resolução CNSP n~ 14179 de
27~7-79, in DOU de 2-10-79, S.l, F.Í, p.
14359-14360_, Ver, t~mbém Resolução R/
BNH no 27n9,-de 19-11-79, que ''admite o
Seguro de Garantia _de__ ObrigaçõCs __ COniratuais em operaçô-es do SFH", in DOU de
24-12-79, s.I, P .II, p.7369:737lJ: Eiii'té ainda
e há muito, o seguro de crédito, para oPerações comerciais e industriais).
Essas, as razões do present~_ projeto de
lei, cufo a]cance ·sóciO-económiCo me_ fazesperar por merecer a acolhida e, se necessário,
o aperfeiçoamento, da parte dos ilustres Pa·
res.
Sala das Sessões, 1• de agõsto de 1990. Senador Porrpeu de Sousa.

submeto à apreciação do Congresso Nacional
o presente projeto de-lei, esperando contarcom a a,provação de Vosssas Excetencias. .
Sala das Sessões, lo de agosto de 1990. Senador Francisco Rollemberg.

D~

PROPOSTA
EMENDA À
CONSTITUIÇÃO N" I, DE 1990
Votação, em primeiro turno, _da proposta
de emenda à Constituição n9 1, de 1990, de
autoiia do Senador Márcio Lacerda e outros
(Â Comissão de ColiSliluiçáo, Justiça
- senhores sena~ores, que acrescenta disposi·
-·e-cldadania-decisão terminativa.)
tivos ao ato das Disposições Cortstituciona1s
O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa)
Transitórias da Constituição Federal.
-Os projetonerão publicados e remetidos
à ComiSsão cOnipe~e·nJe.
-O SR. PRESIDÉNTE (Alexandre Costa)
-Item 6:
O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa)
Discussão, em tumo único, do Projeto
-Está finda a Hora do Expediente.
de_ Decreto Legislativo n9 62, de 1989
Passa-se à
(no 84/89, na Câmara dos Deputados),
que homologa o ato do Conselho Mone~ ÓRDEM DO DIA
tário Nacional que_ autorizou a emissão
de papel-moeda, no exercício de 1986,
no valor de até treze bilhões de cruzados,
PresentesJO Srs. Senadores. Não há quotendo·
·
rum pãta vbtação. Em conseqüência, os itens
de n~s 1 a 5, em fase de votação, ficam adiados
PARECER FAVORÁVEL, sobn• 194,
de 1990, da Comissão.
para a próxima sessão ordinária.
-de Assuntos-Económicos,
(À Comissdo de Consiituiçãõ,- JuStiça
São os seguintes os itens adiados:
e Q'dadania- decisão terminativa.)
A matérül--ficõu Sobre- a -mesa dufanú~ 5
sessõ"es o:rdinárias, a fim de receber emendas,
PROJETO DE LEI DO SENADO
nos termos do art. 277 do Regimento Interno.
I
N• III, DE I990
Ao projeto não foram apresentadas emenREQUERIMEN1'b
Veda a utilização de tab~las de c_ódigos _
das.
N" 177, DE I990
como forma de estabelecimento de preços
Passa-se à discussão do projeto, em turno
Votação, em turno único, do Requerimende bens ou serviços, e dá outras provi·
único. (Pausa)
to n" 177, de 1990, de autoria do Senador
dêndas.
Não havendo quem peça a palavra, encerro
Wilson Martins, solicitando, nos termos regi~
a discussão.
O Congress·o NaCional decreta:
mentais, a transcrição, nos Anais do S:~nado,
A votação da matéria fica adiada, por falta
Art. 1" É vedada a utilização pelos estado artigo publicado no Jornal do Brasil de
de quorum.
belecimentos comerciaíS. de tabelas de códi17 de junho do corrente ano, sob o título
gos como forma de afixação de preços de
"Um TitO na-CU!turã~', do sociólogo Herbert
O SR, PRESIDENTE (Alexandre Costa)
bens ou serviços, ou artifícios similares no
de Souza.
_-Está esgotada a matéria constante .dã O r·
lugar da marcação direta dos preços.
dem do Dia.
2
CO!JC~_do .a palavra ao nobre Senador MarParágrafo único. A inobservância ao disposto no caput deste artigo constitui crime
co Maciel.
PROPOSTA DE EMENDA À
de abuso do poder económico, punido com
CONSTITUIÇÃO N• 3, DE 1989
O SR. MARCO MACIEL (PFL- PE. Pro:
detenç_ão de 3 (três) meses a 1 (um) ano ou
nuncia o seguinte discurso.)---: Sr. Pre~iden
Votã:ção;-ertf-Pfiin~itO turrio, da proposta
multa entre 2.000 (duas mil) e 10.000 (dez
te, S"rs_. Senadores, d_esejo~ hOje, fãzer algude_emenda à Constituição n~ 3, de1989, de
mil) vezes o valor do Bônus do Tesouro Namas considerações sobre o Instituto Nacional
aUtOria do Senador- MafCO Maciel e outros
cional......:. BTN, oU--íridice- iqUIValellte_ que
de Estudos e Pesquisas Educacionais senhores senadores, qJ.le acrescenta parágravenha sub~tituí-Jo.
_
JNEP.
fo ao art. 159- altera a redação do. inciso
Art. 2° Esta lei entra em vigor na data
O INEP -forma pela qual é este órgão
II do art. 161 da Constitúi9~0 Federal.
de sua publicação.
sobejamente conhecido nos meios educativos
Art. 3o Revogalf:I·Se as disposições em
- '\1em cumprindo 'Sua função de "fomento
.3
contrário.
e apoio -áo desenvolvimento' das ciências da
PROPOSTA DE EMENDA À
Justificação
Educação". Paralelamente, estimula a pro.
ÇONSTITUtÇÃO N• 4, DE 1989
dução do conhecimento nesse campo e sua
O pre;;ente PTojet"o t!stabele~e necesSáriO-&-~ Votação, em prime"iro turno, da proposta
democratização, contribuindo para o avanço
instrume;ntos de defe-sa contra prática -larga..:·- de emerida a Constituição n? 4, de 1989, de
e a melhoria do processo educativo,
mente empregada, via de regra, por grandes
autoria do Senador Leopoldo Peres e outros
Criado em 13 de janeiro de 1937, é esse
estabelecimentos comerciais de marcar presenhores sena<Jores, que acrescenta um § 69
o mais antigo órgão do Ministério da Educaços de seus produtos expostos· à venda, utiliao art. 5" do Ato das Disposições ConStitução e também o primeiro instituto de pesquisa
zando tabelas de códigos.
cionais Transitórias.
educacional da América Latina. Todos os
Trata-se de artifício que permite -ao -Comer·
países que reConhecem a importância da edu~ante aumentar pre"ço de toda mercadoria,
4
cação dispõem de órgãos semelhantes, e com
stmplesmente alterando a tabela. Tal comPROPOSTA DE EMENDA À
diversos mantém o INEP convênios de ·interportamento, além de dffiCllttar fisCalfz-aÇão
CONSTITUIÇÃO N• 6, DE 1989
câmbio.
dos preços, torna pos-sível que certos setores
A mais importante publicação científíca em Votação, em primeiro turno,- da-propostaeconómicos estabeleçam, em prciufzo da_ coEducação no Brasil, a Revista BrasHeira de
de emenda à Constituição n~ 6, de 1989, de
letividade, seus próprios mecanismos de reaEstudos Pedagógicos, lançada em 1944 e até
limentação inflacionária.
- autoria do Senador Marcos Mendonça e ouhoje_ ~m cü:culação, ·demonstra a qualidade
tros 24 serÍadores, que acrescenta artigo ao
Em razão da oportunidade das modificadas realizações daquele Instituto na área editexto constitucional prevendo a criação e cleções sugeridas, e por se tratar de medida que
torial, assim como diversas outras publicapode evitar suspeição na -relação de_ credibi- finíndo a Competência do Conselho Nacional
de Remuneração Pública.
ções.
lidade entre comerciantes e __ consumidores,

e
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Desde sua criação, em 1937, o principal
objetivo da entidade era o de desenvolver
estudos e pesquisas referentes as questões
educacionais. A partir da década de 70, com
o surgimento dos cursos de pós-graduação,
o Instituto passou a apoiar e estimular a realização desses estudos e pesquisas.
Desejo, também, salientãr aos meus nobres Pares que, recentemente, novas funções
foram atribuídas àquele órgão modelar a
coordenação de Educação Aberta e à Distância do Ministério, a criação do ''Pedagogium''
- Museu da Educação - e a coordenaçáo
de Avaliação Educacional.
Em cumprimento às atribuiçOe!l relativas
à primeira função, coube aos tt!cnicos do los·
tituto assessorar o Ministério da Educação
na elaboração de projeto de lei que sugere
a criação da Universidade Aberta do Brasil,
dando seqüência a ações realizadas durante
minha gestão no MEC.
A implantação do "pedagogium" visa a
reunir textos, imagens, informações c ob jetos
integrantes da memória, do desenvolvimento
atual e das perspectivas da Educação nacio·
nal.
Quanto à terceira das novas fliilções, vem
o Instituto coordenando uma avaliação do
ensino de lo grau, em todo o País, com o
objetivo de proporcionar ao Ministério e às
Secretarias Estaduais de Educação os elementos necessários ao aperfeiçoamento do
ensino e da aprendizagem.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, o Instituto
Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais logrou, finalmente, inaugurar, ainda sob
a administração do Prof. Marcos Maciel For·
miga, talentoso ex-diretor do órgão, sua nova
sede em 8 de março do corrente ano de 1990.
Tal como idealizado por Anísio Teixeira, o
"campus" da Universidade de Brasília acolhe
as instalações do Instituto, em um ambiente
propCcio ao estudo e à reflexão científica. Os
quatro módulos hoje onde funciona o INEP
receberam nomes em homenagem a quatro
grandes educadores brasileiros ligados estri·
tamente à vida e à história da entidade: Lourenço Filho, Fernando de Azevedo, Anísio
Teixeira e Carlos Maciel.
Peço vénia aos meus Colegas para lhes
apresentar uma breve síntese da atuação desses quatro notáveis educadores.
Foi Lourenço Filho o primeiro Diretar-Ge·
ral do INEP, de 1946 a 1948. Esse paulista,
que iniciou sua carreira de professor aos de~
zessete anos. foi nomeado, em 1921, profes·.
sor de Psicologia e Pedagogia da Escola Nor·
mal de Piracicaba - SP, onde fundou aRe~
vista de Educação.
D'urante sua gestão, o Instituto funcionou
como "verdadeira escola de técnica de Educação", tornando-se a entidade de consulta
e de assessoria do Ministério da Educação
e Saúde e dos estado~ e t~rritórios brasileiros,
além de prestar excelente colaboração à reestruturação dos serviços educacionais de vá·
rios países latino-americanos.
·
Fernando de Azevedo organizou e dirigiu,
em 1926, o maior inquérito- realizado sobre
a Instrução Pública em São Paulo, o qual

foi publicado em sucessivas edições do jornal
O Estado de S_. Paulo. Abordou os problemas
do ensino em todos os níveis e iniciou a campanha por uma nova política de Educação
e pela criação das universidades no Brasil.
Exerceu o magistério em diferentes graus
e disciplinas. Ocupou cargos adminístratívos
de destaque na área de Educação. Foi redator
e primeiro signatário do "Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova", em 1932. Fundou
e dirigiu por 15 anos a Biblioteca Pedagógica
Brasileira. Em 1956, foi designado para o
cargo de Diretor do Centro Regional de Pesqu~sas Educa~ionais_ !=fe_ São Paulo.
O educador baiano Anísio Teixeira dirigiu
o lNEP de 1952 a 1964 .. A partir de 1925
seu nome se destacou no campo da Educação.
Sua realização pedagógica mais conhecida
foi a criação da chamada Escola Parque, o
Centro Educacional Carneiro Ribeiro, na Bahia, onde os alunos recebiam educação integral. Essa experiência foi selecionada e filmada como modelo pelas Nações Unidas.
Durante sua gestão no INEP, fundou o
Centro de Documentação Pedagógica, destinado por seu criador a ser "um meio de fundar em bases científicas a reconstrução educacional do Brasil". Os trabalhos efetuados sob
sua díreção instituíram a nova estrutura do
INEP. Seu exemplo de dedicação à causa pública e à Educação é "de fundamental importância na construção de t.un mundo justo e
recompensador''.
· Fin_almente, Sr. Presidente e Srs. Senado·
res, quero falar-lhes, com justo orgulho, mas
com certa inibição, do planejador educacional Carlos Frederico do Rego Maciel, meu
primo e modelo de homem e cidadão pernambucano, precocemente falecido. Casado com
a Professora Maria de Lourdes e pai de numerosa família, que lhe tem honrado com o seu
exemplo.
Iniciou sua carreira no magistério como
r··-.fessor de Filosofia e de Literatura. Sua
.... l'idade profissional se -desenvolveu, principalmente, na Universidade Federal de Per·
nambuco e no Centro Regional de Pesquisas
Educacionais do Recife, além do Conselho
EStadual de Educação, no qual sua atuação
foi das mais relevantes.
Muito embora se houvesse d~dicado muito
mais à Educação escolar, deixou para a Universidade uma contribuição que vai além da
atividade docente, que exerceu com dedicação, tanto nos cursos regulares de graduação,
como nos muitos cursos de pós-graduação latu senso de que participou, antes de fundar
o Mestrado em Educação, em 1977.
Em 1958, assumiu a função de assistente
da Divisão de Estuqos e Pesquisas Educacioriãis do recém-criado Centro Regional de
Pesquisas Educacionais do Recife, ali organizado e cootdenando diversos cursos e o "Simpósio Educação para o Brasil".

Em 1961, passou o Diretor daquela Divi·
são, substituindo também Gilberto Freyre em
seus Íf!I_pedimentos, como Diretor-SubStituto
do Centro, promovendo, então, novos cursos
e seminários. É interessante observar, senha-
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res, que toda as atividades promovidas por
Carlos Maciel tiveram como ponto central
as necessidades e interesses da Região, uma
vez que as atribuições da instituição abrangiam os Estados do Nordeste. Desta forma,
definiu e instalou a linha de pesquisa do Centro voltada para o planejamento da Educação.
Em 1970, _o educador pernambucano assumiu oficialmente a direção do Centro Regional. Em 1973, coordenou a pesquisa "Recursos para a Educação e Custos do Ensino
do Nordeste", em convênio com o INEP,
a Universidade Federal de Pernambuco e a
----Secretaria de Educação.
"Carlos Maciel, filósofo e pensador da
Educação, exerceu marcada influência sobre
o pensamento e a práxis da Educação do seu
tempo e fez notáveis antecipações sobre o
desenvolvimento da Educação a nível nacional".
Sr. Presidente, Srs. Senadores, pirabenizo
a então direção - que teve como DiretorGeral o Prof. Marcos Formiga, escolhido como patronos esses quatro dos expoentes da
Educação nacional. Finalizirido, desejo expressar a minha certeza de que a Instituição,
que tanto tem realizado agora em prol da
educação, contínuará sob a liderança do Mi·
nistro Carlos Chiarelli a cumprir a missão
e o papel que sempre a distinguiriam no desenvolvimento da política educacional brasi·
Ieira.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
(Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa)
-Nada mais havendo que tratar, vou encerrar a presente sessão, designando para a ordinária de amanhã, a seguinte

ORDEM DO DIA
I

PROJETO DE DECRETO
LEGISLATIVO N" 62, DE 1989
Votação, em turno único, do Projeto de
Decreto Legislativo no 62, de 1989 (n~ 84/89,
na Câmara dos Deputados), que homologa
o ato do Conselho Monetário Nacional que
autorizou a emissão de papel-moeda, no
exercício de 1986, no valor de até treze bi·
lhões de cruzados. tendo
.
PARECER FAVORÁVEL, sob n"' 194,
de 1990, da Comissão
- de Assuntos Sociais.
2
REQUERIMENTO
N" 177, DE 1990
Votação, em turno único, do Requerimen·
to n~ 177, de 1990, de autoria do Senador
Wilson Martins, solicitando, nos termos regimentais, a Úanscrição, nos Anais do Senado,
do artigo publicado no Jornal do Brasil de
17 de junho do corrente ano, sob o título
"Um Tiro na Culatra". do sociólogo Herbert
de Souza.
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3

PROPOSTA DE EMENDA À
CONSTITUIÇÃO N' 3, DE I989

ANTEPROJETO DE
DEC:R.E:tOLEGISLATIVO

Votação, em primeiro turno, da ·Propos~a
de Emenda à Constituição 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.

(Incluído em Ordem do Dia nos termos
do art. 143, a, do Regimento Comum)
Discussão, em priineiro turno, do anteprojeto de decreto legislativo, de autoria da Co·
missão Mista de Estudos Territoriais, que dispõe sobre a realização de plebiscito para a
criação do Território Federal do Rio Negro.

4

10

PROPOSTA DE EMENDA À
CONSTITUIÇÃO N•-4, DE I989
Votação, em prinieiro turno, da P-ioposta
de Emenda à Constituição__ no 4, de 1989, de
autoria do Senador Leopoldo Peres-e outros
Senhores Senadores, que acrescenta um§ 6°
ao art. s~ do Ato das DisposiçõeS Constitucionais Transitórias.
·
-

ANTEPROJETO DE
DECRETO LEGISLATIVO

5

(Incluído em Ordem do Dia nos termo~
do art. 143, a, do Regimento Comum)
Di~cussão, em primeiro turnO, do ã.ntepro·
jeto de decreto le8isla_tivo, de autoria da Co·
missão Mista de Estudos Territoriais, que dispõe sobre a realização de plebiscito para a
criação do_ Território Federal do Alto Solimões.

PROPOSTA DE EMENDA À
CONSTITUIÇÃO N' '6, DÊ 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
C!.rtigo ao texto constitucional prevendo a cria·
ção e definindo a competência do Conselho
Nacional de Remuneração Pública.
6

PROPOSTA DE EMENDA À
CONST!TüiÇÃO Ne I, DE 1990
Votação, em primeiro turno, da Proposta
de Emenda à Constituição no 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.
7

ANTEPROJETO DE
DECRETO LEGISLATIVO
(Incluído em Ordem do Dia nos termos
do art. 143, a, do Regimento Comum)
DiscussãO, em primeiro turno,-do anteprojeto de decreto legislativo, de autoria da Comissão Mista de Estudos Territoriais, que dispõe sobre a realização de plebiscito para a
criação do Estado de Tapajós.

8
ANTEPROJETO DE
DECRETO LEGISLATIVO
(Incluído em Ordem do Día no_s termos
do art. 143, a, do Regimento Comum)
Discussão, em primeiro turno, do anteprojeto de decreto legislativo, de autoria da C~
missão Mista de .Estudos Territoriais, que d1s·
põe sobre a realização de plebiscito para a
criação do Estado do Triângulo.

11
ANTEPROJETO DE
DECRETO LEGISLATIVO
(Incluído em Ordem dq Dia_ nos termos
do art. 143_, a, do Regimento c_omum)
Discussão, em primeiro turno, do antepro·
jeto de decreto legislativo, de autoria da Comissão Mista de Estudos Territoriais, que dis·
põe sobre a realização de plebiscito para a
criação do Território Federal do Araguaia.
-

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa)
Está encerrada a s_essão.

(Levanta-se a sessão às 16 horas e 35
minutos.)
ATO DÁ COMlSSÃO..DIRETORA
N~

14, DE 1990

Estabelece normas de admissibilidade
de Requerimento de Informação.
A Comissão Dlretora, nos termos do disposto no art. 50, § 2~ da Constituição, e no
uso de sua competência expressa no art. 216,
III, in fine, do Regimento Interno, resolve:
Art. 1" O requerimento de informação
çlev~_s!! referir, especificadamente, a matéria
~m tramitação no Senado ou a ato do Poder
Executivo a_t_io!:ote à competência fiscalizadora do Congresso (art. 49, X, da CF- art.
216; I, d<> RI).
§ lo Entende-se por matéria todo assunto submetido à apreciação da Casa e por ato
do Poder Executivo todo e qualquer medida
administrativa· tOffiada no âmbito de minis·
tério, órgão ou entidade sob sua~upervisão.
§ 29 Os pedidos- de informações devem
ter relação-estreita e direta com a matéria
que se procura:-·tsclarecer.
Art. 29 O requeriinerito de informações
não poderá conter:
I - pedido de providência, consulta, sugestão, sobre propósito da autoridade a quem
é diri~ído.
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II -pedidos referente.!> a mais d~_ u~ ministéiio. - - -Art. 39 O. .requerimento de informações
deve ser formulado a ministros de Estado,
ainda que contenh~ pedido relativo a órg~o
ou entidade da admínistração pública indireta
sob sua supervisão. '
Art. 4? Se a informação solicitada estiver
disponlvel no Senado ou tiver sido prestada
em resposta a pedido anterior ;·o iequerimento de informaçõ_es será considerado prejudicado, feita comunicaÇão ao autor.
Art. 5o O requerimento de informações
deferido parcialmente será encaminhado ao
Ministro de Estado contendo apenas os que·
sitos aprovados, feita comunicação ao plenário.
·
Art. 6° O requerimento de informações
indeferido vai ao arquivo, feita a comunicação ao autor e ao plenário".
Art. 79 O requerimento de ínformações
será_ distribuído pelo Presidente a um relator,
que terá o prazo de oito dias para apresentar
---parecer.
Art. 89 Este ato entra em vigor mi data
de sua publicação.
Senado Federal, 2 de agosto de 1990. Nelson Carneiro, Alexandre Costa, Mendes
Canale, Pompeu de Sousa, Antonio Luiz
Maya.

ATO DO PRESIDENTE
N~

157, 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 Pro·
cesso n~ 003.624/90-0, resolve aposentar, voluntariamente, Flaviano Lopes da Sitva,Anatista Legislativo, Classe Especial'', Padrão
III, do Quadro Permanente do Senado Federal, nos termos do artigo 40, inciso UI, alínea
"a", da Constituição da República Federa·
tiva do Brasil, combinado com os artigos 515,
inciso III; 516, inciso I; 517, inciso IV e 488,
§ 4~; do Regulamento Administrativo do Se·
nado 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 Constituição FederaL
Senado Federal, 26 de julho de 1990. Senador Alexandre Costa, Segundo Vice·Pre·
sidente, no exercício da Presidência.

ATO DO PRESIDENTE
No 158, DE 1990

O Presidente da Senado Federal, no uso
da sua competência regimental e regulamep.·
tar, de conformidade com a delegação de'
competência que lhe foi outorgada pelo Ato
da Comissão Diretora no 2, de 1973, e tendo
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em vista o que consta do Processo

n~

008.982/90~2,

resolve designar Heloisa Helena Dias, Analista Legislativo, "Classe Especial", Padrão III, do Quadro Permanente do
Senado Federal, para responder pelo expediente da Secretaria Legislativa, no período

compreendido entre 16 a 30 de julho de 1990,
durante o irilpedimento do titular.

equivalente ao vencimento do cargo DAS·3,
a partir de 5 de junho de 1990, com Lotação
e exercício no Gabinete do Senador Almir
Gabriel.
Senado Federal, 26 de julho de 1990. Senador Alexandre Costa, Segundo V ice-Presidente, no exercício da Presidência.

Senado Federal, 25 de julho de 1990. Senador Alexandre Costa, Segundo Vice-Pre·
sidente, no exercício da Presidência.

ATO DO PRESIDENTE
N• 160, DE 1990

ATO DO PRESIDENTE
N• 159, 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 Co~issão Diretora n" 2, de 1973, e_tendo
em v1sta o que consta do Processo n~
007.122/90-0, resolve autorizar a contratação,
sob _o regime jurídico da Consolidação das
Leis do Trabalho e do Fundo de Garantia
por Tempo de Serviço, da Senhora Enedina
de Souza Guerra Vilhena, para o emprego
de Assessor Técnico, com o salário mensal

O Pres-idente do Senac1o Federal, no uso
da sua competência "iegimental e regulamentar, de conformidade com a delegação de
competência que lhe foi outorgada pelo Ato
da Comissão Diretora no 2, de 1973, e tendo
em vista o que consta dos Processos n..s
013.931189-0 e_ OOCL639/90-7, resolve nomear
Carlos Alberto Santos da Silva, para o cargo
de Analista Legislativo, área de_ Taquigrafia,
Classe "3~". Padrão I, do Quadro Permanente do Senado Federal, em virtude de opção
em concurso público homologado em 24·3-87
~ publicado no Diário Oficial da União de
26-3-87, e prorrogado pela Comissão Diretora, conforme consta da Ata da 6~ Reunião
Ordinária realizada em21 de março de 1989,

QUAORO

publicado no DCN, Seçãõ 11, de 29 de rriirço--

de 1989.
Senado Federal, 26 de julho ·de 1990. Senador Alexandre Costa, Segundo Vice-Presidente no Exercfcio da Presidência.
ATO DO PRESIDENTE
N9 161, DE 1990
O Presidente do Senado Federal, no uso
das suas atribuições regimentais e regulamentares e de acordo com o que determinam as
Resoluções n?s 146, de 1980, 50, de 1981 e
360, de 1983, e, ainda, o que consta do Processo no 001.400/90-8, resolve:
Art. 1~ O anexo a que se refere o Ato
do Presidente no 278, de 1989, passa a vigorar
com a redação constante do anexo deste ato.
Parágrafo único. As vantagens pessoais
que estejam sendo percebidas em decorrência do Ato do Presidente n~ 278, de 1989,
a que se refere este artigo, ficam absorvidas
pelas retribuições fixadas no anexo deste ato.
Art. 2~ Este ato entra em vigor n3: d-atã
de sua publicação.
Art. l 9 -Revogam-se as disposiç6es em
contrár.io, especialmente o artigo zo do Ato
do Presidente n9 278-J de 1989.
SenadO Federal, 1P de agosto de 1990. Senador Nelson Carneiro, Presidénte âo SenadO
FederaL

PER~lANENTE

1, CATEGORIA F'UNC!ONAL 'OE TECNICO LEGISLATIVO

PROGRESSAO ESPEClAL (21 va9as para 14 candidatos habUHDdOs)
Com efeitos a partir dê Ol/09/89
'

s ,,

TUAÇAD

NOVA

ANTERIOR
MOME
CatogorJo

f,_
2.
3.
4.
S,

6.
7;
!.

9.
te
11
12
13
14

Hamilton Vil!'h·• l!e':"'s
rQncy Martfns Cabr'•t df. Cost..
ll:lcardo Lufz Leite 01fve'lrl
Altor.u!r Pinto de Andrade ·
Rod~lgo ~obral Polle~~~berg
Aldentra t~ria Pfedade d"e F1r(1
Luiz Antonto nocha
f'arja Jullc-t.:. As~ump;;)o dos Santos
~!arin ~ontelro r•ourio
(;uilherme Brito Uns
Toma: de r. qui no f'. ~todrl cues
ElizibHh Gn Barbosa Vlann1
Hara lUcia l!odriQues Canate
~los~ Cezern Xime!'les

i~

é- I

.l'sslstentl!' LeÇ~isl,
~djunto Leqfsl.
/ldjunto leofsl.
P.djunto Leqis 1.
~djunto legl s 1.
Adjunto Le!,lisl.
Jldjunto LeQ151.
ftdjunt;:; Leglsl.
Podjunto LE'gisl,
.Adjunto L~fst.
f,!)ente de Seo, lea.
lldjunto Leqfsl,
Pd,funto Lee>lsl.
.Assistente Leqhl,

Cl11:.sct

c

Rcrcrt!ncla
~·-29

Unlca
Especial
Espech1
Especial
Esoecial
Esoedal
(speclal

HS-19

(S[JI'Cf41

NS-19

fspecfal
Especial
[soecht
[sf}('chl
Fspeclat

NS•16
NS-19
M~-19
ll~-19

ri~-19
~li-19
"~~19
lfl''-35
H~-19
'1~-1!1

....._35

3941

Categoria

Têcn•co
Têcnlco
Têcrdco
Técn1co
Ti!cn1co
Ticnfco
TPcnlco
T~.:nfc,;
Têcnico
Tiõcnfco
TêcnicCI
Ticnict'
r.:cnk<t
rtcnf co

Ll!'nisl,
lenfs,,
lel'lfsl.
Leohl.
Lenhl,
lecrisl.
Le!lfsl,
Le<~h.f.
leah1.
le,.,h.l,
leafsl.
Leoisl,
lc-l!h-1.
leais 1 •

Classe

•c
c
c
c

Referênc.S:.
H~-u

"~~17

rtS-ZO
!"~-2'0

H!'-C:O

c
c
c

H5-ZO

c

~-20

c

ti'··ZIJ

B

KS-14

c

fl~-20

~~-20

!'l~-20

c

N"·2'0

'

!"$- 14

OUAORQ PERHANEPlT§
2. CATEGQRtA F'IJNC!Ot:A.L ~ JgNic_Q LEGISLATIVO

"ASCENSli.O fLiNCIQNAL _ ( 27 vagas sendo: 70 p:n·•. Ascendo runcl~n•l +

07 para Pro9ress::!o Especial, remaneja.das na rorma do art.
§ 1Q, da Resoluc~o 146/BO)
com efe!tos 8 par.tir de Ol/Ó9/89

M

b

~

ME

T. .E R I O R
Categoria
Classe

S I i UA C

~

o

A N.

•,

1.~lliM 1-!:tta de· Paula

2.1-!areos Evandro Cardoso s,nu·
3.~ralcb

Ru.!s Gu.imarlles
4 :Rcberto Sa::;~aio Contrelras de Almeida
'.fe-ynando E!!Ssit Lameira da Cost•
&.Jc~o Caries de !;ledeiros "Ca~iro
7 .Roddgo ~a~i31"10 Barbosa
6.Seati-iz ti.en~eS LaCei:da
9'.NiltCI"I Roé:"igues da Palxi!io Ju"üor
1Q.~Ce:son Pf~ntel de Alencar F"ilho
11.Gu1lherme Zaninha Schelb
12.Wellit~gton Pereira de Ol~veira
1) .Kle~e: Ro!:ls~n de Araújo Ferna~s
U. Walton Alencar RodrigtJes
lS,Luno Mé!.io d~ Lirr.a Barbosa
16.Sylvia de Al~uquerQUe Carvalho

D\11tiláçrafo
'Oatllógrafo
Datilógrafo
Catilóçrafo
Oatilógrafo
Datilógrafo
Oatilógrafo
Dat ilógra fo
Catilóg:-afo
Oatilógra:fo
Oa!:.llógrofo
Oa!:.!légrafo
Datilóçrafo
Ca~ilógrafo

Datilógrafo
Datiló;;~rafo

Oi!t!lógrafo

,. Tânia PÓVOil LU$l0~

.'

Datllógrafo.
Oatflógrafo
Oatllógrafo
Oatilógrafo
Oat!lógrnro
Oat116grafo
Catilógrafo
Oatllógrafo
Oatilógrafo
Datllógrafo

lB.JosE Vicente dos Santos
1!J. Aosana Silveira Jobim
20. Beatriz de Mendonça Jorge' e Costa
21·. Gilberto Gil Santiago
22. Celso José AlbUQJerque Costa
2:s.Juvenal Fernandes do$ Santos
:i4. Edinalda Marques de Oliveira
2S.OI!'.lvandro Xavier de A.imeidà
2.S.~tias earboz:a aausta
) Z1. José Mar ia de Amori111

c
c
c
c
c
c

t>}l-26

Técnico
Técnico
1'-«-26
Técnico
NM-26
Técnico
1'-M-26 \ Técnico
W .... 26
Técnico
r-l-l-26
Técnico
t+l-26

c
c
c
c
c
c

c
c
c
c

c

Le~islativo

Legislativo
Legislativo

.
.

B

•
•
•

•
•a

T~ico ~eglsl:ltivo

8

a
a
a
a
a
a
a
a
a

f'l.!-2.5
Nl-1-26
1-l~-26

t.N-26
N-1'-26
tf.!-26

NM-26
W.-26
1'-tl-26
1'-H-2~

.

Legislativo
legislativo..
Legislatbo
Legislativo

' Classe:

Têcnico ~eg!slat!vo
Têcnico· ~egislativo
Técnico leljllslatlvo
' Legislativo
Técnico
Têcnico (..eg!slativo
Têcnlco Legislativo
Técnico Legislativo
Técnico t.egislath·o
Técnico Legislativo

N\l-25

c
c
c

ov

~-26

r-l-l-2.5

c

N

r--r.tw26
~-2!>

c
c
c
c
c
c

..

categoria

Refe·
rência

::n

f'.H~26

1-:J.-26
f>.."i-2<$

""-25
t-..~-25.

~

.

(•) NS-.14: -. Rcferlncilll Inicial das Cllt·r~as F..ncionals de. N!vel 54Jerior,
(••) ~- Jr1clu!do crrn detcor~tlnel• da doebtlo judldal constante- do Proco~so nQ 001.1:57/90·6

Técnico legislativo
T~cn!co Leç!slalivo
Técn.!.co t.egisiatbó
Técnico Legislativo
Técnloo Legl!.lativo
Técnico Legislativo
Técnico Legislativo
Técnico legislativo
Técnico L~lslatlvo
Técnico Legislativo

•a

a
a
a
8
8

a
a

•

Referênch

NS-14
N$.14

NS-14
NS-14
NS-14
NS-14
NS-14
rJS-14
r!S-14
NS-14
N$-11.!.
1\'S-14
r~S-14

t!S-,lt

.NS-14
NS-14
NS-14
NS-14
NS-14
NS-14
NS-14
t.IS-1A

US-t4
NS-14
N$-14
NS-1.11

NS-14

"
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' · CATEGORIA fUNCIONAis _OE ASSISTENTe: t.,E:GISLATIVO,
~ FUNCIQN_AL _(20 v~g_ás ~endo: 10 .p.era Pi-aore~sa:o Especial (nll'a

houve aprovado:s.)
rtn "' .. t.

~1.

10 para Ascens§o Funciona!, remanejadas

+

' · RanUton Mcr'lteiro Neves

OatUógrafo
Datilógra fo
oatilógraro
Oatilógrafo

6. Lu:oao!51a Silva Mota

14.
1~.

17.
18.

1'1.
20.

onorre Oéco da Silva
Trist!lo salustlano BotelhO
Sandra Maria Le~o de Matos
rranclsco d;s 'cna~as Bezeri--a
Mari3 de rátlma Rosa Rib~~ro
Honorato da Silva Soares Neto
SOnla Versla'11 Cintra
José Ricarc!t:J soares ViterbO
Paulo Loure'"!Çq Rcdr 1gues
Mar la E~p~·ditn Moreira
Ale>:aÕdre ~chado Vasconcelos
Maria Lúcia Soares Viana
fr_ilod-sca. v.Um<t c.Jtvalho Mandetta
"'ar!a .tlbadia Silves Ca:-doso

..,_,

c
c

c
c
c

Dat.tl6grafo

c
c

oatll6graro
Oat116graro
Oatllógrafo
Oatilógrafo
Oatilógrafo
Datilógrafo
Oatll6giafo
Datll6grafo
Datil6graro
Dat1161)rafo
Oatilóorafo

c
c

to.H-28 (•)

c

~+~-2H•)

~-25

Assister1te Legislativo

c

~-28

""'"

Legislativo
Legislativo
Legislativo
Legisfativo
Legislativo
Legislativo
Legislativo
Legislativo
Legislativo
Legislativo
Legislativo
Legislativo
Legislativo

N'1·7S

f\'.o:l~t•mta

I."'J[",lr<t,lvo

t-1-1-25

Assistente LegiSlativo

c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c

N>!'-28 (•)

N<-25

Assistente
Assistente
Jlsslstente
Assistente
Assistente
Assistente
Assistente
Assistente
Assistente
Assistente
Assistente
Assistente
Assistente

fll-1-25
~-25

/11>1-25
tfl-25
~-25

t-1-1-25
t-1-!-25

t-1-1-25
1'1-l-25
I'.H-25

"'-"

'

~) t-..~28 - Referência inicial da Categoria funcional de Assistente legislativo.

Refei-b'lc!a

.llss t:o;tente Legislativo
JIN-25 Assistente Legislativo
t-f.f-25 Asslstel'lte Legislativo

r.M-25

c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c

Oatil~raro

Classe

Categoria

Rererênc!

Classe

cateçoria

oatl,lógrafo
Datll6grafo

15.

'

M E

2. José RoOerto t.elt• de Matos
'· Jollo CândidO de Ol.lvelra
A. Slnalde Nascimento da Silva Santos

ror111a

'NO V .I!

ANTERIOR

1. Mal'la Hec:wiçoes Cancela Emygdlo dai S!lva Datpógrafo

7.
8.
9.
10.
11.
12.
,,.

.siru..ArJ{p

- ---

··------

•o

na

tS 111. ria Resolucllo nll. 146/SO)

~-28(•}

~-28

(•}
(•)

lfl-28(•)
tfl-28(•}
f.M-.28 (*)
t-f.!-28(•)
~-za(•)
~.M-28{•}

flk-28 ("}

t#.-28(•)
t.M-28

t.)

lfl-:Z8 (.}
1'1-t-:28(•)
11<1-2U (•)

.. ., ,.,

W.-18 (•)

"

4,. CATEGORIA fUNCIONAL OE._ .ASSl.SlEI\IJ_E DE PLEN.II:IUOS
ASCfN$A_O f'U~ClONAL. (0:3 yagas __parl!! O,?. çandidatos habiUtedo.s)

(•)

S~t.TQACA-0

-

•o

NO V A

A N T !C. R LO R

M E

CateQOria

1. Jo$11! Rodrigues Sampaio
2. Valte'r Ferreira

, Rere-

Classe

Artifice de Mecânica
Art!fice de Meclnica

o

~-27

E

"'-"'

Cale!l~Jrla

Classe

Assl$tente de Plenários
Assj.stente de Plenários

Especial
Especial

!',:re"'-2S

"""'

S. CATEGORIA f:l)NCIONAL OÇ, INSPETOR DE S~Gl.!RANÇA LEGISLATIVA
PROGRESSAO ESPECIAL (01: v.agas P!ilrB 01 ·,cand)dato h8bÚ1tado)

.

- ,-N

o

1. t.our iml;lergue

ANTER___l_CLR

H E

Alve~

Pedrosa

--

S.~-T U

AC A 0
NOVA

cateoorla_

Classe

ii~~

Agente de Seg. Leg.

Especial

~-"

categoria

Classe

dnica

InSPetor Seg. t.I!Ç'.
>

,Ra~,re ..
NS-!A

---

(•)

Requereu l exclus§o de seu nome da relação dos aprovados (Processo oll 000.262/!lO-O. ane-xado ao 017.710/89-8}

(••)

NS-14 - Rtferência !ni:!al das Categorias fltlcionais de N.ível Superi;r

..
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6. CATEGORIA F'UNCIONAk OE
ASC~NSAQ F'UNClO~~l

~ONT-AJlOR

(OJ vaga para 01 candidato habilitado)

s r r u AC
_A N T E. R

N O ME

Categoria
1. l.:a::'t:aS Jos~ C!ll!lpOS !..lma

o

~

O R

NO

Classe

Refer§ncla

c

»4-25

O!Stilógraro

i

v

A

Cate9oria

--

Classe

R~f=-

s

Nâ-16

I"!I"IC~i

Contador

CATE:CORIA F'UNC!CNAL OE: T~CN!CO Q! c·oMUNIC.ACAO SOCIAL

(01 v_aga ph,ra OT candidato habilitado)

·.QSCENSAO F'UNCIOt.:AL

o

S I T U A C •
A N T

N' O M E

Categoria

1 -Lu:!ara:- c:a Costa R~~r!.Ç~..:es

E R r o R
Classe

N O V A

c

Oatilógrafo

Categoria

I

Téê: .em Comuni~açlo Social

I

Referénci!l
W.-25

Class.e

~erer~t~c!a

'

B

NS-14

8. CA!EGORIA F'UNCICNAL Qg Til:CNICO EM LEGISLACJtO _g ORÇAMENTO
PROCRESSM -~ (01 vaga para 01 candidato habilitado. na for111a
db artigo n, §§ 110 o 5!1: da Resoluç.!lo no 146. do 1980.)

s r r
N

o

M

1. Jos6 Aparecida, Campos

..-.

cnn:r.oi'IJII

c

rLJNt:tONJ\t.

M

NO V A

Referência

Classe

Contador

A C li. O

..

A N T E R I 0 R

E

Categdria
Téc~

NS-21

Classe

Referência

E~pecial

Leg. Orçamento

NS-22

~!!:! t.cct~t.J\C1Io!. onCJ\MCNJO

ASCENSII:O F'l,INCIONAL (04 vagas sendo: 02 para Ascendo runciond • 02
~gress.llo Especial, remanejada-s na rou-à do a:rt-. )j, S 10 da
Rasoluçllo ·no. 1A6, d• 19'eo;)

.N

o

' l T U A C
M E

Cateoorilll

,_

Eduardo Augusto Lopes
2. Jerione Hugo Nunes Borges
>. Coulart Costa Marques
Hamilton Costa da Almdó'a

..

11:

O

ti O V A

A N T E R I O R

Operador de Som
Agente de Seg. Leg;
Assistente Legislativo
Agant-1!1 de Seg. Llf9 •

Classe Referência

o

c
c
c

..,_,.
""·27

!>1<1~33

"'·27

cateQoria
Téc.
Téc.
fée.
Tk.

Leg.
leg.
t.eç.
Leg,

al-çamento
Orçamento
Orçamento
Orçamento

..

lasse

c
c
c
c

Referênch!
NS-,. (••)

....,. ,,....,
!G-14 ( ••)

.

NS-14

Qf SEGURANCA LEGISLATIVA
ASCENSli:O FUNCIONAl. ( __02 ngas para 01 eanó'idato habilitado)

2. CATEGORIA FUNCIONAL DE AGENTE

S I T U A C A
N

(•)

1. Eugênio Jos6

o

"

'
Mauro

E

Categor la

Vedui~o

o
N O V A

• N T E R I O R

oPerador de 50111 .

Classe Referência

o

.,._,.

Cate o r.! a
A9ente de seo. Leg.

(•} Requereu a exclusDo de :seu nome da relaç::io do.s aprovados (Processo ng 017.923/89-1)

C..f4S~1~ - Referência lniclal das Categorias Funcionais de Nível Superior

Classe

o

Rerer&leia

.....,.,

)
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Agosto de 1990
(•) ATO DO PRESIDENTE

N• 282, DE 1989
O Presidente do Senado Federal, no uso
de suas atribuições regimentais, e de acordo
como que determinam as Resoluçóes n01 146,
de 1980, 50, de 1981 e 360, de 1983, e de
acordo com o- Ato da Comissão Diretora n 9

36, de 1989;

Art. F Conceder Progressão Especial e
Ascensão Funcional aos servidores aprova·
dos no processo seletivo interno para proviinentO de vagas existentes nos Quadros Permanente e CLT, na forma do Anexo ao pre·

plenientar n 9 10, de 1971, que será absorvida,
progressivamente, pelos aumentos e reajustes supervenientes
Art. 3o Este Ato entra em vigor na data
de sua publicação, retroagindo seus efeitos
a 19 de dezembro de 1989.

sente Ato.
Art. z~ Os servidores que sofrerem decesso salarLal,__ ~m.Qecoz::r:Ç_nçia da aplicação
Q~te Afo, terao essa diferença assegurada

resol~e:

(*)Republicado ern atendimento a correçfo decorrente de
decisão judicial e introduçtlo das alteraçóe$ asseguradas pe·
la Rewluçl'io n• S7,-de 1989.

Quinta-feira 2 3945

Senado Federal, 15 de dezembro de 1989.
- Senador Nelson Carneiro, Presidente do
Senado FederaL

como vantagem pessoal, ri.ominalmente identificável, na forma do artigo 49 da Lei Com-

CATtcORII\ f'UNCIQNA!:,:; 0C AN/\1, 15T/\ I,F:'(';I!"d./\TnLO
1\SCCNSÃ_b_ f'UNCloNAL

~7- \li_Ç:IS remanejadas
OC~Uida!

SITUAÇÃO À !POCA

00 PROCESSO SE!-ETWb

NOI·tt'

p.otego~i.o

I 01. Ronald;:, Recha Melo
! Di

l'

'

~

Frar•.::S.:o C:::1 Slles Ribeiro

U). Carmem t..lic:ia Cruvine!'l

Datilógnfo

O'-- Airton Oal'./.15 <!t:: Sousa
Q5. t.au::licel'ie de Paula C~rquelr•

O~tllógrafo

06. :~.oh do Sa~pr.Jo Paehec~
01. :.t~rc~~~:fo .:lze~t::do Larroyod

06. Maria TereziJ'lhiiN. Neves
! 09'. Cflill M.=.ria R~'gcol Moraos
1!), ~1.:111'19e de A:~\edo Polia
tT, !·~atia ln6z Araújo Ramos
11, l•laria da Pu da Silva Leod~!O

'

:',_

"· J,anilda Pereira Oi.u
i:t~ JoAo Batist11 Correia
15. ;~~:r;u.ndo J;'t::rt'irll OamateeM
16. Ken;y Ap.uec:ido Q,iro
H. FJ4,d• So;,n::inoni Vera Ca~oiCanto

'

I· 18. Lúcia Molfill Medclros do Souza
19. f'J.i\IO Roarl'iJI.'C'S Moua
j

zo. .,.,,.

A''"'• r~"do .,. ou"1"

21. ClcutDt'l

----

I

23.

z:..

I

25.
26.

21.
2!1.

•

M~t~H

de Carvalho
Ribeiro
Eu'JMia M1ri11 Pereira Vitorii'IO
Valéria Rod:i;ues Motta
Ollrleth Lounn dO N. P11ldo
SirJey Alm~~:ida d11 Sir~•
JOso! it,Ide:.:ir Vasco da Sil\'1,
VallCll \'Ícln~~:y C, Aires .

122. Cilliza Matli
I

O.ltilóQrllfD
Oatii6(Jr.afo

S~ru

Dliltilógrafo
Oatilógraro
Oatilqgrafo
Datllógnfo
Oatiló!jrafo
O;:~ti/ógr~fo

OatUógr.a~o
Dliltilógrafo
Oatilógrafo
Oatilógr•fo
O.lltilóijjrllfO
Datilógrofo
OCJtilógrafo
Datilógrafo
Ouilógr•fo
Oliltl!ógraro
Ostilóçrafo
Oatilógrlfo
Olltiléo;~rafo

Oatllógrllfo
Oatil<5gr•fo
Dliltllóçrafo
Olll:í169rafo
Oatilóg;afo

29~ LJU.sn KÁd.a f'troeirll d.:O AM•r•l

Oatiiógr,ro
, DatUógr,.(o
Z!l. Ceraldo M~og~ll da Silva
Oatllógnfo
)1. Leonel Come, de OJi,eiMI
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Padrllo inicial da Categoria Funcional do Analista Logislat.lvo (Resoluç!o n'l &7/89}.

Nome lnclu!do e• dl!li::orrl:ncla da declsllo judf.clll constante do Processo na 001.157190-6.

(*) ATO DO PRESIDENTE
N• 291, DE 1989

O Presidente do Senado Federal, no uso
de sua competência regimental, de acordo
com o que determinam as Resoluções n9 1 146,
de 1980, 50, de 1981 e 360, de 1983, e tendo
em vista o que dispõe o § 49 do artigo 19
(") Republicado cm ntendlmcnto a o::orreçiio decorrente de
decisão judicial e introdução das altcraç6cs asseguradas pela Resolução n• 87, de 1989.

do Ato da Comissão Diretora n? 36, de 1989,
Resolve;:
Art. 1~ Conceder Ascensão Funcional
aos servido~_s__aprovados no processo seletivo
interno para proVimento de vagas existentes
no Qua·dro Permanente Oo Senado Federal,
na forma do Anexo ao presente Ato.
Art. -z~. Os ··servidores que sofrerem de·
cesso· salarial, em decorrência da aplicação
deste Ato, terão essa diferença assegurada
como vantagem. pessoal, nominalmente identificável, na forma do artigo 49 da Lei Com-

plementar n9 10, de 1971, que será absorvida,
progressivamente, pelos aumentos e reajustes supervenientes.
Art. 39 Este Ato entra em vigor na data
de sua publicação.
Art. 4o__ Rellogam-se as disposiÇões ein
contrário.
Senado Federal, 16 de dezembro de 1989.
-Senador Alexandre Costa, z~ Vice~Presi
dente no exercício da Presidência.
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Ct!Jo Ribe-Iro Barbou d.a Sllw.a fAPR n!l' 166/89)
A,.,.,hZQ•J';,.. d" , .. ,~~tJurJt Tt~o~rurlo~.,. Ouurlu S11rnpolo. (APH n'il 268/89)
Apo1-mt.dorl• di •er.,ldor•

Af.,• Meril

T•vare-1 Sobral (APR. nt 260/89)

ApGscr.t•dori• d,a St'tliidora Alv• Lyrio Vedulmo Theó!)hiio'(APR. ;,i-2il.J/il?)
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Aposentadori• do Set\lldÕr di-iãndo OUveire (APR nR 2,4/89)

Aposeptadori• do «-tvldor C1rlos B•tbol.l Mor•lu CAPR. na 24,/87)
Aponnt•sforia dll 1ervldor1 Mo~~rle Au~rili.lldor• Viln& do Soc.tza (APR r.v 244/lf)

Aposent•doriJ dll servidor• Cêlia Maria Ç.ahlo Xavilt CAPR. nO 251/89)

(*)ATO DO PRESIDENTE
N• 50, DE Í990

O Presidente do Senado Federal, no uso
da sua competência regimental e regulamen·
ta r, em conformidade com a delegação de
competência que lhe foi outorgada pelo Ato
da ComissãO Diretora, no 2, de 4 de abril
de 1973, e tendo e·ni vi~tâ o .que consta do
Processo n~ 82.158/90-6, resolve aposentar,
por invalidez, Messias de Souza Costa, Analista Legislativo, Classe "Especial", Padrão
III, do Quadro Permanente do Senado Fede·
ral, nos termos do artigo 40, inciso 1; da Constituição da República Federativa do Brasil,
combinado com os artigos 515, inciso III, 516,
inciso ITI, 456, 488 § 4". do Regulamento Ad·
ministrativo do Senado Federal, bem como
o ar~~ II ~a Resolução SF nQ 87~ de 19~9.
(•)Republicado por haver sa.fdo com incorreçMs no DCN,
Seçáo II, de 18·5·90 e 20·6-90.

e artigo 1" da Lei n" 1.050, Com proventos
integrais, observado o disposto _no a~tigo 37,
inciso XI, da Constituição. Federal.
Senado Federal, 19 de abril de 1990.
Senador Nelson Carnêiro, Presidente.
(•) ATO DO PRESIDENTE
N7 104, DE 1990

"a", da Constituição da República Federativa do Brasil, combinado cpm os artigos 515,
incis-o II; 515, Inciso I; 517, inciso VI e 488,
§ 4~; do Regulamento Administrativo do Senado Federal bem como o artigo II, da Resolução n~ 87, de 1989, com proventos integrai$,
observado o disposto no artigo 37, inciso XI,
da Constituição Federal.

O Presidente do Senado Federal, no uso
Senado Federal, 11 de Junho de_1990. da sua competência regimental e regulamenSenador Nelson Carneiro, Presidente.
tar, de conformidade com a delegação de
competência que lhe foi outorgada pelo Ato
da_ Comissão Diretora n~ 2, de 4 de <!bril de
PORTARIA N• 13, DE 1990
1973, e tendo em vista o que consta do Pro·
cesso no 001.437/90-9, resolve aposentar, vo·
O Diretor-Geral do Senado Federal, no
luntariamente João da Cruz de Jesus Costa,
uso das suas atribuições regulamentares e
Assessor Legislativo, SF-AS-3, Parte Espe- tendo em vista, os fatos constantes do Procial, do Quadro Permanente do Senado Fede· cesso nG 007.611/90-0, resolve repreender a
ral, n~s_t~~os ~o _1,\_rt~g~_-4-Q~J~~is?_:g:_r, ~líneª. .servidQra Ana Maria Domingues dos Santos,
Analista Legislativo, área de Processo Legis(•) Republicado por haver saído com incorreçõe.~ono DCN,
lativo, Matrícula 2180, 1' Classe, Padrão III,
Seção II, de !3"-6-90 e 21·6-90.
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do Quadro Permanente, com base no artigo
item I, do Regulamento AdministrativQ
do Se~:,~.do Federal, pudalta de cumprimento
dos deveres.
Senado Federal, 24 de julho de 1990. Antonio Carlos Narites de Oliveira, Diretor
da Secieta"ria -Administrativa no exercício da
DiretOria Geral.
PORTARIA N• 14, DE 1990
O Diretor~Geral do Senado Federal, no
uso das suas atribuições regulamentares e
tendo em _vistª os fatos constantes do Processo n~ 008.092/90-7, resolVe repreender a
servidora Cláudia Guaraciaba Pohl, Técnico
Legislativo, área de Administração, Matrícula 2625, Classe "Especiàt';, Padrão I, do
Quadro de Pessoal CLT, com base no artigo
558, item I, do Regulamento Administrativo
do Senado Federal, por falta de cumprimento
dos deveres.
Senado Federal, 24 de junho de 1990. Antonio Carlos Nantes de Oliveira, Diretor
da Secretaria AdministratíVa ná-eXercício da
Diretora Geral.
PORTARIA N• 15, DE 1990
O Díretõi-Geral do Senado Federal, no
uso das suas atribuições regulamentares e
tendo em vista os fatos constarites do Processo n~> 008.397/90-2, resolve repreender o
~~rvidor Antonio Lemos Passos, Técnico Le_si~ilativo, Área de Processo Legislativo, Matrícula 3533, 2• Qasse, Padrão I, do Quadro
de Pessoal CLT, com base no artigo 558, item
I, do Regulamento Administrativo do Sena:do Federal, por falta de cumprimento dos
deveres.
_
Senado Federal, 24 de julho de 1990. AntOnio Carlos Nantes de Oliveira, Diretor
da Secretaria Admiriistrativ<i nO exercício da
Diretoria Geral.
5~8,

PORTARIA N• 1/90

O Diretor da Secretaria Administrativa no
uso' das suas atribuiç6es regulamentares, e
Considerando a determinação do Senhor
Primeiro-Secretário, Senador Mendes Cana1e, constante do Ofício p? 32190, de 26-3-90;
Considerando que a solicitação de lotação
ou de designação para o exercício de função
gratificada dos servidores do Senado Federal
não vem sendo f~ita em consonância com que
determ:ina o Regulamento Administrativo, o
que tem gerado numerosos casos de desvio
de função;
Cçmsiderando que, conforme preceitua Q _
art. 644 do Regulamento Administrativo, '"'é
proibido o desvio de função, ainda que por
n~cessidade de serviço...
Considerando que tal irregularidade vem
provocando grandes transtornos para o andamento dos trabalhos da Casa, vez que a administração do Senado Federal, mesmo tendo
servidores em número ~uficiente para de:;;e-mpeiihar tarefas específicas, inerentes a dJ;:ter·
minados cargos ou empregos, vê-se, quase
senq)re, obrigada a contratar empresas especializadas, pagando, com isso, dqas vezes pelo mesmo serviço, sob pena de não executar
suas atividades básicas~

Considerando que muitos dos servidores
desviados de função conseguiram atingir um
gnl'.' de dr..-senvolvimento funcional que os
capacita ao exercício das atividades que lhes
são atribufdas;
COnsiderando também, que alguns titulares de órgãos do Senado Federal vêm concedendo horários especiais aos servidores lotados sob as sua subordinação, em prejuízo do
serviço e em flagrante_ descumprimento do
que preceitua· o ar_t._ 43~ 1 ~-seus parágrafos,
do Regulamento ~dministr_ativo; e
Considerando, firiallnente, que o conhecimento e cumprimento do Regulamento Ad·
ministrativõ são deveres de todOs os servidores, resolve:
Art. 19 Determinar à S_ubsecretaria de
Administração de Pessoal que, a partir desta
data, proceda ao levantamento de todos os
casos de desvio de funÇão existente e relacione os servidores que se encontrem nessa
situação, incluindO:
a) o cargo ou emprego ocupado;
b) a função que exerce;
c) a escolaridade ou especialização profissional, comprovada mediante a apresentação
de documento hábil; e
d) declaração do titular do órgão de lotaçáo do servidor, atestando o exercício da função.
__
Art. z_g Elaborar, com base nas informações obtidas conforme o art~go anterior, estudo de todos os casos de desvio de função
e submeter ao exame da Comissão Diretora
proposta no sentido de, no que couber, se!S:ffi aplicados aos servidores estatutários o~
arts. 418 e 419 do Regulamento AdmiiiiS·
trativo, e, aos servidores celetistas a alter3:ção
contratual, na forma estabelecida na Consolidação das Leis do "Trabalhe;>_.
Art. 3~ Determinar aos titulares de úrgãos do Senado Federal que providenciem,
a partir de 1-8-90, o retorno dos servidores
desvi~dos de função a_()S seus,_ o_rg!ios de origem.
Art. 4? Determinar, quandO se tratar de
recondução à lotação de origem, que 'o responsável pela chefia da seção ou serviço realize todSt procedimento necessário à readaptação do servidor, de forma a possibilitar-lhe,
no menor prazo possível, o máximo de rendimento.
Art. 59 Determinar, no caso do servidor
dificultar a própria readaptação, negando-se
a participar dos -treinamentos ou neles demonstrando pouco interesse e empenho,_que
o seu chefe imediato, por escrito, comunique
o fato ao :Oiretor da Secretaria Administrativa o quaf, nos teiinos regulamentares, tomará as medidas disciplinares e administrativas cabíveis.
Art. 69 Determinar - com base no art.
644 do Regulamento Administrativo, combinado com o disposto nos Atas n95 24/88 e
6/89, ambos da Comissão Diretora, e no art.
9? da Resolução n9 87/89 --que a Su-bs-ecretaria de Administração de Pessoal, a partir
de 1-9-90, suspenda o pagamento de qualquer
tipo de gratificação de função aos servidores

que estejam servindo em órgão- estranho
àquele a que pertença ou exercendo função
incompatível côm o cargo ou emprego ·que
ocupe.
Art. 7~ Determinar aos titulares de .óigãos da Çasa () máximo rigoi- no cú_mprimento do Regulamento Administrativo, em
especial o art. 433, e seus parágrafos, alertando-os que a conivência com a desídia e a
inobservância das normas regulamentares
coilstituem infraÇões que, doi-avarife, serão
punidas nà forma prevista no própriO RegulamentO Administr-ativo.
--- --Senado Federal, 30 de julho de 1990. António Carlos Nantes de_ Oliveira, Dir.etor
da Secre-taria Administrativa.
ORDEM DE SERVIÇO DO.
DIRETOR-GERAL N; 1, DE 1990 ..
. O Diretor·Geral do Senado -Feâetã.l, ·no
uso de suas atribuições regulamentares previstas no art. 283, do' Rcbgulaínento AdministratiVo do Seriado Federal, e à vista- das informações contidas no Processo n9 0080[3/90-0,
resolve determinar aO Chefe dOs SerViÇO de
Administração das ResidênciaS Oficiais do
Senado Federal a imediata cessação do uso,
por parte de ocupàntes daquelas residências
ou por aquele Órgão, de _se-rvidores da firma
SITRAN--:- ln4ústria e Comércio Ltda~pãra
realizaçáO de serviços não previstos no contrato assinado entre o Senado Federal e aquela empresa.
Senado Federal, 20 de julho de 1990. Antônio Carlos Nantes de Oliveira, DinbtorGeral, em exercicfcio.
. ORDEM DE SERVIÇO 00
DIRETOR-GERAL N• 2, DE 1990
O Diretor-Geral do senado Federal, no
uso de suas atribuições regulamentares previstas no art. 283, do Regulamento Administrativo do SenaQ.o Federal, resolve determinar_ao Diretor_da Subsecretaria de SerViços
G_erai_s que não permita, salvo em casos especiais devidamente justificados pelo Chefe de
Segurança,. a troca de serviçp por parte dos
lnspetores e dos Agentes de Segurança, sob
pena da aplicação de sanções regulamentares.
Senado Federal, 27 de julho de 1990. Antônio Carlos Nantes de Oliveira, DifetorGeral, em· exercício.
-

EXTRATO DE CONTRATO
Espécie: Contiato n~ 28/90.
Contratada: ELEVAOORES OTIS LTDA.
Contratante: SENADO FEDERAL
Objeto: Execução de serviços de reformas,
com fornecimento de materiais e peças, nos
elevadores de fabricação OTIS, instalados
nos Anáos "A" e "B" do Senado Federal.
Crédito pelo qual correrá a despesa: A conta
do Programa de Trabalho
03,007.0025.1003/0002, Natureza da Despesa

4590-5192/6.
Empenho: Foi emitida a Nota -de Empenho

n• 00586/0, de 25·4·90.
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VaJor Contratual: Estimado em Cr$
75_7.398,00 (setecentos e cinqüenta e sete mil,
trezentos e noventa e oito cruzeiros).
Vigência: !3-7-90 a 9-12-90.
Signatários; Pelo Senado Federai; Dr. José
P:a?SPS Pórto. Pela Contratada: Rubens Gas~
patello ,Pinheiro.
Amaury. Gonçalves Martins, Diretor da
Sub~cretaria de Admil}.istração de Material
e Patrimónh

EXTRATO-DE CONTRAio
Espécie: Co.D.trato n~' 29/90.
Contratada: Elevadores O~ Ltda,
Contratailte: Senado Federal

Objeto: Prestação de serviços de manutenção, preventiva e corretiva, com fornecimen·
to de peças de repo'siÇáo~ em 5 (cinco) eleva·
dores da marca OTIS, de propriedade do Senadq Federal.
Crédito pelo qual correrá a despesa: A conta
d o ·P r o g r a m' a 'ct e T r a: b a l_ h o
03c007.0025.202210002, Natureza da Despesa
3490,31147/0.
Empenho: Foi emitida a Nota d_e Empenho
n• 00090/6, de !3'2-90. '
··
Valor~-cohtratua~; Es-tima·d·o· eiD Cr$
224.364,00 (duzentÓs e vltite- e quatro mi!,
trezentos. e sessenta~ quatro cruzeiros).
Vigéncia: 2-7-90 a 3\-12-90.
Signatários.: Pelo Sehado Federal: Dr. José
Passos Pôrto. Pela Contratada: Rubens Gasparello Pinheiro.
Amaury Gonçalves Martins, Diretor _da Sub·
secretária de Administração de Material e
PatÍ'ímónio.

EXTRATO DE CONTRATO
Espécie: Contrato n• 30/90.
Contratada: Entherm - Engenharia de Sistemas Termomecánicos Ltda.
Contra.tcinte: Senado Federal
.
Objeto: Prestação de serviços de manutenção
preventiva e corretiva, com fornecimento _de
material necessário, e oper-ação de dois sistemas de ar condicionado e dos aparelhos "self·
contained" do Senado Federal.
Crédito pelo' qual correrá a despesa: A conta
do Programa de Trabalho

03.007.0025.2022/()()()2, Natureza da Despesa
3490-3947/0.
Einpenho; Foi emitída a Nota de Empenho
rt' 00861/3, de 12-6-90.

Valor Contratual:· Estimado em Cr$
2.928.-849,00 (dOis milhões, novecentos e vin·
te e oito mil, oitocentos e quarenta e JlOVe
cruzeiros).

Vigência:'\3·7-90 a 3!-12-90.
Signatários: Pelo Senado Federal: Dr. JOSÉ

PASSOS PÓRTO. Pela Contratada: Edmir'
son José de Olivoira.
Amàury Gonçalves Martins, Diretor da Subsecretaria de 'Administração de Material e

Pãtrimônic:f. -- ---

E;XTRATO DE CONTRATO
Éspécie: Contrato n• 31190.
Contratada: Hospital Santa Luzia•S/A
. Contratante: Senado Federal

Objeto·: Prést~ção de serviços médico-hospitalares e laboratoriais pela contratada, aos
Senadores, servidores do Senado e seus dependentes.
Cr.édito pelo qual correrá a despesa: A conta
do Programa de Trabalho
13._075-r0428.2004/0001, Natureza da Despesa

3490-3964/9.
EMPENHO: Foi emitida a Nota de Empe·

nho n" 00340/9, de 22-3-90.
VD.lor contratual: Es-timado em Cr$
800.000,00 (oitocentos mil cruzeiros).

Vigênéia: 16-7-90 a 31-12-90. .

.

Signatários: Pelo Senado Federal: Dr. José
Passos Pôrto. Pela Contratada: Dr. Ediwaldo
Martins Leal.
AmãUry Gonçalves Martins, Diretor da Subsecretaria de Administração de Material e
Patrimónip.

-Enl 24 de julho de 1990.
ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES
DO SENADO FEDERAL

EDfT_A_i: DE C0l'(Y9J:AÇÃO
O Presidente da ASSOcúiçãO-dõS Servidores
do Senado Federal Assefe, convoca os Se·
nhores As_âç_c!ii.9os para uma Assembléia Ge·
cal-Extraordinária, a realizar-se dia 9-8-90,
em prímeira chamada às 16h e em segunda
chamada às_l6b30min, na ala Alexandre Cos·
ta, sala 5.
_ _- On:lem do dia: Aprovação do Plano de
Saúde-Assefe.
José Maurício Lima de Souza, Presidente.

(lí<) 7" Reunião Ordinária da Comissão

-Díretora, realizada em

- --24 de abril de 1990
Às onze bóras do dia vinte_ e quatro de
abril de um mll novecentos e noventa, reú·
né-Se a Comissão Diretora do Senado Federa\, na sala de Reuniões da Presidência, presentés os Excelentíssimos Senhores Senado·
res Nelson Carneiro,·Presidente, Alexandre
Costa, Segundo-Vice·Presidente, Mendes
Canale, Primeiro-Secretário, Pompeu de
Sousa, Terceíro-Secretário, Louremberg Nunes Rocha, Quarto·Secretário, e Antônio
Luiz Mai_a. S_uple~!e_.
Deixam d~ comparecer, por motivos justi~
fiCadõS~ os Excelentissimos Senhores Sena·
dore~õ Iram Saraiva, Primeiro-Vice-Presiden·
te, e .P..b'a]~q_-~~!-'1,1-a_gy, Se__g4ndo-Sccretário.
O Senhoz Presidente dá _início à reunião
e apresenta à_Çonüs__s_ão Diret9rª os seguintes
assuntOs:
a) Requerimento nn 66/90, apresentado
pelo Senhor S_enador Pompeu de Sousa, soli·
citando ao Poder Executivo, Ministério da
EcOllõriili;-FâiCildii e Planejamento, infor·
mações atinentes à regularidade fi~cal da mo~
tocicleta utilizada a 1-4-90, pelo Excelentíssimo Senhor Presidente da Rep~blica; e
(•) Repuhlicada por
Seçtio li, de :!8·4·90

ha~er ~afda

com mcorreções no DCN,
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ao Ministério do Trabalho e Previdência So~
dai sobre condições de trabalho dos sentinelas que fazem a guarda da residência p'residencial.
Os presentes examinam a niatéria, a aprovam e a encaminham à Secretaria Geral da
Mesa para as devidas providências;
b) Requerimento n'' 68/90, de autoria do
Senhor Senador Maurício Corrêa, solicitando
ao Governo do Distrito Federal-Secretaria
de Desenvolvimento Social, informações sobre dent!ncia intitulada "servidores do Governo do D-istiitO Federal têm salário duplo".
Os presentes examinam a matéria, a a pi-Ovam ~ a encaminham à Secretaria Geral da
Mesa para as devidas provid~ncias~
c) Expediente do Senhor Senador Mauro
Borges solicitando seja autorizada a impres·
sâo, pelo CEGRAF, de 200 (duzentos) exem·
piares, em Separata, do Rctatório. n~ 2/89,
da Comissão Parlamentar de Inquérito do Senado Federal que apurou as irregularidades
na importação de alimentos por orgãos gover·
namentais.
_
_
A matéria é encaminhada ao CEGRAF
para inforniar Sôbre a viabilidade do pedido;
d) Expediente do Senhor Senador Mauro
Benevides, Presidente da Comissão do Distrito Federal, solicitando seja autorizada: a)
impressão, pelo CEGRAF, de material grá·
fico necessário ã di,'ulgação do Seminário
"Biasma perspectivas para o Ano 2.000"; b)
a tabulação, peta PRODASEN, de-rer.ultados de pesquisa que será realizada durante
o referido evento.
A matéria é encaminhada ao CEG RAF
para verificação da possibilidade de atendimento;
e) Orçamento n·· 00113/90, do CEGRAF,
referente à impressão de 10.000 _(dez mil) cartazes "Amamente seu filho"', para a Federação das Mulheres do Distrito Federal.
A matéria, após examinada, é aprovada
pelos presentes;
f) Orçamento n" 00114/90, do CEGRAF,
referente ã impressãO de "Carttlhas Campa·
nha de Incentivo ao Alekamento", para a
Federaçáo das Mulheres do Distrlto Federal.
Os presentes, aPós examinarem a matéria,
autorizam a Jmpres~ão de 5.000 (cinco mit)
cartithas;
g) :Expêdiente do Se®or Senador Nabor
Júnior, Suplente da Comissão Diretora, devolvendo, pelos motivos que expõe, o Pro·
cesso no 011889/89~6, de interesse do Senhor
Senador Afonsp Sancho, que lhe foi redistribuído para relatar_.
Amatérin é. novameruc, distribuída ao Se·
nhor 'Senador Àureo Mello, Suplente da Comissão Diretora, para que seja relatada;
h) ExpMiente do Vice·Governador do
Estado de Mato Grosso do Sul solicitando
se-ja €o!ocado à disposição da Vice-Gover·
nadaria do Estado, sem ônus para a origem,
o servidor Wilson Fadul Filho, do CEGRAF.
Os pres'entes, após exame da matéria, autorizam a disposição_;

i) Expedrentc do Senhor Senador Ney
Maranhão. dirigido ao Chefe do Serviço de
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Transportes; comunicando decisão d~ não re·

cQ!her o veículo qU.e o serve no horáno noturno, àquele serviço.
Os presente.<;, à vista do dispo.sto no Ato
n~ 2/90, da Comissão Diretora, decidem não
haver amparo para a decisão _e incumbem
o Senhor Presidente de oficlar a Sua Excelência comunicando a obrigatoriedade do recolhimento determina,do pelo referido ato.
A seguir, o Senhor Presidente concede a

palavra ao Senhor Se~undo

Vice-Pr~sidente,

que submete aos presentes o_s
suntos:

seguint~s

as-

Parecer ao ProJeto de Lei do Senado
que dispõe sobre o registro de pes·
soas físicas ou jurídicas junto às Casas do
Congresso N:icional, para os fins que especifica, e dá outras providências", em que CO?-·
clui que a -~-<,~.téria "não pertine ao âmbito
das atribuições da Comissão Diretora, deven·
do ser enviado para a Comissão de Constituição, Justiça e ~ida~a11:ia".
a)

a~ 203/89,

que submete aos presentes os, segumtes as~Os prese cite!~ ap-rOva~' O:parecer, após exa·
suntos:
me da matéria; .
a) Proposta de projeto de ·resOlução que
"modifica a Resolução n~ 58, de 1972, e dá
b) Parecer a requerimento de autoria do
outras providências".
advogado Pedro Maurino Calmon Jvlendes
A matéria é distribuída aos membros da
solicitando a constituição de Comissão Parla·
Comissão Diretbta _parã eXãrile e -póSteri?r
mentar de Inquérito oetas razões gue expõe,
decrsão__em reumao a ser convocada espectano qual conclui que a matéria ilão se i~clui
mente para_esse fim;
na competência da Comissão Diretora e prob) Proposta de ato da ComissãO Diretora
põe sua remessa à Comissão do DistritO Fe·
qÚe instíú:il Plano de Sáúde no âmbito do
dera!.
Senado Federal.
A Comissão Diretota-, ap6s ·exame da maA matéria é distribuída aos membros da
téria aprova o-pa-recer-:··
COmiSsão Ditetora para exame· e posterior
Por fim, o Senhor Presidente concede a
decisãO em re·uniãb a ser convocada especial·
palavra ao Dirctor Gerai, que submete à Comente para esse fim.
missão Diretora õs_seguintes assuntos:
Prosseguindo com os trabalhos da reu_nião,
a) Processo n~ 016527/89-5, do intert;ss_e
o Senhor Presidente concede a palavra ao
do Comando Geral da Polícia Militar do DísSenhor Primeiro Secretário, que submete à - tfito Federal, solicitando a concessão, a títui<J
Comissão Diretora os seguintes assuntos:
_de doação, de_m_óveiS de propriedade do Sea) Parecer aos Processos n~ 015153/88:6
nado Federal.
e 005701/89-9, no qual conclui pela aprovação
das minutas de contrato e das tabelas espe~ designado o Senhor Terceiro-Secretário
ciais· para prestação de serviços médico-hospara rela_t~r ~!~ria;_
pitalares de categoria especial com a Clínie;.a . b) Processo n~· Ur575""0789-2-:- Parecer do
de Olhos Dr. João Eugênio e Fundação E.
Senhor 2~ S"ecretárici sobre a prestação de
J. Zerbini- Instituto do Corãção-INCOR.
contas- do Sf:flado Federal, relativa ao terceiOs presentes, após amplo debate, aprovam
ro trimestre de 1989.
o parecer;
Os presentes, após exame da matéria,
b) Proposta de ato da Comissão Diretora
aprovam o parecer.
que regulamenta o fornecimento de cópias
c) Processn n" 003105/90·3, .rlo interesse
"xerox'' no âmbito administrativo do Senado
de Kleber Souza, solicitando a interrupção
Federal (Process_os n 9' 013169/89-0 e
de liderança para trato de interesses parti·
014624189-3).
..
culares.
A matéria, após ser examinada, é aproA matéria, ap6s ser examinada, é aprovada
vada, assinando.os presentes o respectivo ato,
e encaminhada à Subsecretaria de Adminisque vai ã publicação;
tração de Pessoal para as devidas providênc) Parecer aos Processos n-o' 012260/89-4
cias;
e 016497/89-9, que tratam da apuração de
d) Processo no 003504/90-5, do ínteresse
ausência ao serviço da servidora Leila Siqueide Claudia PatriCia Duarte Ribeiro, solicira de Oliveira com as conclusões da competando suspensão de contrato de trabalho. tente ConllsSã~ de Inquérito, no qual conclui
A matéria, após ser examinada, é aprovada
pela aplicação da pena de de.missão.
e encaminhada à Subsecretaria de AdminisApós debaterem a maténa, os presentes
~ação d_e Pessoal para as devidas providêndecidem pela demissão da servidora:
Cias·
e) Processo a~ 003387/90-9, do -interesse
O Senhor Presidente, em seqüência, conde Eliane Delmonte, solicitando suspensão
cede a palavra ao Senhor Terceiro Secretário,
de contrato de trabalho.
que apresenta parecer ~o Proce_sso n~
A matériâ, após ser examinada, é aprovada
013068/89~, em que conclui com a apresene encaminhada à Subsecretaria de Adminis·
tação de proposta de ato da Comissão Dire·
tração de Pessoal para as devidas providêntora para regulamentar a "cessão de espaços
cias·
do Senado Federal para manifestações de caProcesso n9 003297/90-G, do interess_e
ráter cultural".
de Claudia Pacheco de Oliveira, solicitando
Os presentes, após exame, aprOVam o ~a
suspensão de contrato de trabalho.
recer e assinam o respectivo ato, que vat à
A matéria, após ser examinada, é aprovada
publicação.
.
e encaminhada à Subsecretaria de AdminisContinuando, o Senhor Prestdente concetração cie Pessoal para as devidas providên·
de a palavra ao Senhor Quarto Secretário,
cias;
o

r/

~gosto

de 1990

. g} Proçesso no Q033~8/90:5, d<? )nter.~sse
de João Roberto Pereua. de BMre _Junror,
solicitando suspensão de contrato de traba-

lho.
A matéria, após ser examinada, é aprovada
e encaminhada à Subsecretaria de Administração de Pes~oal para as devidas providên·
- -·
cias·
'
h) Processo n~- 003768/90-2", ·ao intereSse
de Jackson Barreto, solicitando suspensão de
contrato de trabalho.
_ A nia.téria, após ser examinada, é apro~a~a
e encaminhada à Subsecretaria de Admmistração de Pessoal para as devidas providên~-

.

.

.

i)' Processo no 004249/90-9, do interesse
de' Giovanni Pretti, solicitando suspensão de
contrato de trabalho.
A matéria, após ser examihada, é aprovada
e encaminhada à Subsecretaria de Administração de- Pessoal para: _as devidas providên.,
. , .
.
'
cias·
j)' Processo n? _004155/90-4, do interesse
de João Jacob Heutz, solicitando suspensão
de contrato de_ trabalho.
A matéria, após ser examinada, é aprovada
e encaminhada à Subsecretari·a de AdminÍs·
traçãÔ de Pessoal para as devidas providências·
·
k} Proc~so n9 014717/89~1 que trata da
prestação de contas da Associação-dos ~_ervi·
don$ do Senado ,Federal - ASSEFE, refe·
rente ~os recursos subvencionados pelo Senado Federal_ e transferidos àquela Associação
em setembro de 1989.
-_h designado o Senhor Senador António
Luiz Maia, Suplente da Comissão Diretora,
para relatar a matéria;
1) Processo no 002293/90-0 que trata da
Prestação de Contas da Associação dos Servi·
dores do Senado Federal - ASSEFE, referente aos recursos subvencionados pelo Senado Federal e transferidos àquela Associação
- · ·.
em março de 1989.
h designado o Senhor Senador Antón~o
Luiz Maia, Suplente da Comissão Diretora,
para relatar a matéria;
m) Processo n? 012275/88-1 que trata da
prestação de contas da Associação dos Servidores do Senado Federal - ASSEFE, referente aos recursos subvencionados pelo Senado Federal e traÕsferidos ,àquela Associaçã<J
em julho de 1989 (verba suplementar).
É designado o Senhor Senador Antônio
Luiz Maia, Suplente· da Comissão Díretora,
para relatar a matéria;
n) Processo no 002294/90-7 que trata da
prestação de contas da Associação dos Servidores do Senado Federal - ASSEFE, refe·
rente aos recursos subvencionados pel'o Sena·
do Federal e tránsferidos àquela Associação
em nlaio de 1989.
__ É designa9cf.:o Senhor Senador ~ntdnio
Luiz Maia, Suplente da Comissão Dtretora,
para ielatar a matéria;
o) Processo nn 017950189-9 que .tr~ta da
prestação de contas do Grupo Braslleuo da
União Interparlamentar, referente ao exer·
cício de 1989.
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É designado o Senhor 4° Secretário para
relatar a matéria.
Nada mais havendo a tratar, o Senhor Pre·
sidente declara encerrada a reunião, às doze
horas e trinta minutos, pelo que eu, José Passos Porto, Diretor-Geral e Secretário da Co·
missão Diretora, lavrei a presente Ata que,
depois de assinada pelo Senhor Presidente,
vai à publicação.
Sala da Comissão Díretora, 24 de abri! de
1990. -Senador Nelson Carneiro, PreS:iden·

te.
(*) s~ Reunião Ordinária da Comissão

Diretora realizada em
16 de maio de 1990
Às onze horas e vinte minutos do dia dezes·
seis de maio de hum mil novecentos e noven-

ta, re_úne-se a Comissão Diretora do Se"nado
Federal, na Sala de Reuniões da Pre\>idênda,
com a presença dos Excelentíssimos Senhores
Senadores Nelson Carneiro, Presidente, Alexandre Costa, Segundo Vicc Presidente,
Mendes Canale, Primeiro Secretário, Divaldo Suruagy, Segundo Secretário, Pompeu de
Sousa, Terceiro Secretário, Lourepberg Nunes Rocha, Quarto-Secretário, e Aureo Meno, Suplente.
Deixa de comparecer, por motivo justificado, o Excelentíssimo Senhor Senador Jran
Saraiva, Primeiro Vice Presidente.
O Senhor Presidente, após declarar iniciada a reunião, apresenta ã Comissão Diretoril
proposta de Projeto de Resolução que "institui o Plano de Carreira na Administração
do Senado Federal, fixa as respectivas diretrizes e dá outras providências".
A matéria é distribuída aos membros da
Comissáo Diretora para exame e posterior
deliberação.
A seguir, o Senhor Presidente concede a
palavra ao Senhor Segundo Vice-Presídente
que submete aos presentes os seguintes assuntos:
a) Processo n~ 002303/90-6, de interesse do
Senhor Senador Humberto Lucena.
Após discutida, a matéria é aprovada de
acordo com as nonnas ·espec(ficas vigentes
no Senado Federal;
b) Proposta de Ato da Comissão Diretora
que institui o Plano de Saúde no âmbito do

Senado Federal (Processo n" 017564/89-1).
A proposta, após discutida, é encaminhada
ao Senhor 1" Secretário para efetuar, em
sua redação, as alterações propostas durante
a sua discussão, devendo a matéria ser objeto
de decisão em reunião posterior do Colegia-

do.
(•) Republicada por haver saído com informações no DCN,
Seç!O II, de 23-5-90,
'

O Senhor Presidente, prosseguindo os trabalhos, concede a palavra ao Senhor 1" Secretário que submete à Comissão Diretora os
seguintes assuntos:
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b) Processo no 008953/89-9, que trata da
Prestação de Contas dos recursos transferidos
pelo $~adq federa_! ao IPC, no primeiro trimestre de 1989.
Ê designado o Senhor z~ Secretário parã relatar a matéria;

a) Parecer ao Processo n~001996/89-4, que
trita da aposentadoria de Jane te de Miranda
Parca, devolvido pelo Tribunal de Contas da
c) Parecer favorável do Senhor Nabor Jú·
União para cumprimento de di!!.g~nci~o nior, Suplente da Comissão Diretora, ao Proqual conclui propondo seja informada àquela cesso noOQ1390/90-2. do interes::;e de Antonio
Corte, em cumprimento à deligência, que traAgildo Cavalcante, Solicitando revisão de sua
aposentadoria.
mita, nesta Casa, Projeto de Resolução destinado a revogar o artigO 438 (renllmerado para
Antes que a matéria seja discutida, o Se525) do Regulamento Administrativo do Se- nhor Presidente solicita; e lhe é concedida.
nado Federal.
vista do processo;
Os presentes, após examinarem a matéria,
d) Parecer favorável do se·nador Nabo r
aprovam o parecer;
Júnior, Suplente da Comissão Diretora, ao
b) Proposta de Decreto Legislativo que
Processo n~oo3jg9/80-9, do 10teresse de Adé"Ratifica, nos termos do art. 36 do Ato das
lia Leite Coelho, solicitando revisão de sua
aposentadoria.
Disposições Constitucionais Transitórias, o
Fundo Especial do Senado Federal, o Fundo
Antes _que a matéria seja discutida, o Sedo Centro Gráfico do Senado FederaJ e o
nhor Presidente solicita, e lhe é concedida.
Fundo de Informática _e Processamento de
vista do processo;
Dados do Senado Fede~aJ". (Processo n".
e) ParecerfavoráveldoSenadorNaborJú003722/90-2).
nior, Suplente da Comissão Diretora_. ao ProA matéria, após ser debatida, é aprovada
cesso 0~ _00416/89-L,_.do ínteresse de Onofre
pelos presentes e encaminhada à Secretaria·
Deco da Silva, solicitando revisão da conta·
Geral da Mesa para as devidas providências.
gem de seu tempo de serviço.
c) Processo n" PD-000348/89-9, que conAfites que a inatéria seja discutida, 0 Se.tém a prestação de contas do PRODASEN,
nhor Presidente solicita, e lhe é concedida,
_ " - vista do processo;
relativa ao. primeiro trime~tr_e
-- d.--_e 1989.
f deSignadO--O Sfnhor Senador Nabor Júf) Parecer do Senador Nabor Júnior, S_unior, Suplente da Comissão Diretora, para
plente da Comissão Diretora, sobre emendas
relatar a matéria;
de Plenário e Substitutivo da Comissão de
d) Processo no PD-000:376/89~2, que coitJustiça ao .Projeto de Resolução nu 184, de
1988, que ''dispõe sobre o funcionamento do
tém a prestação de contas. do PRODASEN,
relativa ao segundo trimestre de 1989. - - - Pecúlio dos Servidores do Senado Federal
É designado o Senhor Senador Nabor Júe dá outras providêncüis", concluindo pela
nior, Suplerite da Comissão Diretora, para
apresentação de Substitutivo.
·relatar a matéria;
. ~) y~o~~~_q__n-~_,PP_:000570/89-3, que conOs presentes, após debate, aprovam o patém a Prestação de Contas do PRODASEN,
recer e encaminham a matéria à Secretariarelativa ao terceiro trimestre de 1989.
Geral da Mesa para as devidas providências;
É designado 0 Senhor Senador Nabo r Júg)_ Atendiment() das diligências requeridas
pelo 3" Secretário ao Proce:lso n" 012330/884,
nkir, -suplente da Comissão Dir_etora, para
relatar- a matéria.
originário da Subsecretaria de Administração
Em continuação, 0 Senhor Presidente conde Material e Patrimônio, solicitando autori·
cede a pa!_ayr:a ao Senhor 3~ Secretário que
zação para proceder à alienação dos materiais
antieconômicos e inservíveis de proprieda-de
apresenta parecer favorável ao Processo ri"
do Senado Federal.
016527/89-5, de interesse da Polícia Militar
do Dístrito Federal.
A matéria é encaminhada ao Senhor 3" Secrctário. seu relator na Comissão Dirctora.
s presentes, após debate, aprovam o pa·
recer.
Nada mais havendo a tratar, o Senhor PrePor fim, 0 Senhor Presidente concede a
sídente declara encerrada a reunião. às treze
palavra- ao- Diretor-Geral que submete ao.s
horas, pelo que eu, José Passos Porto, Dire·
presentes os seguintes assuntos:
to r-Geral e Secretário da Comissão Diretora,
a) Processo no 001584/90-1, que trata da
lavrei a presente Ata que, depois de assinada
pelo Senhor Presidente, vai à publicação.
prestação de contas do FUNSEN, relativa
ao ~ua:rto trimestre de 1989.
Sala da Comissão Diretora. cm 16 de maio
Ê designado 0 Senhor 2o Secretário para
de 1990. -Senador Nelson Carneiro, Presirelatar a matéria;
dente.
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1.2 - EXPEil> lENTE
1.2.1 - Mensagem do Senhor Presidente da República

Submetendo à deliberação do Senado
a escolha de nome indicado para cargo
cujo provimento depende de sua prévia
aquie$ência:
N• 174190 (n" 560190, na origem), referente à'escolha do Sr. Luiz Villarinho Pe-

droso, Embaixador do Brasil junto ao
Reino da Arábía Saudita, para, cumulati-

vamente. exercer a função de Embaixador do Brasil junto à República do Iêmen.
1.2.2 - Pareceres
Referentes às seguintes matérias:

-Projeto de Lei da Câmara

n~.

18/90,

que dispõe sobre a política nacional de

arquivos públicos e privados e dá outras
providências.

-Projeto de Lei da Câmara 0 31/90,
que altera a redação do § 2? do. art. 184
6

e acrescenta parágrafo único ao art. ~40
da Lei n9 5.869, de 11 de janeiro de 1973_
-Código de Processo Civil.
-Projeto-de Lei do Senado n" 257/89
:- Complementar, que define a cláusula
de relevante interesse público da União
pata fins de ocupação, damínio ou posse
das' terras indígenas, ou exploração das
riq~ezas naturais do solo, dos rios e dos
lagos nela~ existentes, e dá óutras pr'ovi~
dências.
·
- Piojeto de Lei do Senado no 273/89,
que estpt5elece restrições· à ocupação dos
cargos de Presidente e Diretor do Banco
C~ntral e dá outras providências.
-Projeto de Lei do S~nado n"' 309/89,
· que dá nová red.ação ao dgpositívd' que
menciona do Código Eteitóral.

-Projeto de Lei do SenadO n" 406/R9,
que dispõe sobre a proibição de vende.
de 'cola de_ &a-pateiro para menores de 18
anos e dá outras providências.
l.2.3- Leitura de Projetos
-Projeto de Resolução ntl 36/90, de
autoria do Senador Jutahy Magalhães,
que mOdifica disposições regimentais de
inclUsão de matéria em Ordem do Dia,
e dá outras-Providências. -Projeto de Lei do Senado n" 112'90,
de autoria do Senador Almir Gabriel, que
fixa diretrizes para a política nacional de
assistência ao idoso, e dá outras providências.
-Projeto de Lei do Senado n" 113/90,
de autoria do Senador Francisco Rollemberg, que altera a legislação do Imposto
de Renda e dá outras providências.
1.2.4 - Ofício
-No 55/90, do Presidente da Comissão
de Constituição, Justiça e Cidadania, co-municando a reje'ição do Projeto de Lei
do Senado n" 309/89, que dá nova redação
ao dispositívo que menciona do Código
Eleitoral.
1.2.5- Comunicação _da Presidência
--Arquivamento em definitivo do Proíeto de Lei do_ Senado n" 309/89.
1.2.6 - OffciO .
- N" 57/90, do Presidente da Comissão
de Constituição, Justiça e Cidadania, co~
munícando a aprovação do Projeto de Lei
do Sena~o na 406/89, que dispõe ~obre
a proibição da venda da cola de sapateiro
para menores de IS anos e dá outras providências.
1.2. 7- Comunicação da Presidência
-Abertura de prazo para interposição
de recurso, por um décimo da composição
da Casa, para que o Projeto de Lei do
Senado n'' 406189, seja apreciado pelo Plenário.'

1.2.8 - Mensagens do Go"·ernador do
Distrito Federal
. -::- N' 1.08/90-DF (n" 81!90Lna or~m),
solicitamos sejam feitas mOdificáçõeS iiõ
Projeto de Lei do DF no 27/90.
- N" 55190-DF, encaminhando as contas do Governo do Distrito Federal relativas ao exerc(cio financeiro de 1989.
1.2.9 - Discursos do Expediente

SENADOR NEY MARANHÃO Discurso do Secretário de Desenvolvi·
mento Regional, Dr. Egberto Baptista,
por ocasião da 1• reunião da Sudene no
atual Governo.

SENADOR ANTÓNIO LU!ZMAYA
-O problema do pagamento dos proventos dos aposentados no interior e a sua
exclusão do abono concedido pelo Governo aos assalariados de_baixa renda.

SENADOR AFONSO SANCHO ~o
novo contexto econômico mundial e a
proposta do Pre~idente Bush para a formação de grupo econômico latino/norte~
americano.

1.3- ORDEM DO DIA
PrOjeto de Decreto i.egislativo n~ 62,
de 1989 (n" 84/89, na Cãmarados Deputados), que hO'mologa o ato do Conselho
Monetário Nacional, que autorizou a
emissão de papel-moeda. no exercício de
1986, no valór de treze bilhões de cruzados. Vota.ção adiada por falta de quorum.
Requerimento n" 177, de 1990, solicitand9, nos termos regimentais, a transcrição, nos i\n1J.i_s_do_S_@~.QQ, 9.o artigo publicado no Jornal do Brasil de 17 de junho
do corrente ano, sob o título "Um Tiro
na Cultura", do sociólogo Herbert de
Souza. Votação adiada por falta de quorum.
Proposta de J:.menda à Constituição n"
3, de 1989, de autoria_do Senador Marco

~954
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EXPEDIENTE
oO SENAOO FEOEIIA&.

CENTIIO GIIÃF1CO

DI.AIIIO 00 CONGIIEUO -CIONAL
lmptesso sob • responPbllld•de da Mesa do Sena.do Federal

PASSOS PORTO
D1retor-Geral do Senado federo~~ I
AGACIEl DA SILVA MAIA
Oiretor Executivó
CESAR AUGUSTO JOS~ OE SOUZA
01retor Adm1nistrati\I'O
lUIZ CARLOS OE BASTOS
D1retor Industrial
FLORIAN AUGUSTO COUTINHO MADRUGA
D•retor Adjunto

Maciel e outros Senhores Senadores, que
acreScenta parágrafo ao art. 159 e altera
a redação do inciso II do art. 161 da Constituição Federal. Votação adiad9. por falta
de__g~or~:~mProposta 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. 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 Senado·
res, que acrescenta artigo ao texto constitucional prevendo a criação e definindoa competência do Conselho Nacional de
Remuneração Pública. Votação adiada
por falta de quor_um.
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 Transitórias

li

ASSINATURAS

Semesnal .............. , .. , ... , .. ,.---················-··~··· Cr$1.069;00

da Constituição Federal. Votação âdiada
por "falta de quorum.
Anteprojeto de decreto legislativo, de
autoria da Comissão Mista de Estudos
Territoriais, que'dispõe sobre a realização
de plebiscit~ para a criação do Estado de
Tapajós. Em fase de discussão, tendo usado da palavra o Sr. Jarbas Passarinho.
(1• sessão.)
.Antcprojeto de decreto legislativO, de
autorYa da Comissão Mista de Estudos
Territoriais, que dispõe sobre a realização
de pie biscito para_ a criação do Estado do
Triângulo. Em fase de discussão. (1• sessão.)
AnteprojecO de decreto fegiSlativo, de
autoria da Comissão Mista de EstudOs
Territoriais, que dispõe sobre a realização
de plebiscito para a criação do Território
Federal do Rio Negro. Em fas.e de discos. são. (t• sessão).
Ameprojeto de decreto legislativo, de
autoria da Comis.são.Mista de Estudos
Territoriais,.que dispõe sobre a ualização
de plebisc(to para a criação do .Território

Federal do Alto Solimões. Em fase de discussão. ( 1' sessão).
Anteprojeto de decreto legislativo, de
autoria da Comissão Mista de Estudos
Territoriais, que dispõe sobre a r~atização
de plebiscito para a criação do Território
Federal do Araguaia. Em fase de discussão. (! • sessão).
1.3.1 - Discursos após a Ordem do D"iã
SENADOR JUTAHY MAGALHÃES - Comentários ao discurso do
Senador Ney Maranhão proferido no expediente da presente sessão.
SENADOR LOURIVAL BAPTISTA
-Criação da Fundação Centro Brasileira
para a Infância e Adolescência, vinculada
ao Ministério da Ação Social.
1.3.2 - Designação da Ordem dó Dia
da próxima sessão ·
IA-ENCERRAMENTO
2- MESA DIRETORA
3- LiDERES E VICE-LiDERES DE
PARTIDOS
4- COMPOSIÇÃO DE COMISSÕES
PERMANENTES

98~ Sessão, em 2 de agosto de 1990
4ª Sessão Legislativa Ordinária, da 48ªLegisÚrtura

Ata da

Presidência dos Srs. Nelson Carneiro, Pompeu de Sousa e Antônio Luiz Maya
ASI4HORASE30MINUTVS,-ACHAMSE PRESENTES OS SRS, SENADORES:

Ma.rd!J.s- Leite Chaves -Affonso Camargo
-Jorge Bornhaus_en -Alberto Hoffmann.

Aluízio Bezerra- Odacir Soares- Jarbas
Passarinho- Antonio Luiz Maya- Alexandre Costa - Chagas Rodrigues :- Afonso
Sancho - Humberto Lucena - Raimundo
Lira- Ney Maranhão- Mansueto de Lavor
-Divaldo Suruagy- Francis.co Rollemberg
- Lourival Baptista- Jutahy Ma_galhãesGerson Carnata- Nelson Carneiro- Pom·
peu de Sousa - Mendes Canale - Wilson

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
- A lista de presença acusa o comparecimento de 24 Srs. Senadores. Havendo nUmero regimental, declaro aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus, iniç_iamos.no~.os
trabalhos..
.-

0 Sr. 1'' Sec;etárlo procederá à leitura do
Expediente.

É lido o seguinte

EXPEDIENTE
MENSAGEM
00 PRESIDENTE
DA REPÚBLICA
Submetfndo à deliberação do Senado a es~
colha de nome indicado para função cujo pro·
vintento depende de sua prévia aquíescência:

Agosto de 1990
ME!'\SAGEM !\'~ 174, DE 1990
(n~ 560/90, na origem)

Excelentfssimos Senhores Membro~ do' Senado Federal:
De co.nformidade com o artigo 52 (item
IV) da Constituição, tenho a honra de subme-

ter à aprovação de Voss.as Excelências a escolha, que desejo fazer, do Senhor Luiz Villarinho Pedroso, Embaixador do Brasil junto
ao Reino da Arábia Saudita, para, cumulativamente, exercer a função de Embaixador
do Brasil junto à República do Iêmen, nos
termos do Artigo 56, § l'', do Regulamento
de Pessoal do Serviço Exterior, baixado pelo
Decreto n" 93.325, de l'' de outubro de 1986,
e de acordo com o Decreto n' 99.261, de
23 de maio de 1990.
2. Os méritos do Embaixador Villarinho
Pedroso, que me induziram a escolhê-lo para
o desempenho dessa elevada função, constam
da anexa informação do Ministério das Relações Exteriores.
Brasr1ia, l" de agosto de 1990.- Fernando
Collor.

INFORMAÇÃO
Curriculum-Vitae:
Embaixador Luiz Villarinho Pedroso.
Rio de Janeiro/RJ, 10 de agosto de 1934.
Filho de Érico Chagas de Pedroso e
Thereza Villarinho Pedroso.
Bacharel em Ciências Jurídicas c Sociais,
FND-UB/RJ_
Curso de Preparação à Carreira de Diplomata, IRBr.
Curso Superior de Guerra. ESG.
Cônsul de Terceira ClaSse, 22 de janeiro de
1959.

Segundo Secretário, merecimento, 24 de outubro de 1961.
Primeiro Secretário, merecimento, 31 de dezembro de 1967.
Conselheiro, merecimento, 1" de janeiro de
1973.

Ministro de Segunda Classe, merecimento,
21 de setembro de 1977.
Ministro de Primeira Classe, merecimento,
17 d_e dezembro de 1986.
Assistente _do Chefe da Divisão da Europa
Oriental, 1962.
Assistente do Chefe da Divisão da Associação Latino-Americana de Livre Comércio,
1969.

Chefe da Divisão da Organização dos Estados Americanos, 1970n2.
Chefe, interino, da Divisão da América Central, 1970.
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Genebra, Delegação Permanente, Conselheiro, 1972/73.
Caracas, Conselheiro, 1974175.
Washington, OEA, Conselheiro, 197Sn7.
Washington, OEA, Ministro-Conselheiro,
1977n9.
Wa~hington,

OEA, Encarregado de Negócios, 1978.
Rhi.ile, Embalxã.dor, 1988!90.
N egociaçõ_es._ crun_a_ Polónia de Acordo Substituto do Ajuste_ de Pagamentos e do Acordo
de Comércio, 1954 e 1960 (membro).
Grupo de Trabalho para o Serviço Diplo·
mático, Rio de Janeiro, 1959 (membro).
À disposição do Vice-Ministro do Comércio
Exterior da Polônia. em visita a São Paulo,
1960.

Negociações de Acordo de Comércio e Pagamentos com a Tchecoslováquia, 1960 (membro).
Delegação do Brasit em visita às Colónias
Hong Kong e Cingapura, 1961 (secretário).
Comissão de Organização da visita do Presidente da Itália, 1961 (membro).
Grupo de Trabalho de Arame Farpado, Rio
de Janeiro, 1962 (representante do MRE).
Missão Especial do Brasil às cerimónias comemorativas do Centenário da Batalha de
Callao, Lima, I%6 (membro).
XXV Sessão Plenária do Comitê Consultivo
Internacional do Algodão, Rivera, Espanha,
1966 (delegado-suplente).
Delegação da Petrobrás à Reunião da "Assistência Recíproca Petroleira Estatal LatinoAmericana", Lima, 1968 (membro).
LVI Conferência Interparlamenrar, Lima,
1968 (membro).
I Reunião de Consulta Aeronáutica com o
Peru, Lima, 1968 (delegado).
XIII Período de Sessões da Comissão Económica para a América Latina, 1969 (membro).
IX Conferéncia da ALALC, Caracas, 1969
(membro).
Comissão Preparatória da participação do
Brasil na ''EXPO:?:O'~-Q~a, 1969 (secretário-geral).
Reuoião da Comissão Especial de Consulta
e Negociações, CIES, Washington, 1970 (delegado).

III Período Extraordinário de Sessões da As~
semblt!ia Geral da OEA,l971 (delegado).
II ReuniáO OI:dinária da Comissão Especial
de_ Consulta e Negociação, CIES, Punta dei
·Este, 1971 (membro).
VII Reunião Extraordinária Anual do CIES,
Panamá, 1971 (delegado).
ReUniãci-dõ Grupo "ad hoC'' de TéCriicos Governamentais encarregados de estudar a possibilidade de criação de um Instituto Interamericano de Ciências da Pesca, Lima, 1972

Chefe da Divisão de Programas de Promoção
Coniercial, 19"81/85.
_ (chefe).
Chefe, sub~titutoJ do Departamento de ProCoriferen-CTa ln."tefãffiúiccina Especializada
moção Comercial, 1981185:
Chefe do Departamento de Promoção Co- sobre a Aplicação da Ciência e Tecnologia
ao Desenvolvimento na América Latina,
mercial, 1985/88.
1972 (delegado).
Washington, Seg'undo Secretário, 1965/68.
VII Congresso lndigenista Interamericano,
Lima, Chefe do SECOM. f966.
Brasfiia, 1972(delezado). _
Lima, Prímeiro Secretário, 1968/69.__
Genebra, Delegação Permanente, Primeiro I Congresso Interamericano Extraordinário
de_'furis~o 1 Rio d~ J_an~!fot1972 (delegado).
Secretário, 1972/73.
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VIII Reunião Anual do CIES/OEÀ, Bogotá,
1973 (delegado).

Reunião do Grupo de Trabalho sobre normas
Técnicas do Comitê de Produtos Industriais,
GAIT, Genebra, 1973-(che-fe).
XXXIV Sessão da Conferência lmernacioil-al
da Educação, Genebra, 1973 (delegado).
Conferênci.:i. Diplomática sobre. a Reafirmação e o Desenvolvimento do Direito Internacional Humanitário aplicável aos Conflitos
Armados, Genebra, i974 (delegado-suplente).

Comitê dos Peritos Governamentais de Alto
Nível de Países em Desenvolvimento, membros da CEPAL, encarregado de avaliar a
I metade da II Década para o Desenvolvi~
menta da ONU, Bogotá, 1975 (representan~
te).
XVI Período de Sessões da CEPAL; Port-ofSpain, 1975 (chefe).
IX Reunião da Comissão Interamericana de
Energia Nuclear, Caracas,l975 (chefe).
VIII Período Ordinario de Sessões da Assembléia Geral da Organização dos Estados
Americanos, Washington, 1978 (delegado).
Reunião de Técnicos Governamentais sobre

o sistema geral de preferência norte-ainericano, da OEA; Washington, 1978 (chefe).
Ordem do Rio Branco, Grande Oficial, Brasil.
O Efubaxad6r Luiz Villarinho Pedroso se encontra nesta data no exercício de suas funções
de Embaixador do Brasil junto ao Reino da
Arábia Saudita.
Secretaria de Estado das Rela_çQ~s Exteriode
de 1990.- (CelinlJ.
res, em
Maria Assumpção do Valle Pereira), Chefe
do Departamento do Serviço Exterior.
(À Comissão de Relações Exteriores
e Defesa Nacional)

PARECERES
PARECER N' 255, DE 1990

Da Comissão de Constituição, Justiça
e Cidadania sobi-e o Projeto de Lei da
Câmara n• IS, de 1990, que ''dispõe sobre ~
a política nacional de arquivos públicos
e privados e dá outras providências".
Relator: Senador Leite Chaves
O presente Projeto de Lei estabelece uma
definição para os arquivos públicOs e privados, criando uma organização sistémica, voltada para a adnlinistração dos a-rquiVos, e
o Conselho Nacional de Arquivos, órgão consultivo para questões de toda ordem referentes à organização dos acervos arquivísticos
do país.
O Projeto destaca, no Capitulo I, a gestão
documental e a proteção aos documentos arquivísticos como dever do Poder Público,
com o escopo principal de apoiar a administração, a cultura, o desenvolvimento científico, bem como o de cumprir o seu papel
d~ prova e informação a toda a sociedade.
No Capítulo I, o Projeto de Lei se detém
na conceítuação do ~rquivo, tanto público
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quanto privado, considerado em sua variada
O presente Projeto de Lei, encaminhado
natureza c em seusmúltiplo:s suportes. Fica
pelo Executivo, foi aprovado na Câmara dos
estabelecido, também, o entendimento sobr~:
Deputados e encaminhado à Comissão de
a gestão documental, enquanto conjunto de
Constituição, Justiça e Cidadania, do Senado
procedimentos técnicos destinados à produFederal para o seu pronunciamento.
ção, uso, avaliação e arquivamento da massa
O Projeto de Lei em exame consubstancia
documental.
o prece!to_constitucional (art.216, V,§ 2D)
Finalmente, no Capftulo I, fica estabeleque atribui ao Poder Público a responsabicido o direito de todos de receber informalidade da gestão documental, enquanto patrições contidas nos documentos arquivísticos
mônio cuLtural e histórico, e enquanto objeto
- ressalvadas a segurança da sociedad_e _e
de prova e informação à sociedade.
do Estado e a privacidade dos cidadãos ~
_ Dentro_dessa per!>pectiva, regulamenta o
cuja consulta é regulada pelo presente Projc·
p_<!P_el do Estado como guardião dos direitos
to, que resguarda, ainda, o direito individual
culturais e do seu pleno exercício, no que
de índenização por dano material ou moral
tange à ·massa documental conservada pelos
advindo da violação do sigilo dos arquivos
arquivos públicos e privados, através da im·
referidos, sem prejuízo das ações penal, civil
plementação de uma política nacional de are administrativa.
quivos.
O Capítulo II, define o arquivo públiCo
A guarda adequada dos documentos, proe a natureza do documento assim conside·
venientes tanto das instituiçóes públícas corado, tratando, igualmente, da el.in:tinação,
mo da sociedade civil, pode ser considerada
mediante licença, de documentos produzidos
como uma das ações básicas para a preserpor instituições públicas ou tidas como de
vação da fdentidadc cultural do país.
caráter público.
Nesse sentido, a ausência de uma lei que
No art. 10, ficam estabelecidos_ como inaregulasse a matéria sempre se fez sentir. Os
lienáveis e imprescritíveis os documentos de
diferentes setores da sociedade ligados à advalor permanente.
- mmiSffação de arquivos apontaram, em inúO Projeto em tela trata, ainda, no Capítulo
meras ocasiões, para a imperiosa necessidade
III, dos arquivos privados e da atribuição do
da criação de um instrumento I~gal que conPoder Público de considerá-los de il;ltcresse
ceituasse e protegesse o patrimõnio arquisocial. Fica estabelecído o impedimento de
vístico nacional, instrumentalizando os arquialienação desses arquivos e J. preferCnda de
vos públicos c incentivando a organização ausua aquisição por pane do Estado.
-tónoma dos .arquivos privados.
O mesn1o Capítulo III tratu, ainda, da forO nascimento do Arquivo Nacional em
ma de acesso aos documentos em depósito
1838, cumprindo um preceito da Constituição
nos arquivos privados.
de 1824, deu início ao processo de institucioO CapítUlo 1V, estabelece a organização
nalização dos arquivos públicos brasileiros e,
e a administração dos arquivos públicos nos com ele, ob~ervou-sc a implantação progrestrês Poderes, definindo as competências do
siva dos arquivos estaduais e municipais. A
Arquivo Nacional enquanto responsável pela
crescente ampliação do número de arquivos
implementação e o acompanhamento de uma
públicos ocasionou o fraciomunento e a desipolítica nacional para o se to r. O arL 21 esta- gualdade das atividade.s de armazenamento,
belece que legislação estadual, do Distiito
tratamento ti.!cnico e acesso aos documentos,
Federal e dos Municípios regulará o funcionaconfigurando um quadro de divergências no
mento dos arquivos estaduais e municipais,
trato_de questões similares e um descomprobem como a gestão e o acesso à massa documetimento com uma orientação que pudesse
mental, de acordo com a Constituição Fede- fornecer uma desejável homogeneidade às
ral e com o presente Projeto de Lei.
práticas das diferentes instituições_ arquivísticas.
O Capítulo V, trata do sigilo, do direito
Com o passar do tempo, a referida disperde ace.sso aos documentos públicos eda fixasão teórica e administrativa foi se tornando
ção de categorias, de sigilo, estabelecendo
cada vez mais acentuada, fazendo mais nítida
o prazo de 30 anos (prorrogáveis por uma
a ausência de uma política única que pudesse
vez) para os. documentos que dizem respeitO
promover controle intdectual sobre os acer~
à segurança da sociedade e do Estado e o
vos, em benefício dos seus usuários. O prede 100 anos para os que se referem à honra
sente Projeto de Lei, pois, supre oportunae à imagem das pessoas. Fica, também, resmente essa lacuna.
salvada a prerrogativa do Poder Judiciário
Dentro do quadro democrático que se nos
de determinar a exibição reservada de qualquer documento sigiloso, quando indispenapresenta, em que o Estado estabelece novas
formas de relação com a sociedade, torna-se
sável à defesa ou ao esclarecimento de situação pessoal.
imprescindível regulamentar a &tividade de
Nas Disposições Finais, fica estabelecida - preservação--cgiüirda dos arquivõs, o quereforça a opo-nunidade de apresentação deste
a atribuição de responsabilidade penal, civil
Projeto.
e administrativa pelo desfiguramento ou destruição de documentos arquivísticos.
Do ponto de vista técnico, o Projeto estaO art. 27 das Disposições Finais cria o Conbelece a criteriosa definição âos diferenteS
selho Nacional de Arquivos e sua constituição
tipos de arquivo e de sua ocorrência, fixando
com a responsabilidade de definir a politica
as regra.s de aces_so__àmassa documental, venacional do setor, enquanto órgão centraJ do
dando a indiscriminadaf:liminação, alienação
Sistema Nacional de Arquivos.
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ou transferência para o exterior desse importante património.
Ainda em conformidade com o texto constitucional- particularmente no que se refere
aos direitos e deveres individuais e coletivo,
no que tange ao direito irrestrito â informação, ressalvados os casos de ameaça à segurança da sociedade e do Estado e â privacidade dos cidadãos - o Projeto de Lei em
exame oferece uma indispensável atualização.
Relativamente às alterações da estrutura
administrativa, que dizem respeito à vínculação tanto do Arquivo Nacional como do
novo Conselho de Arquivos - alterações
constantes do sub.stitutivo apresentado pelo
ilustre Deputado Horácio Ferraz e aprovado
na Câmara dos Deputaos - entendemos
oportuno oferecer aperfeiçoamento compatível com a nova estrutura administrativa recentemente proposta pelo Executivo e refew
rendada pelo Congresso Nacional.
Pelo disposto na Lei n'' 8.028, d_e 12 de
abril de 1990, é mantída a vinculação do Ar·
quivo Nacional como órgão do Ministério da
Justiça, como, de resto, tem sido sempre,
tanto por tradlção, como Poi Capacita-ção técnica~ op~racion;:.l.

A vinculação do Arquivo Nacional ã Presidência da República, como propóe o Art.
22 do Projeto de Lei em exame, parece não
oferecer nenhuma vantagem em relação ã sua
eficiente vinculação atual ao Ministério da
Justiça. Ness.a medida, parece-nos importante propor a supressão do referido a-rtigo; em
nome, sobretudo, da coerência com a nova
estrutura administrativa recentemente aprovada pelo ·próprio Congresso Nacional.
Da mesma forma, o Art. 27 prevê a criação
do Conselho Nacional de Arquivos- Conar;
subordinando-o ao Gabinete Civil da Presidência da República. Buscando o aperfeiçoa~
meato da matéria, registramos a necessidade
de modificação, considerando, inclusive, o
fato de o Gabinete Civil ter sido extinto. Na
busca da coerência com a proposta de manutenção do vínculo de subordinação do Arquivo Nacional ao Ministério da Justiça, parece-nos adequado que o Conar -enquanto
órgão consultivo para questões técnicas ou
cientCficas referentes aos arquivos e para
questóesde política <~rquivística -seja vinculado ao Arquivo Nacional, como constava
da proposta originária do Executivo.
Pelo exposto, e considerando a juridicidade, ~onstitucionaJidade, técnica legislativa e
ménto, apresentamos as Emendas que nos
pareceram necessáriase pronunciamo-nos fa·
vor~vdmente pelo Projeto de Lei da Câmara
n" 18, del990.
EMENDA N" 1-CCJ
Ao Projeto de Lei da Câmara nq 18,
de 1990, que "dispõe sobre a política nacional de arquivos públicos e privados
e dá outras providências".

Suprima-se o art. 22.
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EMENDA N" 2-CCJ

Ao Projeto de Lei __ da Câmara n• 18,
de 1990, que •'disp6esobre ·a política na~
cional de arquh:os públicos e privados
e dá oqtras proVidênCias".
Modifique-se ·o Caji~fdo art. 27 nos seguintes termos:
Art. 27. Fica criado o Con~lhp N acio·
nà.t de Arquivos - Cofiar, órgão vinculado
ao Arquivo Nacional, que definirá a política
nacional de arquivos.. como órgão central de
um Sistema Nacional de Arquivos- SIN AR.
Sala das Comissões, 25 de junho de 1990.
- Cid Sabóia de Carvalho, Presidente- Leite Chaves, Relator - Mansuetode La1-·or Afonso Arinos -- Lourival Baptista - João
Calmou-~ Áureo Mello -Chagas Rodrigues
- Márcio Lacerda - Francisco Rollemberg
- Mauro Bene\'ides- Maurício Corrêa.
PARECER N• 256, DE 1990

Da Comissão de Constitulção, Justiça
e Cidadania, sobre o Projeto de Lei da
Câmara no 31, de 1990 (no 2.462-B, de
1989, na Casa de origem), que "altera
a redação do 2• § do art. 184 e acrescenta
parágrafo único ao art. 240 da Lei n•
5.869, de 11 de janeiro de 1973- Código
de Proc_esso Civil"._
Relator: Senador Afonso Sancho
Já aprovado pela Câmara dos Deputados,
vem ao exame des.ta Casa o Projeto de Lei

n" 3!, de !990 (n" 2.462-B, de 1989, na Câmara), de autoria do ilustre Deputado Sigma·
ringa Seixas.
·
A referida Proposição objetiva modificar
o§ 2" do art. 184 da Lei n" 5.869m (Código
de Pro.cesso. Civil), ú!tfraildo dele a expressão
" ... a partir ... ", bem como acrescentar parágrafo único ao art. 240 desse m.esmo diploma
legal, com a seguinte redação:
"Art. 240.

····-·-·······"·~~.. ···-······

Parágrafo único. As intimações consideram-se realizadas no primeiro dia
útil seguinte, se tiverem ocorrido em dia
em que não tenha havido expediente forense."

o próprio Código de Processo Civil, no seu
art. 173, determina que "durante as férias
e nosferiados não se praticarão atos processuais~'. Daí decOrre ser lógico e racional afirmar-se que· as intimações-ates tipicamente
processuais-, quando feitas em dia em que
não há expediente forense, deve ser consideradas como efetivamente realizadas, para
efeito da contagem dos prazos, no primeiro
dia útil seguinte àquele em que não houve
6 referido expediente.
SO.bre_"iLquestão vale mencionar o parecer
do relator do Projeto na Comissão de Constituição e Justiça e Redação, da Câmara dos
Deputados, no qual se lembra que o eminente
proce:.sualista Prof. Alfredo Buzaid -autor
do anteprojeto que veio a transformar-se no
vigente Código de Processo Civil-, manifestou-se favoravelmente às alterações ora pro- postas, afirmando que a controvérsia acerca
do prazo deve ser eliminada através de um
novo texto legal, pois tal providência beneficia a doutrina e a jurisprudência.
Em fa:ce do exposto;·opinamos pela aprovação do presente Projeto de Lei, considerando que ele, além de solucionar convenientem-!nte questão processual sobre a qual existe controvérsiaS, afende aós iequísitOs de
constitucionalidade,. juridicidade e de boa
técnica legislativa.
Sala das Comiss6e.s, 25 de junho de 1990.
- cfd Sabóia-d-e--carvalho, -Presidente Afonso Sancho, Relator - Márcio Lacerda
- Chagas Rodrigues- Áureo Mello- João
Calmon - Afonso Arinos - Lourival Baptista - Mansueto de LaVor - Francisco Rollemberg - Maurício Corrêa.

PARECER N• :257, DE 1990
Da Comissão de Constituição, Justiça ,
e Cidadania sobre as Emendas de Plenário n• 5 I e 2 ao Projeto de Lei do Senado
n• 257/89 - Complementar que Hdefine
_·a cláusula de relevante interesse público
.""_da União_ para fins de ocupação, domínio
ou POsSe das terras indígenas, ou expio~
raçãO das riquezas naturais do solo, dos
rios e dos lagos nelas existentes, e dá ou·
- -ir_li_s providências".

Relator: Senador Afonso Sancho
Em sua justificação diz o Autor do Projeto
Nos termos reghnentais, o·ilustre Senador
que .este visa .a. eliminar controvérsia sobre Severo_ Qpm,es_l;lpresentou duas emendas, em
a contagem dos prazos das intimações que plenário, ao Projeto de Lei Complementar
ocorrem em sábado, domingQ ou feriado fo- nn 257/89- que H define a cláusula de relevante
rense. Explica que existem duas correntes interesse público da União para fins de ocucom opiniões diversas sobre o assunto: uma pação, domínio ou posse das terras indígenas,
entende que o primeiro dia útil seguinte ao _ou exploração das riquezas naturais do solo,
da intimação será o primeiro día da contagem dos rios e dos lagos nele existentes e dá outras
do prazo; outra entende que, considerando providências".
o fato de não haver !!xpedicnte forense em
A devida análise das emendas ora sujeitas
dia em que·se faz a intimaçã.o, esta deve: ser à .nossa apreciação não pode prescindir de
tida como efetivada no primeiro dia útil se- um breve retrospecto sobre o ocorrido ao
guirite ao do feriado forense. Nesse caso, por longo da tramitação parlamentar da matéria.
força do disposto no § zo do art. 184, o segunCom o propósito de definir O que seja reledo dia -é que sciáO do início da cont-agem vante interesse público da União para os fins
do prazo.
previstos no§ 6° do art. 231 d;;t Constituição,
A Proposição procura ace"ifad"ariieht~ abri-- a Comissão Diretorado Senado Federal apregar esse último entendimento, levando _em sentou o presente projeto de lci complemenconta, entre outras circunstâncias, a de que :. tar, ressaltando a importância da regulamen-
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tação do assunto para a consecução da paz
e da justiça.
A Lei Maior, no louvável propósito deresgatar uma enorme dívida para comas populaçõe::. indígenas, historicamente espoliadas e
violentadas nos seus mais elementares direitos, diclarou ..nulas e extintas, não" produ2:indo efeitos jurídicos, os atas que tenham
por objeto de ocupação, o domínio e a posse
das terras a que se refere este artigo, ou a
exploração das riquezas naturais do solo, dos
rios e dos lagos nelas existentes".
O constituinte, entretanto, previu expres-samente a possibilidade de serem excepcio~
nadas da regra legal as hipóteses de ocupação, domínio ou_ posse de terras indígenas
bem como as investidas contra tais áreas levadas a efeito com o propósito de explorar riquezas naturais do solo, dos rios e dos lagos
nelas existentes quando praticadas em razão
de "relevante inteJ:esse público da União".
Remeteu-s.e., _outrossim., para a lei complementar a atribuição de conceituar tal circun~.
tância.
Como vemos, o legislador ordinário, ao
disciplinar a espécie, estará restririgindo o
âmbito material de. incidência do preceito·
constitucional tutelar dos legítimos e históricos direitos das populações indígenas .. Assim sendo, parece-nos que todo.cuidado está_
a mereGCr a questão pois, dependendo da
amplitude do conceito que venha a ser consagrado em relação ao "relevante interesse público da União", poder-se-á ehegar a tomar
insubsistente a garantia inscrita na Carta
Magna.
O artigo to da iniciativa propõe a seguinte
disciplína para o assunto:
"Art. 19 Para fins de aplicação do
disposto no §6° do art. 231 da Constituição Federal., caracterizam-se relevante interesse público da União:
r- perigo iminente de agressão ~
terna;
II- ameaça de grave e eminente catástrofe ou epidemia; e
III- necessidade de exploração de riquezas naturais imprescindíveis à soberania ou ao desenvolvimento nacíonal.
inexistentes em outras regiões do País,
ou, caso existentes, impossíveis de ser
exploradas nas condições téc·nicas então
conhecidas.
Parágrafo único. Na hipótese prevista·
nO inciSo III, que implique a perda temporária ou permanente da ocupação, do
domínio ou da posse de parte de suas
terras, a comunidade afetada fará jus a
área correspondente, contígua a seu território, dotada de recursos ambientais.
suficientes p1l.ta prover- ãS necessidades
concernéntes· à sua reprodução física e
cultural."
Convém ressaltar que esta Comissão, acatando proposta do Relator da matéria, Senador Jotahy Magalhães, por- questãO" de prudência e cautela, rese-lveu, antes de opinar
conclusivamente, ouvir diversas entidades civis tendo por objeto societário o estudo das
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questões i.lldígenas. Resultou da ~iligência ~
encaminhamento de um anteproJcto de le1
onde é sugerida a seguinte rcdação para o
indigitado artigo 1~:

"Art. lo Para fins dê! aplicação do
disposto no § 6" d0Art. 231 da Consti·
tuiçáo Federal, caracterizam relevante
interesse públkoda União:
I - perigo iminente de agre_ssão e:xterna~
·
II- ameaça de grave e iminente catástrofe ou epidemia;
III- necessidade de exploração de riquezas naturais impre~cindtveis à_soberania ou ao desenvolvimento naCIOnal,
inexistente t:.m outras reglões doPals, ou,

caso existentes, impossfvcís de ser exploradas nas condiçõestécnica?- então conhecidas.

Parágrafo único.
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Nas hipóteses pre-

vistas neste artigo, que impliquem a per-

da de ocupação, do domínio e da posse
da terra, o poder público fica obrigado
a repór e..o;tas terras com equivalência ambiental e de área. Quando a perda for
de parte da área, a resposição será em
ter'ras contíguas à remanescente."

na forma _dª lei, quanto às benfeitorias
derivadas da ocupação de boa ft:."
_Qra_, verificit-se te_r o constituinte, em um
riiesmo comando, estabelecido uma norma
geral e uma exceção.
A regra geral é o reconhecimento dos direitos originários que aos índios cabe sobre
·• ... as Urras que tradicionalmente ocupant... " (art. 231, caput). O corolário da garantia é o_reconhecimento da nulidade dos
ato::; praticados, nO passado-, com Õ propósito
de ocupar, adquirir domínio ou investir-se
na posse de tais espaços geográficos (art. 231,
§ &·).
Por outro lado, a exceçào à regra geral
apontada c ao seu corolári.o é a convalidação
da violência pretérita quando praticada com
o propósito de defe~der ..relevante interesse
público da União". E precisamente o conteúdo normativo deste _último conceito que há
de ser determinado-em lei complementar.

__ Uma vez examinado o sentido e o alcance
do preceito- constitucional, pa&semos a averiguar se o projeto, o_u mesmo a proposta subscrita pelas entidades civis, são capazes de
atendê-lo.
O Parecer n~ 139/90~ deste órgão, exami- - Em prim~irç. lugar, não nos parece que
a interven-ção cm território indígena com o
nou percucientemente tanto a proposta original como o texto do anteprojeto, tecendo
propósito de previ!nir_ "ameaça de _gr~we e
iminente catástrofe ou epidemia'' seja capaz
as seguintes considerações a respe"ito:
de legitimar o esbulho possessório. Açào pra''Tanto o projeto como o substitutivo,
ticada com tal propósito deve autorizar, apeem linhas gerais, procuram conceituar
nas e tão-somente, o ingresso temporário nas
o «relevante interesse público da
terras dos índios, impondo-se a desocupa.ção
União", para os fins previstos nó § 6'
da área quando cessada a ameaça. Por este
do artigo 231 da Constituição, arrolando
motivo, repudiamos a previsão contida. no
três ordens de situações, a saber:
inciso H do artigo 1" do projeto e da propo-sta
-perigo iminente de agi"eSsão exteralternativa pretendendo definir como ·•relena·
vante interesse público da União", para os
.:_ameaça de grave catástrofe ou epifins previstOS- no §~,,~o artígo 231 da Constidemia; e
tuição, a"aineaça -de grave e iminente catás-necessidade de exploração de ri·
trofe ou epidemia".
quezas naturais impresCindfveis à -sobeEm segundo lugar, para os fins ora contemrania ou ao desenvolvimento nacional,
plados, parece-nos, no mfnimo, impróprio
desde que inexistentes eri:J. outras regiões
pretender convalidar as invasões ocorridas no
do País ou, se existentes, impossíveis de
passado, quando motivadas pelo intuito de
serem exploradas nas condições técnicas
arrebatar rig_l!ezas naturais, _ainda que sob
conhecidas.
a alegação- de terem sido estas perpetradas
Vejamos, então, qual Õ sentido e alpara assegurar o desenvolvimento nacional.
cance do preceituado no § 6~ do art. 231
O conceito de "necessidade de exploração
da Constituição para, em seguida, ava·
de riquezas naturaiS iinpresCindíveis à sobe·
liar a adequação da iniciativa aq propó·
ran"ía ou ao desenvolvimento nacional" é de
sito constitucional. Prevê a norma Citatal forma vago e impreciso que nela se podeda:
ria inserir praticamente qualquer investida
contra as terra<> ind(genas. Ademais, convém
"Art. 231.
le"rilbrar qUe os §§ 3" e 5" do mesmo artigo
"231,-9"ispo~do para o _futuro, exigem,. caso
··a·'tas_a, _a apr'bvação-do Congresso NaciOnal,
§ 6'!- São nulos e.extintos, D.ão produ·
seja para legitimar a remoção de grupos. i!ldízindo efeitos jurídicos, os atas que tegenas de suas terras, seja para permitir o
nham por objeto a ocupação, o domínio
aproveitamento dos recursos naturais .neles
e a posse das terras a que se refere este
exiStentes. Por estas razões, também Julgaartigo, ou a exploração das riquezas namos imprópfia a previsão contida no inciso
turais do solo, dos rios e dos lagos nelas
HI do art. l'',_tanto do Projeto como da proexistentes ressalvado relevante interesposta alternatiVa, pretendendo tipificar como
se pÓblico' da União, segundo o que dis·
''relevante interesse público da União" a "nepuser lei complementar, ~ã~ gera~do a
cessidade de exploração de riquezas naturais
nulidade e a extinção do direito e a mdeimprescindíveis à soberania ou ao desenvolnização ou ações contra a União, salvo,
vimento nacional".

Resta, então, como hipótese viável para
caracterizar o "rele_vante interesse público"
da ocupaç-ão levada a efeito no passado, a
necessidade de promover a defesa do território nacional contra agressão externa, atual
ou iminente, mas, mesmo assim, desde que
-implique o eStabdeCllliento- de_·b~e militar
em termos permanentes. Nesta hipótese, é
admissível ter-se por convalidada a ocupação,
devendo o Poder Público conceder à comunidade afetada, em substituição, terras com
equivalência ambiental e de área.
A leitura das emendas de plenário oferecidas pelo ilustre representante de São Paulo,
revela estarem elas a reproduzir o teor dos
artigos 1" e 2" do ante-projeto da la~a ~as
entidades civis consultadas. Num pnme1ro
momento, sugere-se que o "perigo iminente
de agessão externa, a a~eaça_ grave_ e im~
nente de catástrofe ou epidemia e a neceSSldade de exploração de riquezas naturais imprescindíveis à soberania ou ao desenvolvimento nacional, inexistentes _em outras regiões do país, ou, cas_o existentes, impossíveis
de ser exploradas nas_con.dições técnicas en:
tão co.õ.hecidas", configurem razões sufícinetes de "relevante interesse público da
União", ficando destarte, as populações inc:ügenas possuidoras de tais áreas ao desabrigo
da garantia constitucional.
Ora,t-~omo bem foi salientado por ocasião
do primeiro exame da. matéria no âmbito deste colegiado, trata-se aquí de definir os contornos hipotéticos de situações pretéritas
que, embora caracterizando invasão e apro·
priação indevida de terras e recursos naturais
alheios, devem ser legalmente convalidadas
por constituirem-se em casos onde o "relevante interesse público da União" há de prevalecer sobre quaisquer outras pretensões.
Resultou amplamente demonstrado pelo
Relator, em primeiro lugar, que a "ameaça
de grave e iminente catástrofe ou epidemia"
pode justificar uma intervenção humanitária
em território indígena, nunca uma ocupação
que implique nO desapossamento definitivo
das respectivas terras.
Ao que tudo indica, a emenda, acolhendo
a proposta consubstanciada no aludido ante·
projeto (art. 1"), parte do pres~up~sto de que
a regulamentação infraconsuruciOnal deve
contemplar casos onde se: re.vela Ieg_íti~o o
-ingresso forçado nos terntónos dos mdros e
eventual remoção das populações. Ocorre
que este assunto é totalmente estranho à ma~
téria constante do§ 6" do art. 231, até porque
vem ele disciplinado no§ Y do mesmo artigo,
ver bis:
"Art. -231.

.. §". s·

-~-·······················~·····
·······-···-···~···-··············=·

~ ~edada a remoção dos grupos
indígenas de suas terras, salvo, ad ref~
9• ••

rendum do Congresso Nacional, em caso
de epidemia que ponha emriusco sua P?·
pulação, ou no interesse da sob~rama
do País, garantido, emqualquer hipótese o retorno imediato logo que cesse
o ;isco."
Quanto à "necessidade de exploração de
riquezas naturais'', também evidenciou oRe-

AgostO'd_e1990

DIÁRIO

lator as razões pelas quais o conceito é inidó~
.ne_o ao f101 coliwdo (definir o relevante interesse público da União- art. 231, § 6" CF).

É que a elasticidade da expressão'ensejaria
enquadrar toda e qualquer hipótese de esbulho ocorrido no passado na exceção, tendo
por conseqüência prática o completo aniquilap!ento da garantia constitucional.
Ademais, cumpre registrar, mais uma vez,
que tanto a emenda como o anteprojeto inspirador da idéia incorrem em lamentável equivoco ao pressuporem que a garantia inscrita
no § 6" do art. 231 visa a proteger as populações contra futuros atos de violência.
De fato, afirma a justificação:

zões expostas, de ordem constitucional e de
mérito, julgamos que a proposição apresen·
t.ada no âmbito deste órnão melhor se aiu<:ta
à letra e ao espírito da Lei Maior. Em conse·
qüência, opinamos pela rejeição das Emendas de Plenário no1 1 e 2 apresentadas pelo
Senador Sevefo G_omeS.
Salá das Comissões, 25 de junho de 1990.
Cid Sabóia de Carvalho, Presidente, Afonso
Sancho, Relator- Maurício Correa- Cha·
gas Rodrigues - Francisco Rollemberg Márcio Lacerda- Mauro Benevides - Mansueto de Lavor~- Áureõ Mello- -Afonso Arinos- Lou~-i~a!_~aptist~ ~ João Cai.m.on.
PARECER N• 258, DE 1990:

"Porém, não podemos deixar de
acrescentar nesta lei complementar uma
realidade por todos nós conhecida e que
voltará em breve a esta Casa, no momento em que a construção de uma hi·
drelétrica ou barragem, imprescindível
ao desenvolvimento nacional, dentro de
território indígena, for objeto de uma
nova discussão."
Ora, é manifesto que se deixou de atentar
para uma circunstância elementar, qual seja
. a de que-o dispostivo ora em curso de regula·
mentação apenas confere ao legislador infra·
constitu_cion_al pOderes para dispor sobre ca·
sos de esbulho possessório havidos no passa·
do e que hão de ser tidos por convalidados
em virtude de "relevante interesse ttúblico
da União''.
A norma constitucional tutelar da futura
exploração dos recursos naturais existentes
em tais espaços geográficos é o.§ 39 do art.
231, que dispõe:
"Art. 231.

... §'. 3\: .. o·~p~~~~it~~~;~· d~~-;~~·;;~~
hídricos, -iitcluídos os potenciais energé·
ticos, a pesquisa e a lavra das riquezas
minerais e"ni teriils-TOdígenas só podem·
s·er efetivadas com autorização do Ccin·
gresso Nacional, ouvidas as comunida· ,
des afetadas, ficando-lhes assegurada.
.Parti.cipaçãc:UlOS resultados da lavra na ·
forma dàlei.''
Aliás, o próprio subscritor da emenda dá
notícia de ser" ... autor de um projeto de lei,
já aprOvado por esta Casa, e oni em trami·
tação na Câmara dos Deputados ... ".
Num segundo momento, a Emenda n~ 1
(art:1\' §único) determina que o poder público reponha, com equivalência de área e quali·
dade ambiental, as terras perdidas pelos ín·
dias nas condições previstas no caput.
Esta última detenninação não inova sobre
o substitutivo aprovado por este órgão (§§
1? e 2? ao art. lo do substitutivo).
Já a emenda n? 2 determina que o Poder
Executivo proceda aOleva.O.üi.mentci"das áreas
ocupadas por "relevante interesse da
União", enviando relatório ao Congresso Na·
cional para fins de aprovação.
Dispositivo de idêntica natureza também
consta do sÜbstitutivo adotado por este colegiado (ar<. 2").
Acreditamos assim haver examinado a inici~tiva -~b to~os ~s seus aspectos. Pelas ra-
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Da Comissão de Constituição, Justiça
e Cidadania, ao Projeto de Lei do Senado
n? 273, de 1989, que "-estabelece restri·
ções à ocnpação dos cargos de Presidente
e Diretor do Banco Central_ e dá outras
providências".
F.elatQr: Se1;1a9_or J~~hy Ma_g_alh~es
Vem~ esta Coritissão, para _e_xame, o Projeto de lei do Senado de autoria ÔQ ilustre Senador Márcio La~erda, que "estabelece restrições à ocupação dos cargos de Presidente e
Diretor do Banco Central e dá outras providências".
A proposta, em seu art. 1~. define como
crime de responsabilidade a indicação, para
os referidos cargos, de: a) Banqueiros; b)
presidentes_ ou diretores de _corr~toras ou empresas cõngêriereS, que atli"e-m rio meicado
financeiro; c) deterttores, nos 24meses ante·
riores à pOSSe; dO cOlltrok~- adon1:rio-de em·
· presas do mercado financeiro. E o art. 2" define a pena a-ser imposta ao indicado que omitir
a cõndição impeôitiva para os cargos em
questão.
Da sua justificativa, destacamos o seguin-

te::
"Nos últimos tempos, gestores dos ne·
públicos, no nosso País, têm con·
fundido corri e..<>ies Seti.s -fnlei-esse.S particulares. Ao adotarem conduta diametral_____mente oposta ao clamor da sociedade, por
moralização da "res pública", dirigentes
financeiros têm criado excepcionalidades
- escandalosas e verdadeiros trustes ramiliares_ que, necessariamente, resvalam
para ãS páginas poUciãiC' __ _
Embora constitucional e plenamente oportuna, a medida ora analisada já foi aprovada
pelo Senado SQb a_iorma _do__ Projeto de Lei
nry 198, de 1989, do então Senador Itamar
Franco. Como o Projeto n• 198, enviado à
Câmara dos Deputados em novembro de
1989 após sua aprovação nesta Casa, já atende ao objetivo ora proposto, opinamos pelo
arqulV"ª_!!!ent_t?_ da presente iniciativa.
Sala das Comissões, 28 de junho de 1990.
-Cid Sabóia de Carvalho, Presidente- Jutahl' Magalhães, Relator - Meira Filho Odacir Soares - Chagas Rodrigues - Mansueto de Lavor - Leite Chaves - Jarbas
Passarinho__ - João Menezes - João Lobo
- Antônio LÕiz Miia-.:.... ~HUmberto LuCena
- Francisco Rollemberg - Nabor Júnior.
gócJ~s
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PARECER N· 259, d.e 1?9~
Da Comissão de Constituição, Justiça
e Cidadania, sobre o Projeto de Lei do
Senado n• 309, de 1989, que "dá nova
redação ao dispositivo que menciona do
Código Eleitoral".

Relator do vencido: Senador Mauro Genevides
A Comissão de Constituição. Justiça e Ci·
dadania, ao apreciar o presente Projeto, entendeu que a matéria já se encontra regulamentada, em termos mais adequados à nossa
realidade, através do Substitutivo apresentado ao Projeto de Lei do Senado n~ 42/90,
aprovado por este Orgão técOico em decisão
terminativa.
Tal substitutivo prevê~que a propaganda
eleitoral seja realizada com a apresentação
ao vivo de Candidatos ou por meio de progra·
mas gravados. A alternativa se impõe tendo
em vista as inúmeras viagens dos candidatos
ao interior dos respectivos Estados, o_ que
não permite, evidentemente, a sua presença
di<lria e obrigatória, nas cidades-sedes das
~m_Issoras__ geradõras dos programas aq y_i~o.
Por essa razão, opinamos pela rejeição do
PLS n" 309189.
Sala das Comissões, 25 de junho de 1990.
- Cid Sabóia de Carvalho, Presidente Mauro Benevides, Relator -João Calmon
- Márcio Lacerda - Afonso Sancho- Chagas Rodrigues- Aluízio Bezerra- Francisco
Rollemberg - Jarbas Passarinho_- Mansueto de Lavor - Áureto Mello.

e

VOTO EM SEPARADO, vencido, do Sr.
Senador Francisco Rolemberg sobre o Projeto de Lei do Senado o? 309~_de _1989, que
"dá nova redação ao dispositivo que menciona ao Código Eleitoral".
De autoria do ex·Senador Itamar Franco,
chega a esta Comissão, para exame :e parecer,
o Piojeto de Lei do Senado n" 309, de 1989,
que "dá nova redação ao inciso II Oo art.
250 do Código Eleitoral" para tornar obrigatória a apresentação ao vivo dos candidatos
em programa destinado a veicular, por som
ou imagem, propaganda partidária ou eleitoral.
Assim justifica o ilustre autor da propo·
sição a necessidade da iniciativa:
"No particular da propaganda eleitoral grauita no rádio e na televisão, enten·
demos que o Código Eleitoral deve exigir sejam as apresentações realizadas ao
-vivo. Só assim estaremos assegurando
que os artifícios eletrônicos não serão
empregados para iludir ou induzir em
erro o eleitorado."
As razões que levaram o ex-congressista
a apresentar o presente constituem permanente fonte de preocupação para todos aque·
les que refletem sobre os melhores meios de
assegurar legitimidade e transparência ao
processo eleitoral como um todo.
Efetivamente, é notório, por um ladO, os
enormes avanços que vem experimentando
a tecnologia de comunicação de massa, com
~special ênfase no tocante a vei_culação de
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mensagens subliminareS que acabam por condicionar a formação da opinião pública, indu-

zir a crença em novos valores e, muitas vezes,
modificar radicalmente o comportamento hu' mano em face dos eventos sociais. Por outro

lado, não se pode negar que a mensagem
:eleitoral há de ter por finalidade exclusiva
a clara, direta e transparente difusão de
,idéias, conceitos, programas, diretrizes e oplções para a sociedade num dado momento

:hiStórico.
Nesse contexto, evidencia-se o grave risco
que corremos de ver as disputas eleitorais
serem transformadas, fundamentalmente,
em embates tecnológicos, a serem travados
entre empresas especializadas, e isto com manifesto prejuízo para o livre e autêntico _con,fronto entre idéias e prOpostas. Àdeinãis, não
podemos esquecer que, privilegiando o_u mesmo permitindo, por inação, que tal rumo seja
perfilhado, o poder económico passará a ter
crescente influência na fõiiliação do processo
decisório das massas. Desnecessário seria enfatizar que o próprio legislador constituinte
faz inserir, na Lei Maior, preceito condenando tal tipo de interferêncía no campo eleitoral
(art. 14, § 9•, CF).
Feitas estas considerações, p'arece-nos evidente que a melhor maneira de combater o
uso indevido, enganoso e ilusório das modernas técnicas de propaganda na seara política
é, precisamente, coibindo a veiculaçao de
mensagens gravadas. Ao exigir a apresentação ao vivo dos candidatos, estaremos a assegurar uma comunidação direta, fn:inca', leal
e sobretudo autêntica entre os postulantes
a cargos eletivos e a cidadania.
Por estas razões, julgarriOs a iniciativ-a sob
exame digna de encôrnios, sendo ainda de
se ressaltar o seu mérito Pdo fato de introduzir o. preceito moralizador no próprio contexto do Código Eleitoral, atribuindo-lhe,
desta forma, caráter estável e duradouro e
não o de mero preceito singular a ser aplicado
em determinado pleito.
Quanto aos aspectos da constitucionalidade e da juridicidade da proposição nada há
de ser oposto.
Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei do Senado n~ 309,
de 1989.
Sala das Comissões, 25 de junho de 1990.
PARECER N• 260, DE !990
Da Comissão de ConstituiçàO, Justiça
e Cidadania sobre o Projeto de Lei do
Senado n~ 406/89, que dispõe sobre a proibição d(! venda da cola de sapateiro para
menores de 18 anos e dá outras providências.

Relator: Senador Jutahy Magalhães
O Projeto de Lei sob análise proíbe a venda, a cessão ou a doação a menores de 18
· anos de colas industriais que utilizem como
solventes o tolueno, o xileno ou o benzeno,
torna obrigatória a indicação da toxicidade
do produto, visivelmente expressa na embaljigem, e impõe sanções para o descumpriwento das citadas deter.rninações.

Agosto de 1990.

A ffiéOida tein o escopo de impedir o gene~-
O Senado Fedpral resolve:
ralizado uso das chamadas colas de sapato
Art. 1~ Os artigos seguintes do Regimencomo substância euforizante.
to Interno do Senado Federal passam a vigoEstudos comprovam que a utilização cons- rar com a seg-uinte redação: tante dessas drogas de fácil acesso é preju"Art. 169. Somente poderão ser indicial à saúde e responde geralmente pordescluídas em Ordem do Dia, no primeiro
vios de c.omportamento de menores, a maior
período da sessão legislativa, as propoparte desassistidos e carentes, que buscam
sições protocoladas junto à Secretaria
nos tóxicos utna saída para as suas necessi·
Geral da Mesa até a data de 15 de junho
dades de segurança e aceitação.
e, no segundo período, até a data de
É sabido que o problema das drogas tem
30 de novembro.
preocupado de maneira intensa os países civi.......... ...-.-.......... ... ..
lizados. A toxicomania, além da deterioração
Art. 294. O_processo nominal, que
pessoal que provoca, projeta~se_como probleserá utilizado nos casos em que seja·exima eminentemente social, quer como fator
gido quorum especial de votação, ou por
criminógeno, quer como enfraquecedor das
deliberação do Plenário, a requerimento
forças laboriais dos cidadãos. Toda nação
de senador, ou quando houver pedido
consciente da necessidade de desenvolvimende verificação .de votaç3o, ou ainda, na
to e afirmação não pode ficar omissa na luta
votação de requerimento de urgência,
contra esse fl~.&elo social.
ndcaso do art. 33.6~ b, far~se-á pelo regisNo Brasil a origem d.a preocupação com
tro eletrónico de votos, obe'decidas as
as drogas pode ser encontrada nas Ordenaseguintes nonnas.
ções Filipinas que, em seu título 89, dispu, .....
nham: "Que ninguém tenha em casa rosalgar,
Art. 337, Respeitado o disposto no
nem-a venda nem outro material venenoso" ..
art. 169, a urgência dispensa, durante
toda a tramitação da matéria, interstiCresce, atualmentê êffi[J'ellhõ'das riãÇões
cios, prazos e formalid~es regimentais,
em combater, de maneira eficaz, a toximania,
salvo pareceres, quorum para deliberacujo conceito passou a abranger mio só o
ção e distribuição de cópias da propovfcio em entorpecentes em sentido estrito.
sição principal.
Os setores_ responsáveis pela saúde pública
~· -~-~- ............. " ................. .- .......~··
passaram a controlar com rigor a venda de
Art. 340.
medícaffii"riiO-s e produtos outros, danosos,
à saUde e à vida das pessoas que os con~o
Parágrafo único .. Na hipótese do_art.
mem. A medida não atinge as colas indus336, b, a d'eliberação far-se-á pelo j>rotriais, que são de_ comercialização livre, pocç;sso nominal de votação, observado o
dendo ser adquiridas facilmente por meno~
disposto no art. 288, capQ-t.
res, que dela fazem uso indevido.
.
Este Projeto de lei visa à preServação da
Art. 342. Não havendo número pavida e da saúde de crianças e adolescentes
ra votação, o requerimento de urgência
que. de acordo com preceitos constitucionais,
será incluído na Ordem do Dia da sessão
têm direito à proteção e à assístência do Estaordinária seguinte, em caráter preferen~
do e da sociedade.
cial.
Pela relevância da matéria 1 que se encontra.
ern consonâncía com determinações contidas
Art. 345.
na. Constíü.iiç.ãO Vigente; e erii ·razão de não·
··········~············ .. ········;
;-".".,.
conter este P~ojeto impedimentos constituI -;- imediatamente após a concessão
-Clonais ao seu acolhimento, somos favoráveis
.da urgência, na hipótese do art. 336, a;
à sua aprovação.
I I - na primeira sessão ordinária que
Sala das Comissões, 28 de junho de 1990.
se seguir à concessão da urgência, desde
-Cid Sabóia d-e Cai-valho, Presidente- Juque realizada com intervalo mínimo dé
tahy Magalhães, Relator -João Menezes24 horas, incluída a matéria em Ordem
Leite Cha,·es - Antônio Luiz Maya - Meira
do Dia, fio caSO do art. 336, b;
Filho - Francisco Rollemberg - João Lobo
III- na segunda sessão ordinária que
- Jarbas Passarinho - Chagas Rodrigues
se seguir à concessão da urgência, incluí- Humberto r~ucena- Nabor Júnior.
da a materia em Ordem do Dia, no caso
do art. 336; c.
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
IV- na quarta sessão ordinária que
-O Expediente lido vai à publicação.
se seguir à concessão da urgência, induíSobre ..a mesa, projeto de resolução que
da a matéria em Ordem do Dia, na hipóserá lido pelo Sr. 1~ Secretário.
tese do art. 336, d. _
É lido o seguinte
...................................................
__ .Art. 349. A realização de diligência, nos projetas em regime de urgência,
PROJETO DE RESOLUÇÃO
só é_ permitida no caso do art. 336, d,
N' 36, DE 1990
e pelo prazo máximo de quatro sessões
ordinárias."
Modifica disposições regimentais
de ~clusão. de matéria em Ordem do Dia,
Art. 2~ Esta Resolução entra em vigor
e dá outras providências.
na data de sua publicação.
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Agosto de 1990
Art. Jo
contrário.

Revogam-se as

disposiçõ~s

em

Justificação
O que se pretende é assegurar um tempo
rrúnimo para que os seilhores senadores possam estudar matérias em tramitação nos últimos 15 dias dos períodos legislativos, em regime de urgência.
A matéria deverá ter sido protoco\ada junto à Secretaria Geral da Mesa até 15 de junho

no primeiro período da sessão legislativa,
permanecendo a data de 30 de novembro no
segundo período, para sua inclusão em Ordem do Dia, mesmo que haja um pedido de
urgência, ainda que assinado por 213 da composição da Casa. Isso propiciará, sem dúvida,
algum tempo para estudo da matéria e eventuais negociações políticas, quase sempre indispensáveis, no 1inal dos períodos legisla~
tivos.
A votação do requerimento de urgência,
na hipótese do art. 336, b, deverá ser processada com a presença, no Plenário, de, no
mínimo, 38 senhores senad_ores, o que garantirá, face a importância da matéria, uma aprovação com o quorum regimental comprova-

do.
Fica determinado que somente a urgência

a (calamidade pública, perigo para a segurança nacional) pode ter deliberação na mesma sessão.
Nos demais casos, a deliberação será feita
em sessões ordinárias posteriores, com um
intervalo mínimo de 24 horas entre a concessão da urgência e a deliberação.
Entendemos que é imprescindível o estudo
cuidadoso das matérias postas a julgamento
da Casa nos últimos dias dos período.s legislativos anuais e em regime de urgência, pois,
como se verifica facilmente, elas são as que
envolvem pontos de alta significação nacional
e iriieresse públiCo relevante.
Sala das Sessões, 2 de agosto de 1990. Senador Jutahy Magalhães.

(Às Comissóes de Constituição, Justiça
e Cidadania e Diretora)
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)

-O projeto -lido será publicado e remetido
às Comissões de Cosntituição, Justiça e Cidadania e Diretora-,- observado o disposto no
§ 1~ do art. 401 do Regimento Interno.
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 LEI DO SENADO
N' 112, DE 1990
Fixa diretrizes para a política nacional

de assistência ao idoso, e dá outras providências. (Da Comissão de Assuntos
ciais)

So~

O CongreSso Nacioilal decreta:

Art. 19 A política nacional de assistência
ao idoso será executada pela famflía, pela
sociedade e pelo Estado, com os seguintes
objetivos:

I - proteção, apoio e amparo ao idoso,
como deveres primordiais de seus familiares;
II -promoção da autonomia e do bemestar do idoso;
III- integração social e participação ati va
do idoso na comunidade;
IV -promoção, proteção e recuperação
da saúde do idoso;
_
V- fixação do maior número possível de
idosos em seus próprios lares; e,
VI- divulgação de informações de caráter
educativo sobre os aspectos biopsicossociais
do envelhecimento.
§ 1" Os objetivos da poUtica, estabelecidos neste artigo, convergirão para a defesa
da dignidade e do bem-estar das pessoas idosas, bem assim para garantir-lhes o direito
à vida.
- § zo Para efeito desta lei, são consideradas idosas todas as pessoas maiores de 65
(sessenta e cinco) anos.
Art. 2~ ·-os pi'ogramas e ações sociais-destinados ao idoso serão desenvolvidos preferencialmente em centros de convivência, com
a finalidade de promover a participação na
vida comu-nitária e o exercfcio âa cidadania.
§ 1'' Serão criados centros de convivência
de idosos em todos as localidades com mais
de dez mil habitantes, com a apoio da comunidade.
§ 29 Os centros de cOnvivência serão
mailGdos pelo Poder Público e administrados
com a participaçãO de idosos.
§ 3" As atividades desenvolvidas pelos
centros de convivência terão por objetivos
a integração social, o lazer e a ocupação produtiva.
Art. 3\' As instituições públicas, particulares ou filantrópicas destinadas ao asilo de
idosos restringirão ·o arcnd"iiTiento aos desabrigados e Seii). familia.
Art. 4" Todas as instituições de assistên·
cia ao idoso serão fbcalizadas e obedecerão
a normas padrões fixados pelo órgão sanitário competente em nível estãdual ou municipãl, ou pelo órgão correspondente no Distrito Federal.
§ 1~ É vedada a permanência de portadores de_ doenças que necessitam de assistência médica ou ele enfermagem permanente
em instituiÇões geriátricas de caráter social.
§ 2° O atendimento especializado e a assistência individual permanente serão feitos
em centros de recuperação e tratamento ou
por serviços -ffiédiOOs geriátricos.
§ 3v Os serviços de saúde locais prestarão
atendimenLo às.lnstituiçõe:s. ~.eriátricas &, caráter sOCíã"l, íDclusíVe -com direito a ambulância para remoção do idoso em caso de
internação hospitalar.
Art. 49 A assistência à saúde do idoso
abrangerá os aspectos médico-nutricionais,
sociais,' psicológicos, ambfentais e espirituais.
§ 1~ Os programas de saúde para idosos
terão como prioridade:
a) a promoção da saúde;
b) o atendimento Prestado pelos serviços
básicos de saúde;
c) o atendimento domiciliar, inclusive às
lristituições geri~~rlc"ãs d~ c~uátersocial; e,

e
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d) a educação e a preparação para o enveM
lhecimento.
§ 2° O att:ndimento ao idoso executado
pelos serviços básico:. de saúde será feito por
médico generalista, auxiliado por outros profi5sionais de saúde, com o apoio de centros
de referência dotados de especialistas em geriatria e gerontologia.
§ 3" Os serviços básicos "te:[ão· coínó cfmtro de referência unidades de assistência ge·
riátrica a serem criadas em hospitais públicos
e hospitais-escola.
__
§ 4" É proibida a criação de hospitais especializados em atendimento exdusivo aos
idosos.
Art. s~ É obrigatória a inclusão de conteúdos de geriatria e gerontologia nos currículos dos cursos de Medicina, Odontologia,
Enfermageni, Farmácia, Psicologia, Serviço
Social, Nutrição, Fisioterapia e Educação Física.
Parágrafo único. A fixação dos conteúdos e dos currículos será feita pelo órgão competente, respeitado o princípio de autonomia
universitária a que se refere o art. 207 da
ConstitUição Federal.
Art. 6~ É obrigatória a -inclusão nos conteúdos mínimos para o ensino fundamental
de estudos sobre os idosos e o fenônemeno
do envelhe-cimento.
Art. 7~ É a·sseguraâO ao idoso o direito
de dispor de seus be-ns, proventos, pensões
e benefícios, salvo nos casos de incapacidade
judicialmente comprovada.
Parágrafo único. Nos casos de comprovada incapacidade do idoso para gerir seus
bens, ser-lhe-á nomeado curador especial,
em juízo.
Are. go Os idosos terão atendimento
prioritário em filas-Oe repartições e órgãos
público!'., instituições financeiras e serviÇos
de transportes.
Art. 9·' Fica inStituído O Conselho Nacional de Assistê-ncia ao Idoso, integrado p-Or
representantes das institUições federais- de assistência social, dos governos estaduais e municipais e de organizações assistenciais civis
de âmbito nacional.
Parágnifo 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 seguintes atribuições, dentre outras:
I - formular a pol(tica nacional de assistência ao idoso e acompanhar a sua implementação;
n- promover a integra-ção das políticas
setoriais de assistência ao idoso;
III- informar os Poderes Legislativo,
Executivo e Judiciário, conforme o caso, sobre questões relativas ao idoso;
IV- supervisionar órgãos, instituições e
pi'dgramas destinados ao idoso;
V- conjugar recursos dos vários níveis de
governo e de outras instituiç-ões para empreendimentos de interesse do idoso;
VI- estabelecer critérios para o recebimento e aplicação de doações destinadas a
programas de assistência ao idosO;
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VII- fomentar a·desenvolvirnento da pesquisa em gerontologia;
VIII- organizar cursos, conferências,
congressos e outros eventos que contribuam
para a formaçãO e a capacitação técnica de
profissionais da área de gerontologia;

IX- deliberar

sobre~

a representação do

Brasil em nível internacional na área de. política de envelhecimento;
X - manter sistem'a de hiformações c dados e divulgar material informativo sobre o
idoso; e
XI - pronunciar-se sobre denúncias de
violação dos direitos do idoso.

Art. 10. O Poder Executivo 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.Justificação

Os aspectos do envelhecimento individual
têm sido analisados por médicos, psicólogos
e especialistas, porém os problemas decor"
rentes dos índices demográficos e de progressiva densidade populacional de idosos são extremamente complexos e pouco divulgados.
De acordo com a Organização Mundial de
Saúde, a população mundial com mais de sessenta anos, que em 1970 representava 8,4%
do total, atingirá~ no ano 2000, 9,3% o que
em números absolutos indica um crescimento
demográfico de 304 milhões para 531 milhões
de pessoas. Até o final do século, as classes
superiores a sessenta anos_ crescerão -mais de
91%.
A elevação proporcional do grupo idoso
a percentuais mais altos é uma conseqüência
do aumento da expectativa de vida humana,
resultante do desenvolvimento científico, de
medidas de proteção ã saúde, do controle
da natalidade e de um esforço praticamente
universal pela maior preservaç~o da vida, sobretudo nas últimas décadas.
No Brasil, a simples verificação de d<ldos,.
·com seus respectivos índices, evidencia o aumento acelerado da expectativa de vida e,
conseúentemente, da população idosa. Em
alguns centros urbanos, COilJ.O Porto Alegre
e São Paulo, o percentual de idosos já está
acima de 6% e no Rio de J aneíro esse índice
atinge 7,9.%. No início do próximo século.
o número de brasileiros com mais d_e oitenta
anos deverá representar 13% da pOpulação
total.
Uma população com grande percentual de
idosos já é, por si mesma, uma questão social.
E quando esse grupo etário, em contínua progressão, não estabelece relações harmônic~
'com os demais, passa a constituir um seriíssimo problema social, mesmo porque os grupOS mais jovens representam aforça de trabalho responsável pelo processo produtivo e pela sustentação do grupo, mais idoso.
Cuida o presente projeto de estabelecer,
_com base nos. dispositivos constituciortais, as

diretrizes para Uma política de âmbito nacional que, executada sob responsabilídade conjunta da faml1ia, da sociedade e do Estado,
resulte em melhoria da qualidade de vida para a população idosa, efetivamente em acete~
rado processo de crescimento demográfico.
Para-o atendimento às necessidades_ reais
dessa pOpulação, a promoção do seu bemestar e a sua integração social, o idoso deverá
ser mantido, sempre que possível, junto ao
grupo familia~. com_o_portunidades de_ exercer uma ocupação produtiva que propicie sua
maior autonomia e de participar de atividades
culturais, pol{ticas, esportivas, sociais e de
lazer. Cabe ao Estado promover a saúde e
desenvolver a ação social em relação ao idoso, assim como tomar a iniciativa quanto a
programas que visem educar o público em
geral a respeito do envelhecimento e da velhice. Tais iniciativas devem te~ iníci9 na primeira infãncta·e prosseguir em outros nfveis do
sistema educacional, para conduzir a um
maior conhecimento do assunto e a possíveis
mudanças nas atitudes estereotipadas com re~ lação ao idoso. Canais informais e meios de
comunicação de massa podem ser usados como instrumentos para promover a participa~
ção ati va do idoso na comunüiadee, por outro
lado, os representantes dos idosos devem ter
participação naformação e planejamento dessa~ atividades.
A política de assistência ao idoso é dirigida
às pessoas com mais de sessenta e cinco anos,
idade fixada pela Constituição Federal para
a garantia de alguns direitos, como o da aposentadoria para o trabalhador urbano, a isen·
ção do pagamento do imposto de renda e
a gratuidade nos transportes coletivos urbanos. A necessidade de estabelecer esse limite
impôs-se como critérios para a adoção de medidas relativas ao_ idoso, embora o envelhe~
cimento envolva múltiplas dimensões, pois
a evoluç~o biológica do ser humano, em seu
processo vital, é decisivamente_ afetada pela
classe social, pelo grupo profissional, pela
cultura e até por determinantes geográficos
e ambientais.
Apesar das diversídades regionais da popu_la_çáo_brasileíra. os centros de convivéricia representam, sem dúvida alguma, o modelo de
serviço mais difundido e aceito para a integração social, por apresentarem a resposta mais
efetiv'a e imediata à questão fundamental da
problt:mática do idoso, que se resume ern
isolamento e abandono.
Nesse sentido, (oi determinada a criação
de centros de convivência de idosos em todas
as localidades com mais de dez mil habitan~
tes, uma vez que os prohlemas de solidão
se agravam nos grandes centros urbanos, enquanto nas pequenas cidades a tradição familíar se preserva e o idoso tem mais facllmente
seu espaço garantido.
Na sua quase TOtalidade, os centros de con·
vivência. atraem seus participantes pela pro·
posta de ocupação do tempo livre e pela satis·
fação proveniente do cantata interpessoal.
Além de representarem um estímulo à vida
social, os centros de convivência apresentam
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um baixo custo operacional, tornando-se um
empreendimento viável para qualquer município, por conjugarem recursos de diversas
origens, com a partic1pação de toda a com uni"
dade. Os centros de co.nvivência podem significar, ainda, o- ponto de partida para outras
conquistas, na medida em que venham a
atuar em programas mais amplos, voltados
para os setores mais necessitados, promovendo a atividade coletiva, a aproximação com
outros grupos sociais e oexercício da cidada~
nia. ·
ÓÚtras instituições de caráter social ficarãà
restritas ao acolhimento de desabrigados e
sem famma e serão fiscalizados por órgãos
sanitários do governo. Os serviços de saúde
prestarão atendimento domiciliar nessas instituições, e os idosos que necessitarem de cuidados especiais serão enCaminhados a centros
médicos ou hospitais,
- Os aruais programas de assistência à saúde
do idoso precisam ser revrstos, pois embora
a velhice não seja considerada uma doença,
esta é uma fase da vida em que a necessidade
de saúde se intensifica. Faz-se necessária a
promoção da saúde e a prestação de serviços
básicos, com o apoio de especialistas em geriatria e gerontologia. O atendimento domiciliar, por sua-vez, é uma iniciativa impor~
tante para a manutenção do idoso em seu
próprio lar. Da mesma forma, os programas
educativos de preparação para o envelhecimento contribuem para o equilíbrio psíquico
e social do idoso, evitando o asilamento e
o excesso de internações hopitalares.
O idoso devê~· tanto quanto pOssível, receber o mesmo atendimento prestado à população adulta. Contudo, em reconhecimento
a alguns problemas específicos, propõe-se a
estruturação de unidades geriátricas em hos- pitaís gerais e hospitais~e,scola, evitando-se
a criação de hospitais exclusivos para idosos,
inviáveis pelos custos operacionais necessários ao atendimento das doenças crônico-degenerativas e da pluripa}Ologia comum na
idade avançada. Para melhor capacitar os recursos humanos da área, foi determinada a
inclusão dos conteúdos de geriatria e geronto1ogia em todos os cursos superiores responsáveis pela formação dos profissionais envoJ,
vidos no planejamento e execução da assistência à saúde do idoso.
No BrciSd, ação polttrca e social referente
ao idoso tem sido quase sempre de natureza
assistencialista e, no conjunto, as açóes desenvolvidas tanto na área social quanto da
saúde são ainda tíniidas e precisam ser ampliadas e integradas. Daí_ a necessidade de
se inStituir -o Conselho NaGional de Assistência ao IdoSÕ,responsável por medidas de
interesse do idoso e com atribuições específicas para promover seu bem-estar, reformulando a imagem cultural do idoso e sensibili·zando a comunidade em geral para os diver·
sos papéís que os idosos têm condições de
desempenhar em termos de contribuiçâo social.-Tais consldeniçóes justificam o estabelecimento de uma pqlítica social que, coorde1
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nada por órgão representativo d~s interesses
da população idosa, reúna programas e ações
já existentes, elabore novos projetas adequa-

dos às caracterfsticas biopsicossociais do idoso, e assegure a assistência íntegra! a essa
signifiCãtiVa e crescente parCela da nação brasileira. - Almir Gabriel - Jutahy Magalhães
- Márcio Lacerda - Mansueto de Lavor
- Jamil Haddad- Nabor Júnior- Cid Sa-

boya de Carvalho -

Jarbas Passarinho -

Mauro Borges - Carlos Patrocínio - Meira
Filho - Áureo Mello.
RELATÓRIO SOBRE AS ATIVIDADES
DA SUBCOMISSÃO DO IDOSO .
DO SENADO.FEDERA!A subcomissão do Idoso foi criada em 4
de outubro de 1989, com arrimo no art. 74
do Regimento Interno; na forma de Subcomissão Temporária da Comissão de Assuntos
Sociais do Senado Federal, para, no prazo
de 120 dias, inVestigar e estudar a situação
dos idosos, principalmente os instalados em
asilos, e sugerir a adoção de uma política
voltada para a assistênáa aos idosos.
A Subcomissão do Idoso se compós de 5
(cinco) membros: Senador Carlos Patricínio
(Presidente), Senador Jutahy Magalhães
(Relator), Senador Marcos Mendonça, Senador Mário Maia e Senador João Lobo. A
abertura dos trabalhos contou, ainda, com
a participação do Presidente do Senado Federal, Senador Nelson Carneiro, e com apresença do Senador Ney Maranhão e da Deputada Moema Santiago.
De acordo 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 na comun"idade. defendendo sua
dignidade e bem-estar e garantindo-lhes o direito à-Vida. Nesse sentido, foram realizadas
audiênciaS públicas para obter depoímentos
e receber sugestões de _autoridades diretamente ligadas à assistência aos idosos, assim
como de representantes da terceira idade.
Nas reuniões da Subcomissão do Idoso, foram depoente~ o Dr. Renato Maia Guimarães, Dirçtor da Divisão Nacional de Doenças Crônicos-Degenativas do Ministério da
Saúde; o Dr. João Batista de Medeiros, da
Assessoria Especial para Assuntos da Terceira Idade do Governo do Distrito Federal;
o Dr. Salvador Augusto Galesso Coaracy,
CoordenadQ.C do Grupo dos Mais Vividos do
SESC-DF; o Dr. Oswaldo Gonçalves da Silva, do SESC-SP, a Sr" Cecnia Pedro Marti"
nelli de Souza, do Fórum da Terceira 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 PRONAV/
LBA, e o Sr. Zenon de Oliveira Moura, do
PRONAVI!-BA.
Durante os trabalhos, foram apresentadas
as seguintes considerações sobre a situação
a tua I doS idosos no Brasil, com sugestões para
o melhor atendimento a essa população:

1. Considerando que a população com
mais de sessenta anos tive, ultímamente, o
maior crescimento pioporcional no Pals, e
que esse crescimetito tende a aumentar pro~
gressivamente com o aumento da expectativa
de vida, é evidente a urgêricia de se planejar
adequadamente uma política nacional de assistência ao id_oso.

rwn
Essa política deverá abranger os campos
de saúde, educação, cultura e assistência social, obedecendo aos princípios constitucionais que asseguram o amparo ao idoso.
Com a finalidade de definir e fi!.calizar as
medidas- PoiíticaS, ecOJlôrrliCas- sociais de
assistência ao idoso~ fol proposta a criação
de um organismo formado por representantes
governamentais e da sociedade civil, que
__caordenc_a ação de órgãos e programas já
existentes e promova o melhor atendimento
ao idoso nas áreas de saúde, cultural, social
e educacional, atuando, inclusive, na área de
planejamento e na formação de recursos humanos especiaUzado~.
2. Considerando que grande parte dos
idosos é recolhida cm asilos por falta de amparo, o governo deverá promover a ação so·
cial possibilitando ao idoso viver ativamente
na comunidade a que pertence, de preferência com a família.
As instituições de caráter SQCÍa\ destinadas
ao idoso devem restringir-se aos casos de idosos desabrigados e sem famnia.
3. Einbora a velhice não seja considerada
uma doença, os especialistaS em saúde reconhe.cem_que nesta fase da vida aparece urna
série de doenças que requer tratamento médico específico e adequado.
Os centros de saúde precisam se equipar
para o atendimento ao idoso, sem filas para
marcar consultas, e treinar profissionais na
área médica e na área social para aluarem
junto aos idosos e suas famílias. Algumas medidas podem melhorar a prestação desses serviços, como a obrigatoriedade do ensino de
ge-riatria e gero-ntologia nas universidades.
Para os casos de necessidade de internação
hospitalar, algumas medidas de proteção ao
idoso devem ser tomadas, como a estruturação de unidades geriátricas em hospitais
gerais e hospitais-escola, evitando-se a criação de hospitais especializados.

e

4. Os programas sociais destinados ao
idoso deverão envolver os fatores físicos, psicológicos, culturais, econô~cos _e de_ saúde.
As atividades desenvolvidas deverão promover a integração social e o bem-estar do idoso,
consagrando sua capacidade de produzir,
partícipar e tra"n-Sffiitir as experí6iláãs vividas.
As ações sodals- deverão eliminar as causas
que levam o idoso ao abandono ou a abandonar sua famnia.
Para que o idoso possa dispor de seu tempo
com atividades de sua livre escolha, sejam
de lazer, culturais, esportivas, artesanais ou
outras, deve ser incentivada a criação de centros de con_vivência_, as::;im c:o_mo a destinação
de espaço~ físicos para os idosos em conjuntos
residenciais.
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5. A preparação para o envelhecimento
populacional exige a atenção dos organismos
governamentais e não-governamentais, que
de_verão atuar conjuntamente através de proK
gramas educativos.
_ __
Os idosos se ressentem da falta de reconhecimento pelo seu esforço e pela sua parcela
de constribuição com as geraç6es posterioies.
Além do espaço físico, a conscientização de
toda a sociedade para a causa da terceira idade abrirá ao idoso e_spaços condignos na im~
prensa, nas universidades, na política, na preservação da memória cultural.
6. Os recursos alocadQs_ para os idosos,
no orçainento governamental, permitem apeK
nas o desenvolvimento de atividades precárias, paternalistas ou assistenciais, complementadas por programas de caráter coinunitário.
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 ênfase à estratégia de permanência do idoso na comunidade, à formação de recursos humanos e ao fortalecimento
dos serviços sociais de saúde que prestam assistência ao idoso.

Conclusão
As audiências públicas realizadas pela Sub·
comissão do Idoso resultaram em importan~
tes considerações sobre a urgência de estabelecer uma política nacional que defina medidas de caráter político, económico, social e
cultural referentes aos idosos.
Para a irilplementação dessa política social,
foi sugerida a criação de um Conselho Nacional de Assistência ao Idoso, formado de representantes governamentais e instituicioriais~ com- a finalidade de promover a assistência médico-social, defender direitos e ii:!te~
resses, conjugar re-cursos, 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 idoso,
e dá outras providências", instituindo 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, no prazo
de 120 (c_ento e vinte) dias, a regulamentação
do Conselho Nacional de Assistência ao Idoso, instrumento imprescindível para a Implementação de uma política efetiva que atenda
às necessidade_s e aspirações dos idosos, conjungando esforços com a finalidade de promover o bem-estar e a melhor qualidade de
vida da população idosa.
·
Com o projeto, a Comissão viabiliza a aplicação prática do preceito constitucional programático, previsto no art. 230 da Consti-
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tU:ição Federal, segundo o qual a família, a
· socíedade e o Estado têm o dever de amparar
as pessoas idosas, para os fins afi determiM

nadOs.
Sala das Comissões, 21 de junho de 1990.
-Senador Carlos Patrocínio, Presidente Senador Jutahy Magalhães, Relator- SenaM
dor Marcos Mendonça - Senador Mário
Maia - Senador João Lobo.
O SR- PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
-A proposição lida ficará sol?.re a mesa duM

rante 5 sessões ordinárias, q'uando a ela poderão ser apresentadas emendas. (Pausa)
Sobre a mesa, projeto que será lido pelo
, Sr. 19 Secretário.

É lido o seguinte
PROJETO DE LEI DO SENADO
N• 113, DE 1990
Dá nova redação ao art. 22, inciso I,
da Lei n• 7. 713, de 22 de dezembro de
1988, que "altera a legislação do imposto
de renda e dá outras providências.

O Congresso Nac!onãí decreta:
Art. 19 Oart_.22,inciso"I~da:Lêin?7.713,
de 22 de dezembro de 1988, passa a vigorar
com a seguinte redação;
Art. 22. Na determinação do ganho de
capital serão excluídos:
I - o ganho de capital decorrente da a(ie~
nação dé- imóvel, desde que:
a) o seu titular não possua outro imóvel,
'nem tenha realizado operação idêntica nos
6ltímos cinco anos; ou
b) O adquirente do imóvel alienado tenha sido, comprovadamente, seu locatário e
efetivo ocupante, pelo menos durante os últimos dois anos anteriores à alienação.
Art. 29 Esta lei entra em vigor na data
de sua publicação.
Art. 3~ Revogam-se as disposições em
.contrário.

Justificaç-ão

Um dos problemas sociais mais graves do
'Brasil modetno é o da habitação. Há grande
(escassez de moradias praticamente em todas
as cidades do País.
' O poder aquisitivo do braSHeirO é geralmente muito baixo. Por isso, a aquisição da
lcasa própria torna-se-lhe cada vez mais difí· r
cil, mais desencorajadora.
· A questão da locação imobiliária também
é muito séria. O locador não se sente estimulado a ampliar os seus negócios., dada a baixa
rentabilidade do empreendimento. O locatá·
rio não dispõe de recursos suficientes para
arcar com as responsabilidades dos sucessivos
aumentos do aluguel. E, assim; o problema
vai, num crescente assustador, desafiando as
nossas autoridades, que não conseguiram,
ainda, dar-lhe uma· s·olução justa e satisfatória.
Este projeto tem, assim, cunho social. O
seu objetivo é contribuir para que, pelo me, nos elil parte, as agruras de locador e locatá, rio sejam minoradas.

A lei vige~te já favorece o locatário, concepreferência para aquisição do imóvel locado, em igualdade de condições com
oq.tros interessados. O projeto de lei visa beneficiá-lo ainda mais: continuará a ter preferéncia de compra, mas agora em melhores
condições do que q~ demah;, desde que o
proprietário, desobrigado de pagar o imposto
de renda sobre o lucro imobiliário, transfira
, a ele pf!lO _men~s parte desse benefício.

SECRETARIA LEGISLATIVA
SUBSUBSCRETARIA DE COMISSÕES
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO
JUSTIÇA E ClDADANIA
Of. N" 055190/CCJ
Brasl1ia, 29 de junho de junho 1990
Senhor Presidente,
Nos teriUOsregimentaip, çomuni~_a. V. Ex•
que esta Comissão rejeitou o Projeto de Lei
do Senado no 309, de 1989, que "dá nova
r_edação ao dispositivo que menciona do código_eleitoral", na reunião realizada em 25-6-90
Tambt!m o proprietário será beneficiado
·co-m o projeto. O iilcenti\Ío da isenção fiscal.
Na oportunidade renovo a V. Ex• meus
protestos de elevada estima e consideração.
deverá estimulá-lo a continuar no s_etor e a
investir mais- em empreendimentos _destina- _ - Senador Cjd Sabóia de Carvalho, Presi·
_-dos à locação.
dente._ ..
d~do-lhe

A comprovação do prazo mínimo de locação e de efetiva ocupação do imóvel de dois

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)

-Com referência ao expediente que acaba

de ser lido, a presidência comunica ao Plenáanos para fruição do benefício foi estabelerio que, nos termos do art. 91, §§ 39 a 6"
cida para evitar manobras que viessem deturdo Regimento Interno, abrir·se-á o prazo de
par os verdadeiros objetivos do projeto.
5 dias para inter posição de _recurso, por um
Essas as razões que me levam a solicitar
décimo da co_~posiç_ão da Casa, para que o
a aprovação do projeto de lei que ora submeProjetõ de Lei do Senado n" 309, de 1989,
to à apreciação dos ílustres membros desta -seja apreciado pelo Plenário.
Caâ_a. _ _
·
· · _ ESgotado e~~e prazo sem a interposição de
Sala das Sessões, 2 de agosto de 1990. recurso, o projeto será arquivado definitivaSenador Francisco Rollemberg.
mente.

LEGISLAÇÃO CITADA

LEI N'ÚÍ3,

.

DE 22 DE DEZEMIÍRO DE 1988
Altera a legislação do Imposto de Renda
e dá óutras proyidências.

-······;..................................................

Art. 22=-- Na determinação do ganho de
capital sâão excluídos:
I - o ganho de capital decorrente da alienação do único imóvel que o titular possua,
desde que não tenha realizado operação idêntica nos últimos cinco anos;
-ii...:... o gaÕfio de capital decorrente de alie·
nação de ações de companhia aberta no mer·
cada_ à vista de bolsas de valores;
III- as transferências ''causa motis" e as
doaçóes em adiantamento da legítiq:~a;
IV- o ganho de capital auferido na alienação de bens de pequeno valor, definido pelo
Poder Executivo.
Parágrafo ún_ico. Não se c_onsidera ganho
de capital o valor decorrente de indenização
por desapropriação para fins aereforma agrária, conforme o disposto no§ s~ do art. 184
da Constituição Federal, e de liquidação de
sinistro, furto ou roubo, relativo a objeto segurado.

SECRETÁRIA LJi'GISLATIVA
SUBSECRETARIA DE COMISSÓES
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO,
. JUSTIÇA E CIDADANIA
OF Ne 057/90-CCJ
Brasi1ia, 29 de junho de 1990
Senhor Presidente,
Nos termos regimentais, comunico a V. Ex•
que esta Comissão aprovou o Projeto de Lei
do Senadon9 406, de 1989, que "dispõe sobre
a proibição da venda da cola de sapateiro
para menores de 18 anos e dá outras providências", na reunião realizada no dia 28.6.90
Na oportunidade renovo a V. Ex~ meus
protestos de elevada estima e consideração ..
- Senador Cid_ Sabóia de Carvalho, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
- Sobre a mesa, oficio que será lido pelo
Sr. 1" Secretário.

É lido o seguinte

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. §§ 3? a 6~, do
Regimento Interno, abrir-se-á o prazo de 5
dias para interPosição de recurso, por um
décimo da comQosição da Casa, para o Proje' . ' ••••••••
•••••• .... ........................ ;.
-·tô de Lei do Senado n~ .406, .de 1989, seja
(À "Comissão de Assuntos Econômicos
apreciado pelo Plenário.
- Compet2ncia terminativa)
Esgotado esse prazo sem a interposição de
recurso, o projeto será remetido à Câmara'
O SR- PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
dos- Deputados ..
- O projeto lido será publicadoeremetido
à Comissão competente.
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
O SR- PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
- A presidéncia recebeu, do Governador
- Sobre a mesa, ofício que será lido pelo
do Distrito Federal, a Mensagem no 108, de
Sr. 1~ Secretário.
1990-DF (n~ 81/90, na origem) solicitando sejam feitas modificações no Projeto de Lei
É lido ? seguinte
-~~-~"'-·""'

.~o;
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do DF n'' 27, de 1990, encaminhado ao Senado através da Mensagem n" 62, de 1990-DF.
O expediente recebido será encaminhado
à Comissão do DiSüitõ Federal, para as necessárias providências,

t

·a_seguinte a mensagem recebida:

MENSAGEM N' 108, DE 1990-DF
(N" 81/90-GAG, ria·o-rlgeni:)
Brasilia, l" de agosto de 1990

ExcefentísSinio Senhor Presidente do Senado
Federal:
·
No 'uso da prerrogativa a mim c0nfirída
pelo are. 3", da Resolução n'' 157/88, dessa
insigne Casa Legislari.'a, fiz encaminlwr em
27 de_ abril de 1990 a Mensagem n·• 35190;
que acompanhava projeto de lei d_o Distrito
Federal dispondo sobre alienação de bens
ini6veís residenciais de propriedade do Distrito Federal e situados no Distritõ Federal
e dando out(as'providências.
Objetivando dar maior celeridade,_quando
da execução por parte deste Governo dos
dispositivos do citado projeto, e procurando,
ainda. adequá-lo aos critérios qlle ensejaram
alterações em Projeto análogo de_ interesse
da União, é que se fazem pertinentes as modificações que ora submeto à apreciação dessa
Casa Legis~ativa.
·
Com esto!tntutto propõe-s_e seja dada nov~
redação aos incisos I, II e III, do § 2~. do
·art. 1", deifando-se claro que a regulamentação relacwnará os imóveis absolutamente
necessários à execução das respectivas atividades, assim como incluindo disposição sobre
os imóveis destinados aos Conselheíros do
Tribunal de Contas do Distrito Federal e do
Vice-Governador.
Com o propósito de fixar prazo idêntico
para as entidades da Administração Indireta,
no que concerne ao início dos procedimentos
licitatórios acresceu-se um parágrafo único
ao art. 13.
Reduziu-se, com a proposíção de nova cedação do art. 18, o prazo dado ao Governador
do Distrito Federal para regulamentar q projeto de lei em comenro.
Visando ã uniformidade de critC:rios estabele_cidos em projeto idêntico da União·,
acresceu-se dispositivo estendéndo-se aos
servidores aposentados e ao cônjuge ou companheira enviuvado, as prerrogativas do citado projeto.
Finalmente, sugere-se a introduçáo de mais
um artigo dispondo sobre os imóveis destinados aos Secretârios de Estado, LJ.UC serão alienados, mediante licitação pública, no prazo
de trinta dias, não se aplicando aos atuais
ocupantes o disposto no caput do art. o··
Àqueles secretários que atendem aos req'uisitos do referido art. 6", dá-se a oportunidade .de se manifestarem quanto ao interesse em adquirir outro im'óvel, que não sejam os relacionados no anexo do proíeto,
condicionando seu atendimento à disponibilidadê do bem.
Ao.tCmpo em que agradeço na pessoa de
Vossa Excelênda, a costumeira deferência
Qes_sa Casa Legislativa para cont .:~k Co""~vo:r-

no, encareço na oPortunidade seja dispensado tratamento de urgência às alterações
aqui alinhadas.
Apresento a Vossa Excelência protestos de
consideração e apreço.- Wanderley Vallim
da Silva, GOvernador do Distrito Federal em
exercício. _ ·-

MODifiCAÇÕES AO. PROJETO
DE LEI DO DF N•• 27/90
1 - Dê-se nova redação aos incisos I, II
c III do § 2' do art. 1•':
. "Í - os imóveiS ope;acionais de óigãos e entidades do Distrito Federal, absolutamente necessários à execução das
respestivas atividades e que serão relacionados___quando da regulamentação
desta lei;
II-.os destinados ou que vierem a
ser destinados a Conselheiros do Tribunal de Contas do Distrito Federal, até
Õ limite de 7 (sete)~ unidades, salvo expressa manifestação em contrário do órgão, no prazo de 20 (vinte) dias, a contar
da vigência desta lei;
III- a residência ofiCíal do Governador --Águas Claras, as Granjas do Jpê,
do Torto, do Riacho Fundo e das Oliveiras e a que vier a ser destinada ao ViceGovernador,"

2.., Acresça-se ao art. 13 um parágrafo
único, com a redação seguinte:
"Parágrafo único. Para fins do disposto neste artigo, o Distiito.Fedáai, através de seu representante legal, fará colocar nas assembléias das entidades, que
os procedimentos licitatórios terão início
no prazo de até 30 (trinta) dias da publicação desta lei."
3 .,__Dê-se ao art. 18 a seguinte redação:
"Art. 18. O Governador do Distrito
Federal regulamentará esta lei no prazo
_de 30. (trinta) dias."
4-Acresçam-se ao projeto, dois novos
artigos_gue deverão ser numerados como 18
e 19, renumerando-se, conseqüentemente, os
subseqüentes:
"Art. 18. Considera-se legítimo
ocupante, para fins do art. 6\ o servidor
que no momento da aposentadoria ocupava regularmente o imóvel funcional
ou, na mesma condição, o cônjuge ou
companheira enviuvado e que permane~
ça nele residindo na data da publicação
desta jei.
Art. ·19. Os imó_veis relacionados
em anexo serão alienados indcpenden. temente da prioridade a que se ·refere
o art. 6", mediante licitação Pública, cujo
. procedimento terá início no prazo de 30
(trinta) dias. contados a partir da publicação de~ta lei.
§ I·' Ao ocupante de imóvel de que
trata e<>te artigo, desde que atenda aol>
requisitos constantt::;,do art. 6", st:rá dada
·· -·nporrunidade de Se manifestar quanto
ao interesse crn adquirir outro imóvel.

Sexta-feira 3 3%5
§ 2\' O atendimento à manifestação
de que trata o parágrafo anterior ficará
condicionado à disponibilidade de imóveL"

ANEXO À LEI N"
(Att. 19 da Lei n·'
N"de
de Ordem

de 1990

de
de

de

t99o)

Identificação

01 Casa 13, do Conjunto 06, da QI 03
-SHIS
02 Casa 19, do Conjunto 16, da Ql 05
-SHIS
03 Casa 07, do Conjunto 19, da QI 05
-SHIS
04

Casa 01, do Conjunto 06, da QI 21

-SHJS
05

Casa 04, do Conjunto 06, da QI 21

-SHIS
06

Casa 13, do Conjunto 02, da QL 02

-SHIS
07 Casa 14, do Conjunto 02, da QL 02
-SHIS
08

Casa 08, do Conjunto 10, da QL 06

-SHIS
,
09 Casa 03, do Conjunto 03, da QL 14
-SHIS
10

Lote 01, do Conjunto O, da QL 12

-SHIS 11 Lote 02, do Conjunto O, da QL 12
-SHIS
12 Lote 03, do Conjunto O, da QI,.. 12
-SHIS

13"

Lote ·o4, -do Conjunto O, da QL 12

-SHIS
14 Lote 05, do Conjunto
-SHIS
15

O~

da QL 12

Lote 06, do Conjunto O, da QL 12

-SHIS
16 Lote 17, do Conjunto OL da QI 08
-SHIN
-f7-- Lote 05, do ConjUnto 02, da QI 08

-SHIN
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
-·A Presidência recebeu, em 19 de abril
do corrente ano, a Men.sagem n" 55, de
1990-DF, encaminhando as contas do Go~
vemo do Distrito Federa[ relativas ao exercício fiilance"irõ de 1989.
A mate! ria ficou aguardando, na secretaria
geral da Mesa, o parecer prévio do Tribunal
de Contas do Di!.trito Federal, de que dependia para sua tramitação.
Tendo a presidência recebido, duque la corte de contas, o relaJó.rLo e o 11!SpeCtivo projeto
de. parecer prévio, despachará a matéria à
ComiSsão do Distrito federal, nos termos do
art. 6", II, b, da Resolução n" 157, de 1988 .
.
-

O SR. PRESlDENTE (Pompeu de Sousa)
----Há oradores inscritos.
Concedo a palavra ao nobre Senador Ney
Mantnhão.
O SR. NEY 1\IARANHÁO (PRN-- PE,
P_ronurrcia o seguinte Jíscurso. SerJ reVIsão
do orador.) - Sr. Presidente, Srs. Senado-
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res, os jornais de ontem, principalmente os
do Nordeste_- Diário de Pernambuco~ Jornal
do Commércio e outros -, trazem matéria
sobre a primeira reunião da Sudcne.
O Diário de Pernambuco destaca a seguinte
manchete: "Confronto entre G_overn_adores.
O Plallalto Inarca reunião da Sudene". Chama-me a atenção matéria da área da Ecooumia, que diz:
-

"A primeira reunião do Conselho da
Sudene no atual Governo serviu para
que os governadores do Nordeste demonstrassem seu descontentamento com
o Presidente Fernando CoHor e a disposição de serem ouvidos sobre os destinos
da região. O Governador do Rio Grande
do Norte, Geraldo Melo (PMDB), acu-

sou o Secretário de Desenvolvimento
Regional, Egberto Baptista, que presidiu a reunião de ontem, de interferência
política no seu Estado, com a distribuição, semana pa<>sada~ de C:r$180 milhões
para o combate aos efeitos da seca em
101 municípios -em reuniões das quais
participoU o candidato ao Governo José
Agripino Maia (PRN) e sem que ele tivesse conhecimento.··
Quero~ em primeiro lugar, congratular-me
como Secretário Regional, Dr. Egberto Baptista, quando, no seu pronunciamento, diz:
"Duzentos e trinta e oito milhões de
dólares é o que o Governo Collor de
Mello está investindo no Nordeste, a começar por Sergipe, dando prioridade aos
projetas de irrigação. Foi o que declarou, ontem, ··ao presidir a- reu~i?o do
Conselho Deliberativo da Sudene, o secretário âo D-esenvolvimento Regional,
Egberto Baptista. Numa reunião cheia
de expectativas por parte dos governadores nordestinos, que estão sem recursos para seca verde e para enchente, no
caso de Pernambuco. o secretário da
Presidência da República não se intimidou com as denún~ias do _goyernador do
Rio Grande do Norteo Geraldo Melo,
de que favoritismo político e falta de co·nhecimento do Governo Federal estão
prejudicando a regjão.
Segundo Egberto Baptista, as dívidas
interna e externa atingiram patamares
assustadores e sua colagem se _dava com
total comprometimento de recursos orçamentários arrecadados ineficientemente e de emissões primárias, que estimulavam o processo inflacionário.
Como resposta às críticas pela falta
de recursos no Nordeste, o secretário
presidencial- disse ·que a ciranda financeira desviava recursos de áreas diretamente ligadas à produção e acirrava o
processo de concentração de renda em
mãos de parcela ínfimã da pOpulação,
agravando o estado de miséria e de injus_tiça sociaL ''0 Nordeste, em particular,
sofria mais ainda, esperava tanto, mas
tão pouco e, mesmo assim, de modo de~
sordenado, foi o que sobrou", afirmou.

--=-~-

No entender de Egberto, apesar dos
sacrifícios e das dificuldades com que estamos nos defrontando cotidianamente,
já se evidenciam sinais em direçáo a uma
economia sólida e moderna, digna de um
__ país com inesgotáveis potencialidades
económicas. A retomada do desenvolvimento 40DSiitui-se em desafio dos mais
-Coõtunden-teS para o Gove"rno segundo
ele.
Social
Em seu discurso, o secretário Egb_erto
Baptista afirmou que, mesmo dando ê-nfase -ªOS aspectos econômicos de nossa
realidade, outras são as preocupações do
Governo Federal. O Presidente Fernando Collor tem manifestado constantemente sua determinação de melhorar
substancialmente os índices de desempenho social que nos envergonham perante o.utras naçóes, inclusive aquelas
em dçSe.nvolvimento.
Adiantou que o resgate de nossa vergonhosa dívida_ ~oçial exige prioridade
de recursos para a área social, direcionamento da máquina estatal para a superação Ço subdesenvolvimento e integração
com o.setor privado para se implantar
uma verdadeira revolução, no sentido do
homem coruo único agente e beneficiário
do
desenvolvimento.
---------
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Finor
Egberto Baptista disse que, para assegurar o ritmo do desenvolvimento regional pretendido, as ações da Secretaria
do Desenvolvimento Regional da Presidência da República serão implementadas, b-asicamente através do Finar, do_
Papp, do Fundo Constitucional para o
Desenvolvimento do Nordt:::ste, pelaregionalização do orçamento federal e pelo
Programa de Irrigação.
A respeito do Finar, disse Egbertoque
assegura. aos empresários que a posição.
do Governo Collor será sempre de mantê-lo cada vez mais forte, porém, .reava~
liando sua forma de aplicação, com o
objetivo de tomá-lo cada vez mais eficiente como instrumento do desenvol~
vimento econômico do Nordeste.
Emergência.
Quanto às emergências. o secretário
disse_ estar atento aos problemas que no
Nordeste são sempre mais aflitivas e gra~
ves pela própria cOndição de pobreza: da
região. A emergência assistencial rece·
Oerá atenção do Ministério da Ação So·
cial. As ações de desenvolvimento, con~
centradas em áreas que gere efeitos mui~
tiplicadores positivos os denominados
~•Bolsões de Riqueza", serão de responsabilidade direta da Secretaria Regional,
em articulação com a Sudene. ·
"- No Campo das diretrizes políticas, o
Plano Regional e o Plurianual vão permitir ao Governo orientar suas ações no
Nordeste, ao longo do tempo. A Secre;
taria do Desenvolvimento Regional e a
Sudene estão concluindo o Plano Plurianual para o Nordeste, do qual deverão
constar investimentos prioritários para
a Região a serem executados pelo Governo, no período de 1991/95.
. .
Os estudos para identificar as propOs- tas as nordestes estão sendo articulados
com a Secretaria Regional, Sudene, governadores que encaminharão projetas
de lei para regionalização, ao Presidente
da República que o encaminhará ao
Congress-o NacionaL

Apesar de todas as críticas dos governadores nordestinos, num só coro de la·
ment.ações, Egberto Baptista garantiu
que o Presidente Fernando Collor exige
que-se garanta ao Nordeste o que é do
Nordeste. "Ele assegura a participação
a qUe o- Nordeste faz jus no càntexto
nacional, desmascarando promessas vãs
que fo.ram feitas no passado, porém, jamais cumpridas, e ainda acenando com
privilégios que nunca se et:etivaram,
criando imagem distorcida no cenário
nacional. O Governo Fernando Collor
não é de pr-OJP~SS8s, é de realizações",
afinri.ou.
O-Secretário lembrou os votos que CoJlor de Mcllo obteve no Nordeste, em
O Sr. Mauro Benevides- Permite-me V.
duas etapas da eleição, e falou da moraliEx• um aparte, eminente Senador Ney Marazação do serviço público, com o enxuganhão?
mento, ou reforma administrativa, como
O SR. NEY MARANHÃO - 'Com muito
ne_cessidade para desburocratizar e saprazer, ilustre Senador Mauro Benevides.
near a _máquina federal. O objetivo, dis-se ele, é corrigir o_gigantismo, premiar
O Sr. Mauro Benevides- Nobre Senador
a eficiência, n1oralizar a função pública
Ney Maranhão, da mesma forma como V..
E~ o faz, também desejo saudar a retomada
e colocar à disposição da sociedade um
Estado ágit e moderno.
de trabalho da Sudene, no que diz respeito
Só após supera~as as dificuldades adà reunião do seu Conselho Deliberativo. Já
ministrativas iniciais, promovida a rees- havia fluído um prazo, salvo engano, de quatruturação institucional e econôrnica do
tro meses, durante o governo do Presidente
Fernando Collor, e até o dia :31 o Conselho
Pais, foi possívt;.l retomar as reuniões do
- Conselho Deliberativo da Sudene, que
Deliberativo náo havia sido convocado para
será o instrumento institucional, a articu- ali apreciar questões de indiscutível interesse
-- !adora, coordenadora, supervisora e respara o desenvolvimento dessa área zeográfica
ponsável pelo Plano de Desenvolvimen- do Pafs. A presença do Secretário de Desento do Nordeste.
-volvimento Regional, Dr. Egberto Baptista,
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sinaliza, certamente, a fntenção do Governo
em favorecer aquelas. propmta~. aquelas metas que a Sudene está delineando agora, sob
o comando de um homem que está identificado com os. problemas regionais, o Coronel

Adauto Bezerra, meu conterrâneo, que, depois de haver exercido importantes funções
na vida político-administrativa do Ceará. com
passagem pelo Congresso Nacional, foi guindado ã Superintendência, para ali naturalmente, levar a efeito um trabalho dirccionado
efetivamente para o progresso do Nordeste.
V. Ex•, ao início do seu pronunciamento, des-

tacou que o Dr. Egberto Bapti&ta havia anunciado o propósito de Governo o aplicar 238
milhõe:. de dólares no programa de irrigação.
Tivemos que aplaudir o Governo. mas !~van
do tamb~m a nossa expectativa de que se
cumpra efetivamentc a meta preconizada pelo Secretário de Desenvolvimento Regional.
V. EX" sab~ que outms Governos já se arriscaram, no que diz respeitn à irrigação. a projetar me~as_ irrealizáveis, como, por exemplo,
a irr~gaçâo de 1 milhão de hect<1res num prazo
relativamente pequeno. Essa meta não foi
alcançada tlem em 20% do que havia sido
estimada. Então, cabe a todos nós, Rcpre~en
tantes do povo. sobretudo a V. Ex", Representante de Pernambuco, onde está sediada
a Sudene, como a mim e aos outros senadores·
representantes da Região Nordestina, uma
posição vigilante; para que, a exemplo de
?utras ~dminü.trações, não se de::>eumpra essa
mtençao a Governo de aplicar em programas
de irrigação algo em torno de 238 milhüe~
de dólares. Portanto, também saúdo a retomada de trabalho da Sudenc, do seu Conselho Deliberativo. Faço votos que representantes ministeriais e governos de Estado, num
plenário reconhecidamente programático, levem as suas propo_c;ta,, <JS suas críticas, para
que, afinal, prevaleça__ o de~ejo de- todos nós,
represent~mtes de 40_ milhüe~ de brasileiros
nesta Casa: continue, sem qualquer interrupM
ção, o processo de dese-nvolvimento do Nordeste brasileiro.

O SR. NEY MARAI"HÃO - Agradeço a
V. Ex• o aparte. Senador Mauro Benevide~.

conhecedo_r profundo dos problemas da Re-gião, seja pelos cargos que já ocupou, seja
pelo que agora ocupa, representando ns alto~
intere~~l.!~ do Nordeste no Senado Federal.
Concordo com V. Ex•, pois temos hoje,
na Direção da_ Sudene. um ex-governador;
um homem profundamente conhecedor das
necessidades da Região e que sentiu na própria pele, quando administrou o Estado do
Ceará, os problemas do Norde~te. Um empresário vitorioso, pela sua luta, pela sua tenacidade, é o homem talhado para bem dirigir essa nova Sudene, que reconhecemos está
contrariando algumas pessoas que não sereciclaram na nova mentalidade do Governo
instalado neste P;;ús. O Secretário Regional,
Dr. Egberto Baptista. não é um homem do
Nordeste, c tamb~m não é um político; é
um erriprcsário, um homém de confiança do
Presidente, um homem 4ue, como eu disse
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em pronunciamento que fiz na posse do Governador Adauto Bezerra, constituirá uma
das figuras importantes nesse relacionamento, nessa mudança de trabalho que vamos
encetar no Nordeste.

mente, aos_Ministros ligados aos interesses
do Nordeste, Não adiantam aqueles discursos, aquelas retóricas, aquela demonstração
de insatisfação. Nada disso vai proporcionar
resultado.

E .importante acomparlharmos, passo a
passo. essas verbas, para não serem esfari·
nhadas em outras coisas, como sabemos
acontece até hoje.
No t~cante à irrigação, vejamos a Índia,
col!l mms de 20 milhões de hectares irrigados,
veJamos os E:.tadõs Unidos e, no outro extremo, estamos n6~. rio Nordeste, com menos
de um milhão de hectares. No entanto, já
estamos vendo resultados ocorridos em Pe·
trolina, na área da seca. Com o clima que
temos, é para nos tornarmos, como José
Américo de Almeida dizia, o celeiro do Brasil, a Califórnia da América do SuL
Portanto, a nova mentalidade, queiram ou
não queiram essas pessoas que não se aconstumaram ainda, a nova mentalidade é prestigiar os empresários, para dar emprego-os em·
presários peQueil.os, médios e grandes, mas
desde que haja o retorno social. E esta a
mentalidade da nova Sudene. E tenho certeza
de que o ex-Governador do Ceará, que está
comandando esse_ órgão de importância fun·
damentil para o rios1.o desenvolvimento e a
sua equipe, juntamente com esse jovem desconhecido no Nordeste e vai ficar conhecido
.o Secretário Egberto Baptista, irá revolucionar. e no ftm do mandato do Presidente Collor o Nordeste irá agradecer as palavras com
os quais sua Excelência assumiu compromis·
so com os nordestinos.
-

O SR. NEY MARANHÃO - O povo já
sepultou nas urnas essa prática. Hoje a Sudene, a Sudam e a Suframa devem ter uma
nova mentalidade, a do atual Governo, que,
na pessoa do Dr. Egberto Baptista, está ~en
do posta em prática. numa trepidante administração, o que, como diz o Presidente, de~
veria ter sido feita ontem. Esses Governadores fizeram da tribuna da S_udene um palco
político, mas o povo não vai mais nessa conversa.
Tenho certeza absoluta de que, no Governp do Presidente Fernando Collor de Mello,
as micro, pequenas, médias e grandes empresas serão prestigiadas, mas somente aquelas
que darão retorno social serão prestigiadas
pela Sudene, Sudam e pela Suframa. apenas
se atenderem àquilo que o Senhor Presidente
afirma ter em vista, o setor social, com mais
empregos para a massa trabalhadora brasileira.

O Sr. Afonso Sancho bre Senador uJ_ll_ aparte?

Permite-me o no-

O S:R. NEY MARAI"\HÃO - Com muito
prazer, nobre Senador Afonso Sancho.
O Sr. Afonso Sancho - Faço minhas as
palavras poderadas e de bom senso do Senador Mauro Benevides. Realmente. vamos esperar uma nova imagem para o Nordeste,
e não aquela de promessas que se viu até
agora. Creio que ainda não foram de fato
executadas as m~didas por que o Nordeste
clama há muito tempo, pois o Presidt!nte Co·
llor não desejaria com,t:_!;ar para não terminar.
O SR. NEY MARANHÃO - Tinha que
arrumar a casa. Senador; estava muito desarrumada.
O Sr. Afonso Sancho- Eu faria um apelo
a esses Governadores arrebatados do Nordeste para -que-. ãõ invés de- quererem fazer
no plenário da Sudene o mOll)._ento de expor
os seus pensamentos, a<> suas retóricas, para
efeito externo, cuidassem do a~sunro com
maior objetividade. Ao iiwés dt: estare-m fazendo d~s,cursos, ..._
O SR. NEY MARANHÃO--'- Demagogia.

. O Sr. Afonso Sancho- ConCluindo, quero
dtzer que aquela retórica dos Governadores
não é proporcional ao desejado. Eles precisam ver que os recursos destinados ao Nordeste devem ser liberados com um mínimo
de planejamento.
O SR. NEY MARANHÃO- Claro!

-

O Sr. Afonso Sancho- Não como antigamente, quando para lá eram mandados os
recursos de maneira de~ordenada, o que criava, atê, um clima de certa malandragem.
O SR. NEY MARANHÃO -

Inclusive V.

Ex• sabe da famosa indústria da seca.
- O Governador do Rio Grande do Norte
reclama porque o Sr. Secretário Regional foi
ao Rio G~a.nde do Norte entregar a todos
os 101_ Pre.tettos ~a zona da seca as respectivas
verbas fu1 Preft:Jto do Nordeste c sei que 0
Prefeito é um missionário, diretamente a cada Prefeitura. E o Governador reclamou.
Po~ quê? Porque quáía fazer coino se fazia
anhgamente: receber a verba e chamar os
dei:, que recebiam mais e Os outros, menos.
Da1 a reclamação. ls.o.,o acabou.

O Sr. Afonso Sancho- Era o que gostaria
de falar n..::~te momento.
O SR_- NÍY-J\.IARAr\'HÃO- Muito obrigado, nobre Senador Afonso Sancho.

O Sr. Jarrnts Passarinho- Permite-m\! V.
Ex" um aparte, nobn: Senador Ney Maranhão?

Senador.

O SR. NEY MARAI''HÃO - Com muito
prazer, nobrl! Senador Jarba:- Passarinho.

O Sr. Afonso Sancho- demagogia, ao invés de estarem irritando as autoridade~. deveri~m reuni:-se e-.-j~ ao Presidente da RCpú~
bltca, depOiS à Mtmstra da Economia e, final-

O ~r. Jarbas Passarinho - Ouço_ V_. Ex•
e. venfico _q u~. por uma circunstância, somos
Oito nordestinos e um nortista presentes na
Casa, no momento.
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O SR. NEY MARANHÃO- Coincidência,

não.
O Sr. Jarbas Passarinbo - Pelo menos
está presente a área-problema do BrasiL

O SR. NEY MARANH.ÃO- Exato!
O Sr. Jarbas Passarinho - Ouvi V. Ex•
falar sobre o reinicio da ativldade da Sudene.

V. Ex• acaba de se referir a uma nova metodologia de trabalho. Gostaria de saber se já
foi restabelecido o problema da aplicação dos
incentivos, porque achei ql\ie o Governo acer_-_

1ou no centto do alvo

qu~ndo

suspendeu a

aplicação dos incentivos. Não sei se na Sudene ocorreu o que aconteceu na Sudam.

O SR. NEY MARANHÃO- O SR. NEY
MARANHÁO -Parecido, Senador,
O Sr. Jarbas Passarinho-

Par~ce-me

que

um pouco menos grave, porque na Sudam.
a captação de recursos chegava a fazer inter~
mediação de mais de 40%. Como é que uma
pessoa que recebe um recurso, tem que entregar 40%, ilegitimamente, pode comprovar is~
so na aplicação do seu projeto? Então, a primeira coisa é a necessidade de reformar o
sistema de incentivos. Perguntaria a V. Ex•
e aos nordestinos que o estão aparteando,
honrados pelo aparte que V. Ex• concede,
se não perdemos, a partir do momento que
criamos o Conselho Consultivo. Antes de a
Sudene existir existiu a SPVEA ~- Supe-rintendência do Plano de Valorização Econó~
mica d3 Amazónia, que serviu de estímulo
para a críação da Sudene. Maís tarde, a Sudene inSpirou a ciiação da Sudam. Quando fui
nomeado pelo Presidente lànio Quadros, até
à minha revelia, para membro técnico da SPVEA, havia apenas a própria SPVEA. A Direção da SPVEA tomava a decisão com nove
representantes dos Estados e Territórios e
seis chamados técnicos federais. Ali, fazíamos a distribuição das prioridades, e aplicávamos os recursos. Quando se criou o Conselho Consultivo, a exemplo da Sudene, então
apareceu isso a que se referiu há pouco o
nobre Senador Afonso Sancho, dizendo que
ia lá sempre, o Ministro. Ao contrário, raramente era o Ministro; ia um representante,
e começava a fazer interferências de outras
áreas que não tinham a sensibilidade para
o problema peculiar.
O SR. NEY MARANHÃO - Correto, Senador.
O Sr. Jarbas Passarinho - E essas interfc·
rências eram negativas para nós. :Então, são
dois casos que gostaria de saber. Primeiro.
se a política de incentivos, através do Dr.
Egberto Baptista, a_ que V. EX" se referiu,
já está sendo reformulada; e, se não seria
talvez conveníente se pensar numa reformulação da estrutura de decisão das duas Superintendências.
O SR. NEY MARANHÃO- Vou respondera V. Ex~.
A política de incentivos. já está reformulada. Quanto à estrutura das decisões, tam~
bém ela foi enxugada, e muito. V. Ex~ sabe

que no Conselho Deliberativo da Sudene as
pautas eàim montadas de maneira que até
mesmo o Presidente da República só vinha
a saber das coisas quando tudo já estava aprovado. Essa situação motivou o protesto dessa
gente que estava acos-tumada às armações aos
escândalos na Sudam e na Sudene. Esses incentívos muitas vezes não eram canalizados
de modo muito correto. Assim, o Sr. Secretário Egberto Baptista, esse tempo todo, parou para enxugar a máquina. Os incentivos,
hoje, foram reativados. Agora, com um cui~
dado muito especial, i.q.clusive quanto àqueles
incentivos anteriores, empresas que já rece·
bt:ram estão sendo investigadas a fundo, para
depois terem acesso novamente àquilo a que
elas têm díreito. Tudo isso, Senador Jarbas
Passarinho, está criando aquele clima de animosidade contra o Secretário Egberto Bap~
~ista e outri:is pesso_as. Mas tenho a certeza
de que e_ssa situação mudou. Com um homem
como o Governador do Ceará_ e com o novo
Superintendente da Sudam, de quem tenho
as melhort!s informações, essa mentalidade
vai mudar, em benefício do Nordeste. Muito
obrigado a V. Ex• pelo aparte.
O Sr. Jarbas Passarinho V. Ex• o esclarecimento.

Agradeço a

O Sk. NEY MARANHÃO- Sr. Presidente, ao concluir peço ao Sr. Secretário Egberto
Baptista conçlnue firme no seu pr'opósíto de
dar continuidade ao trabalho sério e honesto,
que Ihe ioi delegãdo pelo Senhor Presidente
Fernando ColJor de Mello, a fim de que sejam
mudadas as estruturas arcaicas que há muito
tempO precisavam ser mudadas no Nordeste,
para sua moralização administrativa e para
o desenvolvimento da Região.
_ Parabéns, Secretário Egberto Baptista!
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
(Muito beml)

DOCUMENTOS A QUE SE REFERE O SR. NEY MARANHÃO EM SEU
DISCURSO.
GOVERNADORES
RECLAMAM DE COLLOR
A primeira reunião do Conselho da 'Si.JdeM
ne, no atual Governo, serviu para que os
governadores do Nordeste demonstrassem
seu descontentamento com o-Presidente Fer~
nando CO!lOr e a disposição de serem ouvidos
sObre os destinos da região. O governador
do Rio Grande do Norte, Geraldo Melo
(PMDB), acusou o secretário de Desenvolvimento Regional. Egberto Batista, - que
presidiu a reunião de ontem, - de interf~
rência política no seu Estado, com a distri~
bui_ção, semana paSsada, de Cr$ 180 milhões
para o combate aos efeitos da se_ca ern _10.1
municípios - em reuniões das quais participou o candidato ao Governo José Agripino
Maia (PRN) e sem que ele tivesse conhecimento.
Em um discurso de 50 minutos, Melo apenas comeÇou a,desafiar as contundentes críticas, acusações, pfotestos, queixas e reivíndi~
cações acumuladas nos últimos quatro meses
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em que o Governo Federal -

segundo os

oito governadores nordestinos presentes -

se manteve omisso em relação à definição
de uma política para o Nordeste e para a
Sudene, e .também quanto aos apelos de aju~
da às áreas atingidas pela seca.
O presidente da Confed,eração Nacional
dos Trabalhadores na Agricultura (Contag),
Francisco Urbano, reforçou os ataques ao
"descaso" do Governo Federal e alertou que,
se dentro de 15 dias não houver uma ação
concreta para enfrentar a fome que atinge
mais de 500 Municípios nordestinos e cerca
de um milhão de trabalhadores rurais, "as
lideranças sindicais não se responsabilizarão
pelos saques que vierem a acontecer nos ser~
tões nordestinos".
Egberto Batista foi obrigado a escutar cada
acusação e crítica durante três horas e meia
- foi, inclusive, chamado de "desinformado'' sobre o Nordeste e_seu povo. TaJ desinM
formação foi ampliada com um aparte do representante do Ministério da Ação Social,
o secretário Nacional de Defesa Civil, José
Ribamar de Miranda. Ao tentar defender o
Governo federal, Miranda disse que a União
sempre este_ye presente nas secas do Nordeste, ·citando as secas de 88 e 89~ Logo em
seguida, Geraldo Melo lembrou ao secretário
que o Nordeste não sofreu secas naqueles
anos.
"Um pronunciamento desses só faz aumen~
tar a desconfianÇa doS governadores e de~
monstrar que os ·encarregados de _dirigir a
Defesa Civil não têm qualquer condição para
isso'', criticou o governador do Ceará, Tasso
Jereíssati, que disse estar bancando, sem ajuda federal, programa de emergência para 62
mil flagelados.
.
No seu di~rso de dez páginas, Egberto
B<;~.tista, tentou responder às expectativas de
todos os governadores em relação ao anúncio
de medidas concretas para a região. Disse
que o Presidente Collor irá despachar quinze~
na!mente com o superintendente da Sudene
e, referindo-se diretamente a Geraldo Melo,
afirmou que continuará levando recursos aos
municípios necessitados sem comunicação ao
Governo do Estado. Assegurou ainda que
o Nordeste recebeu recursos do Programa
de Assistência ao Pequeno Produtor (Papp)
num volume seis vezes maior que nós últimos
três meses do Governo Sarney.
Para o governador de Pernambuco, Carlos
Wilson, o discurso de Egberto foi "vazio e
retórico", Ele rebateu os números do Papp.
"Pernambuco só recebeu 1,5 milhão de dóla~
res de 8,3 milhões contratados pelo Governo
Federal", garantiu.
Já Geraldo Melo lamentou que o Governo
Federal, ao querer atender aos municípios
de forma direta, volte a implantar a polftica
do ''clientelismo político".
Todos os governadores presentes -só não
estavam o de Alagoas, Moacir Andrade, e
o de Minas Gerais, Newton Cardoso - cobraram uma postura do Presidente semelhante à do ex~governador Collor, que sempre
se indignou, no Conselho Deliberativ~ da Su~
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dene, com a falta de decisão polítiCa para
o Nordeste.
Geraldo Melo
contra descaso

A criação de uma comissão coordenada pela Sudene e com a participação de repre~en
tantes da Secretaria Regional de Desenvolvimento, dó Ministério de Ação Social e da
Contag (COnfederação dos Trabalhadores da
Agricultura), para o gerenciamento dos recursos destinados pelo Governo Federal para

os casos de emergência, foi proposta ontem
pelo governador do Rio Grande do Norte,
Geraldo Melo, ao Iinal de seu discurso dur~n
te a reunião do Conselho Delib!!rativo da S-u-dene.
-- ·
Segundo Melo, que fez duas críticãs ao CiO-vemo Collor de MeHo, a constituição desse
colegiado, inclusive com a participação dos
trabalhadores rurais, certamente· evitará, no
futuro, acusações de malversação do dinheiro
público e desvio de verbas pelos governos
estaduais, como vem ocorrendo em algumas
oportunidades, de maneira injusta e genericamente.
O governador do Rio Grande do Norte
lamentou que somente agora, após cinco meses de paralisação, o Conselho Deliberati_vo
da Sudene estivesse realizando a primeira
reunião do atual Governo, quando a lei que
criou a autarquia estabelece que esses encontros sejam mensais. E o mais grave, segundo
ele, é que durante esse período iniciou-se
no Nordeste uma seca verde que está ca,sttgando a região e_acabando com a safra, A
reunião de ontem foi realizada pol- Convo:.
cação do conselheiro Geraldo Melo, que usou
a tribuna para exigir do Governo Federal medidas concretas e não apenas discursos.
No lugar da falácia, pediu ele que fossem
indicadas açóes concretas de atendimento às
vítimas da sec-.a verde, afirmando não_ ter conhecimeiito, na área económica do Governo
Federal, de qualquer medida, por exemplo,
que se refira à divisão proporcional de recursos financeiros segundo a população dos estados, como está previsto na Constituição.
O gove_Enador do Rio Grande do Norte,
que iniciou seu pronunciamento afirmando
que não tinha a intenção de criar uma crise
no Conselho Deliberativo da Sudene~ repeliu
as insinuações de alguns auxiliares do presidente Collor de Me \lo, de inc<?mpctência dos
governadores da Região, e acusações de desvio dos recursos destinados a programas oficiais para fins político-eleitoreiros, e disse
que tais acusações não devem servir como
argumentos para a negação de liberação de
verbw.. "Dinheiro que se destinaria, não para
beneficiar quaisquer políticos, mas para atenuar a fome escandalosa que atinge a Região", disse. Reconheceu a autoridade do
presidente da República e de :;;eus auxiliares,
mas condenou a maneira como o secretário
Egberto Baptbta procedeu à semana passada, quando esteve naquele Estado para tratar
da liberação de recursos destinados às vítimas
da seca verde e _não deu conhecimento ao
Governo do Estado de sua presença.

Egberto garante verba
Duzentos e trinta e oito milhões de dólares
é c5 que o Governo Collor de Mello está investindo no Nordeste, a começar por Sergipe,
da.udo prioridade aos projetas de irrigação.
Foi o que declarou, ontem, ao presidir a reu- ·
nião do Conselho Deliberativo da Sudene,
o Secretário do Desenvolvimento Regional,
Egberto Baptista. Numa reunião cheia de expectatívas por parte dos governadores nordestinos, que estão sem recursos para seca
verde e para enchente, no caso de Pernambuco, o secretário da Presidência da República não se intimidou com as denúncias do
governador do Rio Grande do Norte, Geraldo Melo, de que favoritismo político e falta
de conhecimento do Governo federal estão
prejudicando a região.
Segundo Egberto Baptista, as dívidas interna e externa atingiram patamares assustadores e sua rolagem se dava com total comprometimento de recursos orçamentários arrecadados ineficientemente e de emissões primárias, que estimulavam o processo inflacionário.
Como resposta às críticas pela falta de re·
cursos no Nordeste, o secretário presidencial
disse que a ciranda fín-anceíra desviava recursos de áreas diretamente ligadas à produção
e acirrava o processo de concentração de renda em mãos de parcela ínfima da população,
agravando o estado de miséria e de injustiça
sociaL "O Nordeste, em particular, sofria
mais ainda, esperava tanto, mas tão pouco
e, mesmo assim, de modo de.sordenado, foi
o-que sobrou", afirmou.
No entender de Egberto, apesar dos sacrifícios e das dificuldades com que estamos nos
defrontando cotidianamente, já se evidenr.iam sinais em direção a uma economia sólida
e moderna, digna de um país com inesgotáveis potencialidades econômicas. A retomada do desenvolvimento constitui-se em desafio dos mais contundentes para o Governo,
segundo ele.
Social

_ _

_

_ Em seu discurso, o secretário Egberto Baptista afirmou que; mesmo dando ênfase aos
aspectos econômicos de nossa realidade, outras são as preocupações do Governo Federal. O presidente Fernando Collor tem mani·
festado constantemente sua determinação de
melhorar substancialmente os índices de desempenho social que nos envergonham perante outras nações, inclusive aquelas em desenvolvimento.
Adiantou que o resgate de nossa vergonhosa dívida social exige prioridade de recursos para a área social, direcionamento da máquina estatal para a superação do subdesenvolvimento e integração com o setor privado
pa.rase-implantar uma verdadeira revolução,
no sentido do homem como único agente e
beneficiário do desenvolvimento.
Nordeste
·
Apesar de todas as críticas dos governadores nordestinos, _num só coro de lamentações, Egberto Baptista garantiu que o presi-
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dente Fernando Couor exige que se garanta
ao Nordeste o que é do Nordeste. "Ele asse_gura a participação a que o Nordeste faz jus
no -contexto nacional, desmascarando promessas vãs que foram feitas no passado, põrém jamais cumpridas, e ainda acenando com
privilégios que nunca se efetivaram, criando
imagem distorcida no cenário nacional. O
Governo Fernando Collor não é de promessas, é de realizações:•, afirmou..
O secretário lembrou_ os votos que Collor
de Mello obteve no Nordeste, em duas etapas
da eleição, e falou da moralização do serviço
público, com o enxugamento, ou reform·a administrativa, como necessidade para desburocratizar e- Sanear a máquina federal. O objetivo, disse ele, é corrigir o gigantismo, premiar a eficiência-; moralizar a fUriÇao pública
e colocar à disposição da sociedade um Estado ágll e moderno.
Só após superadas as dificuldades adminis-trativas iniciaiS, p.ro-movidã a ·reestruturação
institucional e económica do País, foi possível
retomar as reuniões do Cons_elho Deliberativo da Sudene, que será o instrumento institucional, a articuladora, coordenadora, supervisora e responsável pelo Plano de Desenvolvlmento do Nordeste.
Finor
Egberto Baptista disse que, para assegurar
o ritmo do desenvolvi.Qlento regional pretendido, as ações da Secretaria do Desenvolvimento Regional da Presidência da República serão implementadas, basicamente através do Finor, do Papp, do Fundo Constitucional para o Desenvolvimento do Nordeste,
pela regionalização dO orçamento federal e
pelo Programa de Irrigação.
A respeito do Finor, disse Egberto que assegura aos empresários que a posição do Governo Collor será sempre de mantê-lo cada
vez mais forte, porém, reavaliando sua foiína
de aplicação, com o objetivo de torná-lo cada
vez mais eficiente como instrumento do desenvolvimento económico do Nordeste.
Emergência
Quanto às emergências, o secretário disse
estar atento aos problemas que no Nordeste
são sempre mais aflitivos e graves, pela _própria condição de pobreza da região. A emergência assistencial receberá atenção do Ministério da Ação Social. As ações de desenvolvimento, concentradas em áreas que gerem efeitos multiplicadores positivos, os denominados "Bolsões de Riqueza", serãn de
responsabilidade direta da Secreta_rLa_ Regional, em articulação com a Sudene.
No campo das diretrizes políticas, o Plano
Regional _e o Plurianual vão permitir ao Governo orientar suas ações no .N ord~ste, ao
longo do tempo. A Secretaria do Desenvolvimento Regional e a Sudene estão concluindo o Plano Plurianllal para o Nordeste, do
qual deverão constar investimentos prioritários p'ara a região a serem executadas pelo
Governo, no perfodo~de 1991195.
Os estudos para identificar as propostas
nordestinas as estão sendo articulados com
a Secretaria Regional, Sudene, governado-. ·
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res, que encaminharão projetas de lei para
regionalização, ao presidente da República
que o encaminhará ao Congresso Nacional.
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) Concedo a palavra, para breve comunicação,
ao nohre Senador Antônio Luiz Maya.
O SR. ANTÓNIO LUIZ MA YA (PDC TO. Para comunicação. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, Srs~ Senadores,
taria de fazer _!!SO desta tribun:a, hoje, para
transmitir aos Srs. SenadOres e aos responsáveis pela área administrativa um apelo veemente feito no meu Estado pelos idosos, por
aquelas pessoas já avançaõas na idade, de
70, 80 e mais anos, que hoje se sentem discriminados como aposentados. Dedicaram toda
sua vida ao trabalho, dlre:cionaram seu amor
à causa do desenvolvimento nacional e, hoje,
de algum modo se sentem discriminados. e
discriminados de dois modos: primeiro, sequer foram Contemplados por esse abono- que
será dado a todos os trabalhadores; e, noutro
sentido, porque ao receberem suas aposentadorias as recebem com muito atraso e é tão
pouca e tão pequena que, ao invés de traz_er
tranqüilidade para eles, a aposentadoria traz,
'sem dúvida alguma, muita humilhação e mui:to desprestígio,
Sr. Presidente, acabo de presenciar essa
'cena de causar dó ao coração, O pagamento
'dos proventos dos aposentados do interior
-meu Estado é interiorano- é, hoje, uma
verdadeira tragédia para os que fazem jus
pelo trabalho dedicado durante toda.uma vida a favor do progresso, da prosperidade e
do desenvolvimento _da Nação e da sua própria comunidade.
Além de pequena, a aposentadoria chega
com até dois meses de atraso, ocasionando
um verdadeiro vexame e deixando os nossos
velhinhos na rua da amargura, da miséria e
da fome.
Pelo fato de os proventos serem escassos
e de parcos recursos financeiros, e pelo fato
de serem um direito adquirido com sacrifício
e dedicação ao trabalho, no longo período
de 35 anos ou após os 75 anos de existência,
deveriam ser os primeiros a serem pagos no
mês vincendo, pelo institutO competente.
Atualmente o responsável é o INSS- Instituto Nacional de Securidade Social.
Faço, pois, Sr. Presidente, desta tribuna,
veemente apelo ao Ministro Antônio RogériO:
Magri, para que S. Ex• tome as providências
imediatas no sentido de colocar o pagamento
dqs apOsentados em dia, não permitindo que
jainais- ãti'ase. Os prOVentos dos aposentados
é algo sagrado, os ·aposentados devem ser
tratados com respeito, devem ser tratados
com atenção e carinho que bem merecem,
pelo que fizeram pela Pátria,
Disse no infcio, são mestres- meStres na
área do trabalho, da vivência, da dedicação,
do sacríficio em prol do de-s-envolvimento des·
ta Nação. São mestres, portanto, Que os seus
proventos lhes tragam a recompensa de uma
bem e merecida tranqúilid~de.

ios-

Os nossos aposentados não podem ser tratados com desprezo e como se traste~ impres.táveis fossem.
Que o sossego que desfrutam seja uma espécie de prêmio e não um castigo e um motivo
de vergonha e de humilhação,
_~Feliz a nação que der atenção especial aos
seus idosos e aposentados! Merece uma benção muito_particular pe_Deus. _
,- ~
Espero que es-Tis considerações sensibilizem-os --corações--e-iluminem as mentes dos
responsáveis pelo destino dos nossos velhos
brasileiros.
Portanto, Sr. Presidente, fica aquio ~pelo
para que os nossos aposentados não sejam
discriminados nesta emenda ã Lei Salaiiã.l.
Que o abOno salarial seja, tamb~m, cOnce~
dido a eles. Eles esperam por isso, reclamaram que tinham sido discriminados.
Estou, aqui, fazendo apelo em nome daqueles que são do meu Estado, e com os
quais eu conversei ontem e anteontem. Eles
estavam, sem dúvida alguma, desmoralizados
'diant~ dessa situação e jamais a eles seja dada
a recompensa como hurnilhas,·áo, ao contrário, seja como prêmio.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
(Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
- Concedo a palavra ao nobre Senador
Afonso Sancho.
O SR. AFONSO SANCHO (PFL - CE.
Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente Srs. Senadores, atual conjuntura mundial está referta de eventos inesperados, que
demonstram _corno o fator econOmico supera
as ideologias.
O marxismo, que pregou a igualdade social
e o Governo do proletariado, fracassou compretamente em suas promessas falazes, que
não se compatibilizavam com a natureza hu~
mana. O grande estadista Goban:hev, com
a Perestroika e a Glasnost, destruiu o mito
comunista e está implantando, gradativamente, a democracia e a economia de mercado
livre na União Soviética. E na esteira dessa
libertação, as Nações do leste europeu derru·
baram os governos ditatoriais, rejeitando o
comunismo e ensa:iail.do os primeiros passos
para se ~e:~Q_cratizarem ou se ajutarem à economia privada.
Esses acontecimentos representam o coroamento de um processo económico em que
as nações ~deologicamente divergentes passaram por cfrna de suas diferenças para celebrar
acordos comerciais e tecnológicos.
A necessidade do intercâmbio cultural e
econôrnfco entre as nações está incentivando
a formação de grupos que têm interesses convergentes, para expanção de in-tercâmbio co·
merciai e troca de tecnologia entre seus participantes,
O japao, qUe lidera a economia no pacífico,
está ostentando um crescimento quantitativo
e qualitativo extraordinário em seu desenvol~
vimento, preCisa de escoamento para seus
produtos, que praticamente estão criando
D!!mpings em ~lguns P_aíses, que tentam criar
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restrições à sua entrada. Por isso, estão formando um grupo por ela liderado, com a
participação-dos chamados tigres asiáticos-A Coréia do Sul, Hong-Kong, Cingapura e
Formosa que, juntos formarão um PIB altíssimo. em condições de fazer trocas proveitosas
entre si. E::;se intercâmbio será naturalmente
facilitado pela proximidade geográfica.
A comunidade econômica européia, que
já é o 2" PIB do mundo, receberá agora um
grande reforço com a reunificação da Alemanha e a entrada das Nações do leste europeu
no universo democrático que constituir~o um
mercado poderoso em termos de produção
agrícola, industrial, comercial e bancária e
conhecimentos técnicos.
Os Estados Unidos que vêm apresentando
índices preocupantes de declínio, invadidos
por capitais externos, especialmente japone·
ses, estão procurando formar um grupo do
atlântico norte, unindo aquele País ao Canadá, México e, provavelmente, o Caribe. Isto
significa que os participantes desse grupo terão preferências no ínterc.âmbio entre si.
Diante desse contexto, as nações da América Latina precisam unir-se para não ficarem
à margem desse novo processo econômico,
procurando entrelaçar suas economias. Mas
essas nações são pobres e sua união não lhes
daria o poder necessário para ter acesso expressivo a outros mercados fora de seu âmbito de atuação. Daí a necessidade de aproveitar a sugestão do Presidente Bush para
a formação de _um grupo económico latinonorte-americano, naturalmente com a participação dos estados, que sempre foram os
melhores parceiros comerciais do Brasil.
A oportunidade é excelente para que se
analise essa sugestão até obter-se solução
concreta para esse proble~a porque, no momento, três grandes nações do continente sulamericano estão procurando implantar uma
economia de mercado livre, abrindo uma avenida de mão-dupla para a importação e exportação -Brasil, Argentina e Chile. Vejam
a reunião dos chanceleres desse Países já fucluíndo outros menores.
Com essa nova mentalidade, podemos perfeitamente manter entendimentos e firmar
acordos com. os estados unidos para aumentar
o intercâmbio comercial e cultural necessário
à expansão de nosso desenvolvimento, que
precisa de ajuda tecnológica e investimentos
estrangeiros.
É hora de sepultarmos sentimentos de Xe_nofobia e vermos que até a URSS, que tanto
alardeou seu poderio, e se m,anteve isolada,
teve a humildade de reconhecer seu_ fracas50
económico e pedir ajuda as nações capitalistas.
Que as autoridades brasileiras-e, especialmente os economistas, analisem a proposta
do Presidente Bush. pois nos parece oportuno correr contra o tempo, formando o gru·
po que impeça que fiquemos à margem dos
novos tempos que marcam profundas mudan~
ças nas relações entre povos.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente,
(Muito bem!)
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COMPARECEM MAIS OS SRS. SENADORES,.
Aureo Mello- Olavo P.ires - João Castelo - Mauro Bene_vides_- João Calmon
- Ronan TitO -Severo Gomes:- Fernando
Henrique Cardoso- Mauro Borges- Mau·_
rício Corrêa _-José Paulo Bisol
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
-Está finda a Hora do Expediente.
Passa-se à

ORDEM DO DIA
~resentes 35 Srs. Senadores. Não há quo·
rum para votação. Em conseqüência, os itens
n~ 1 a 6 da pauta ficam adiados para a próxi·
ma sessão ordinária.

São Qs seguintes ds itens aéjíados:
I

PROJETO DE DECRETO
LEGISLATIVO N• 62, DE 1989

Votação, em turno único, do ProjetO de
Decreto Legislativo no 62, de 1989 (no 84/89,

na Câmara dos Deputados), que homologa
o ato do Conselho Monetário Nacional que
autorizou a emissão de papel-moeda, no
exercício de 1986, no valor de até tre:z;e bi·
lhões de cruzados, tendo PARECER FAVO·
RÁ VEL, sob n~ 194, de 1990, da Comissão
-de Assuntos Sociais.
2
REQUERIMENTO N"177, DE 1990
Votação, em turno único, do Requerimenw
to n 9 177, de 1990, de autoriã. do Senador
Wilson Martins, solicitando, nos termos regi·
mentais, a transcrição, nos Anais do SeDado,
do artigo publicado no Jornal do Brasil de
17 de junho do corrente ano, sob o título
"Um Tiro na Cultura", do sociólogo Herbert
de Souza.
3

PROPOSTA DE EMENDA À
CONSTITUÍÇÃO 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 Senador~. que acreScenta parágra·
fo ao art. 159 e altera a redaçãp do inciso
II do art. 161 da Constituição Federal.

4
PROPOSTA J?E EMENDA Á
CONSTITUlÇAQ N• 4, DE 1989
Votação, em primeiro .turno, da Prow
posta de Emenda a Constituição n" 4,
de 1989, de autoria do Senador Leopol·
do Peres e outros Senhores Senadores_,
que acrescenta um§ 6? ao art. 5" do Ato
das DispOSições COnstitucionais Transitórias.

s
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arr~gimentado e_ agora· continua arregimen·
tando os Congressistas.
No caso do Pará, Sr. Presidente, se V~ Ex~
olhar o relatório, que todo_s_ nós temos em
Votação,_ e_ffi primeiro turno, da Pro·
m~os, verá que o que se pretende é dividir
_Q_(!St'! d~ Emenaa à Çõnstituição n,. 6;
o Estado praticamente ao meio. A mim dá
de 1989, de autoria do Senador MarcOs- :_uma sensa_ção de mutilação. RecOnheçO que
Mendonça e_ ouiros 24 Senhores Senado_·
com a política de Territórios criada pelo Pre·
res, que_ acrescenta artigo ao texto cons·
sidente Getúlio Vargas, a Amazónia teve um
tituciorial prevendo a cdáção e-definindo
impulso mais dinamizado do _que teria se não
a competência do Conseihõ- Nacional de
houvesse a criação dos Territórios. Mas até
Remuneração Pública.
isso mesmo eu me pergunto: terá sido uma
6
solução tão indiscutivelmente boa?
_
O Território Federal do Amapá, por exemPROPOSTA J?E E,MENDA À
plo, transformou-se agora em Estado. O Terw_
CONSTITUIÇAO r<• i, DE 1990
ritório Federal de Roraima, també_m._E_tenho
- Votação, em primeiro turno, da Proa convicção que Vai acontecer o que ãcOnte·
posta de Emenda à Constituição ii~ 1,
~u com o Território Federal do Acre quando
de 1990, de autoria do_ Senador Márcio
foi transformado em Estado; durante 15
Lacerda e outros Senhores Senadores,. ..anos, pela lei,_ ficou pendurado no Tesouro
que ciCreSce_nta -dispositivo ao Ato daS
Nacional, porque não tinha condições prÓ·
DisposiçõeS Constituciooais Transitórias
prias para gerir o seu destino, do pontO" de
da Constituição Federal.
vista financeiro e económico.
É evidente que áreas como, por exemplo,
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
ao Norte da calha do Amazônas, estão tão
-Item 7;
deficientes que talvez a civilização que conse7
guimos fazer só chegue lá daqui a 100 anos.
Por exemplo, o rio Trombetas, que foi objeto
ANTEPROJETO DE
da descrição de um belga que viveu na Ama·
DECRETO LEGISLATIVO
zónia durante muito tempo e que só começou
a escrever sobre a Amazónia depois que nela
(Incluído em Ordem do Dia nos ter·
vivia há 10 anos e havia feito várias viagenS
mos d() art. 143, a, do Regimento Coao rio Trombetas. E lá está a classificaçãQ
mum.)
-dos campos gerais de Trombetas como sendo
Discussão, em primeiro turno, do anuma área de clima ameno, porque a altitude
teprojeto de decreto legislativo, de auto·
compen~a a linha quase equatorial que lá s_e_
ria da Comissão Mista de Estudos Terri·
passa. E uma temperatura média de 21/22
toriais, que dispõe sobre a realização de
graus e terras férteis, que não são o forte
plebiscito para a criação do Estado de
da Amazônia. Infelizmente, ao contrário do
Tapajós.
Nordeste, que tem terras fertilíssimas, mas
A Presidência esclarece ao Plenário que
tem problemas climáticos, nós na Amazónia
de acordo com o disposto no art. 143, alíneas
temos terras abundantes, mas apenas talvez
b e c do Regimento Comum. a matéria persó 3% do total da superfície de terras férteis.
manecerá em Ordem do Dia durante duas
Ora, na hora em que os habitantes de San·
sessões çonsecut~vas p~!o menos, em fase de
tarérn, sobretudo, solicitam e insistem na tese
discuss-ão, quando lhe poderão ser oferecidas
da -dívisão, partem do ponto de vista de que,
emendas.
se não houver divisão, a região do chamado
Em discussão o projeto, em primeiro tur·
Baixo Amazonas continua sendo desassisti·
no.
da, porque tudo se centraliza na regiáõ de
O Sr. Jarbas Passarinho- Sr. Presidente,__ Bélém e na área chamada Bragantina, por
exemplo.
peço a palavra pa~a discutir.
A minha impressão é a de que. amanhã,
o sR.. PRESIDENTE (Polnpeu de Sousa) criado o Estado de Tapajós, as queixas de
-Concedo a palavra ao nobre Senador Jar·
cidades que_ vão ser incluídas no novo Estado
bas Passarinho, para discutir a matéria.
-eu ia falando Estado novo, sr: P!esidente,
mas me equivoquei, é o novo Estado- vãose reproduzir, porque próximo de Santarém
O SR. JARBAS PASSARINHO (PDS está Alenquer, próximo de Santarém está
PA. Para discutir.) -_Sr. Presidente, Srs.
Óbidos; um pouco mais distante, já n:a fron·
Senadores, já dur<i.nte -oS trabalhos da Consti·
teira com o Amazonas, está -Faro.- De matuinte, as posições antagónicas se fizeram
neira que também não vai ser pelo fato de .
senfir a: respeito disso, porque há os que quese centrar na cidade de Santarém a Capital
rem o desmembramento e há 05- que se opõem
desse Estado que se vai dinamizar concomia esse desmembramento dos estados.
tantemente todas as áreas subdesenvolvidas.
Talvez o punctum dolens, para fazer homeEu preferiria, Sr. Presidente, a política de
nagem ao Senador Maya, latinista da Casa,
modificação administrativa através da criação
o punctumdolens desse problema geral esteja
de novos municípios. Brasileiros há que não
em Minas Gerais com a_ proposta de criação
sabem, por exemplo, que o Municfpío- de AI·
do Triângulo Mineiro~ Essa é talvez a protamira, antes de desmembrado, era maior
posta que mais tenha arregimentado os Consque a superfície do território de São Paulo;
tituintes naquela ocasião, onde esteve mais

PROPOSTA DE EMENDA À
CONSTITUIÇÃO N• 6, DE 1989
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a superfície de São Paulo era menor do que
do Pará, mostrando as inConveniências de
o Município de Altamira. Então, não havia
uma divisão como está sendo proposta. Mas
a menor possibilídade de desenvolvermos um
olho também pelo aspecto geral do Pais, interritório daquela natureza com baixa renda,
clusive dentro do aspecto do problema eco nó·
a não ser criando novos município~ e procumico-financeiro que o País atravessa. Será
rando fazer para os novos nilinicípíõs a trans·
que foi feito um levantamento de custos, o
ferência de renda da União._ Chegu~i_a encon· _que representa a criação desses Estados?
trar resistências muito grandes, po~que nãci- Quem será responsáv~l pela instalação dos
fui favorável a divisão do Estado. É_evidente
serviços? _Quanto teremos de despender por
que, se nós fizermos um plebiscito nessa área,
pã:rté:- da ·união ou mesmo do Estado-mãe?
repito, é-evidente que a aspiração local é pela
Se isso ocorrer, qual despesa que será efetuadivisão.
da para poder permitir essa divisão? Não sei
Ainda ontem, recebi uma carta de um corose esses e.stúdos foram apresentados na pronel do Exército, que está na ativa, portanto,
posta; não li o avulso que está em nossas
é pessoa muito mais jovem do que eu, mas
mãos - V. EX' o leu - para saber se existe
que, se referindo à minha presença e meu
alguma coisa a respeito. Acredito que temos
passado pelo Exército, me pedia que não
que levar isto em consideração na hora da
aceitasse a mutilação de Minas Gerais. En·
votação-, para saber o que estamos votando
tão, diz ele que a perda do Triângulq_Mineir.o
e o que isto representa dentro do interesse
significaria, talvez, 40% de prejuízo para a
nacionaL Eu, por exemplo, sei do caso de
integridade econôrrtica de Minas Gerais. En·
Minas, muito discutido na Constituinte, ... _
tretanto, desde que eu me entendo, quando
O SR. JARBAS PASSARINHO- Certo
se falava do Triângulo Mineiro, dizia-se que
OSr.jutahy Magalhães.- "foi apenas uma
o Triângulo era muito mais succionado pela
espécie de caricatura de que Minas vai "perinfluência de São Paulo do que pela própria
der o nariz", nessa época em que o nariz
influência partida de Belo Horizonte. Havia
está muito em moda na superfície nacionaL
talvez_ mais razão para se criãr um Estado
independente de Minas Gerais no Triângulo
O SR. JARBAS PASSARINHO - Honni
Mineiro do que se dividir ao meio o território -sofi qui mal y pense.
estadual paraense.
O Sr. Jutahy Magalhães - Eu gostaria
Mas creio, Sr. Presidente, já que se fala
també-m de examinar este aspecto; se V. Exl
no plebiscito, que nós võtamoS- na Consti·
tiver possibilidade, nos informe no momento,
tuinte, não há como nos rebelarmos contra
para eu ter noção melhor do que vou votar
aquilo que nós mesmos flzemos. E quando
e -como-votar, embora não vá fazê-lo hoje,
digo nós, estou dizendo a maioria a que S.
mas, pelo menos, para ter uma idéia a resEx•, o Sr. Presidente Pompeu de Sousa, perpeito.
tenda. A maioria que nos deu esta Consti~
O SR. JARBAS PASSARINHO- Nobre
tuição, dela se orgulha e nós dela não temos
S-emidor .i'utcihy Mag"aihães, a preocupação
tanto orgulho. Então, esta Constituíção foi
de V. Ex• é da mais alta importância, e está
que proporcionou a possibilidade desse plepresente à CãSa, como sempre, com a me.sma
biscito.
assiduidade de V. Ex', o nobre Senador An·
O p1ebisdto, entretanto- parece-me que
tónio Luiz Maya, representante do Estado
o discutimos na Constituinte- ficaria, tarride Tocantins. S. Ex• poderia responder até
bém, submetido ao_ beneplácito da Assemmelhor do que eu, porque, quando o Estado
bléia Legislativa, e acho que isso foi sábio
de Tocantins foi criado, já o foi levando-se
fazer~se, mas de qualquer maneira; no moem consideração a necessidade de o Governo
mento em que se discute a possibilidade de
Federal manter as suas despesas de instalação
se fazer o plebiscito, e eu analiso o relatório e de manutenção durante algum tempo. Esta,
da ComíssãÕ, foi um relatório isento, eu mesentão, é uma coloc~_ç_ão. Por analogia, estão
mo fui um dos palestrantes convocado_s pela
fazendo isSo-cOm Teia_ção aos Estados a serem
Comissão e houve palestras e conferências
criados, se o decreto-legislativo for aprovado.
em sentido conflitante de ponto de vista.~.
O que eu estranho um pouco é que se chame
De modo que, ao iniciar ~ díscussâo desta
a isto de geopoUtica. Em primeiro lugar, eu
matéria, Sr. Presidente. e_u, evídentemente,
teria a· audácia de perguntar se geopolítica
não posso pedir a atençáo dos meus Colegas,
é ciência, porque, para justificar, no nazismo,
porque seria uma iildelicadeza, rodos eles são
os Anscbluss e as ane"ações,.então, falava·se
muito atentos à questão nacional, mas eu enna geopolítica, especialmente com um teórico
fatizaria a responsabilidade que vamos ter
da geopolítica, que eraHanshofer, e que criaa partie do momento em qu~ tomarmos essa
va___.aigumas leis de política, entre elas, por
decisão.
exemplo, essaatração entre as áreas divididas
com o mesmo sentido cultural, com a mesma
O Sr. Jutahy Magalhães Concederme-ia V.
cultura. li eu estranho isso! Tenho a audácia
Er um aparte, nobre Senador?
de estranhar, porque vejo, por exemplo, que,
O SR. JARBAS PASSARINHO -Tenho
com a mesma cultura, praticamente, temos
muita honra de conceder o aparte ao Senador
a região dos Pampas. Ao lado de V. Ex·.,
.Jutahy Magalhães.
·está o nobre Senador José Paulo Biso!. do
dos
Pampas tem uma completa afínidade com
O Sr. Jutahy Magalhães --V. Ex~ sempre·
o gaucho da Argentina, com outra área próxidiscorre muito bem a respeito do assunto que
ma de fronteira, afinidade até maior do que
defende e já levantou o. problema do Estado
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terá conosCO: do Norte ou do Nordeste. E .
nem por isso foi impossível f~er uma divisão
territorial e uma divisão de soberania. Então,
dizer que é impossível separar as áreas com
o mesmo conteúdo cultural era uma lei de
Hanshofer que não me parece sustentável
diante da realidade histórica mundial.
Do ponto de vista geopolítico, dizer que
repartição do Estado significaria a garantia
do seu desenvolvimento, tan'lbérn ponho em
grandes dúvidas. Acho, sim, que essas popu·
laçóes. que estão atraídas pela idéia de que
, uma vez havendo a subdivisão, elas serão
fortalecidas pelos recursos que são encaminhados, essas, sim, desejam o plebiscito. Dls=
cutimos, na Constituinte, se esse plebiscito
deveria ser generalizado ou apenas localizado. Lembro-me bem de que os que não desejavam, que chamavam de_mutilação de território, queriam qué o plebiscito fosse geral.
Por exemplo, a população do Parâ inteira
iria ser objeto de um plebiscito para decidir
se aceitava ou não a divisão do seu território
ao meio, com a criação do Estado de TapajóS.
Mas, não! O plebisCito vai ser apenas em
relação â ârea que está pleiteando a divisão.
De maneira que o plebiscito será, eVidente-·
e fatalmente, favorável à divisão.
Não seLse_ valeria a pena, baseado neSse
princípio, generalizar de tal modo, dizendoque Sergipe melhoraria muito se o dividíssemos, que é tão pequeno.
"é. uma questão a discutir. Agora, indiscutivelmente, 1 milhão e 200 mil quilómetros_..
quadrados, que hoje são a superfícío do Esta·
do do Parâ, representam uma 'área ixtremamente grande para uma ad.mioistração centralizada em Belém. Esse é o argumento _que.
eu aceito. Acho que isso é importante. Jâ
não é o caso, por e;'{emplo, de Mato Grosso,
suponho eu - falo ousadamente di~nte do
Senador Wilson Martins - , porque Mato
Grosso do Sol e Mato Grosso, ao que sei,
ambos desejavam a divisão, ambas as populações desejavam a divisão. Já no caso do Para,
não há os que não desejam a divisão e hâ
os que se batem por ela.
·
No mo~ento em que y. Ex• abre a discussão desta matéria, que acho de grande importância, dizendo que teremos ainda 48 horas,
no caso de apresentarmos alguma emenda,
eu me reservaria o direito de anlisar o relatório da Comissão com um pouco mais de prudência e de tempo, para saber que decisão
tomarei.
_O Sr. António Luiz Maya V.- Ex· um aparte?

Permite-me

O SR. JARBAS PASSARINHO - Poís
não. Com muito prazer, ouço o aparte de

V.Ex•
O Sr. Antônio Luiz Maya- Nobre Sena·
dor Jarbas Passarinho. V. Ex' praticamente
me concitou ao aparte.

O JAR.BAS PASSARINHO- É uma pro·
vocação.

O Sr. Antônio Luiz Maia- De algum modo, {ez a provocação para que eu desse meu
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testemunho com referência à implantação do
Estado de Tocantins. Realmente, a implantação do Estado de Tocantins é, hoje, para
nós, motivo de grande orgulho. Porque aquilo quera tido pelo EMado de Goiás, acima
do_Faralelo 13,_ como um peso morto na administração estadual, como impossíve I de resgatar os seus,próprios compromissos, quer dizer, não tinha o suficiente_sequer para manter
a máquina, hoje nos permite viver: e-xtlusivamente de arrecadação própria, e estamos com
a folha de pagamento em dia para todo o
funcionaJismo, que cresceu numa proporção
de implantação de Estado __e com o fundo de
participação, exlusivamente; não tivemos um
vintém sequer, transferido do Governo Federal para a implantação do Estado, para comprar um lápis.
O SR. JARBAS PASSARINHO:._ Mas era
mandamento constitucional!

O Sr. Antônio Luiz Maya- Era mandamento, mas nada recebemos até o presente
momento V. Ex• tem toda razão de dizer.
Mas, acho que é porque o Estado já estava
amadurecido; havia toda uma conscientização. E o Estado tem muita potencialidade.
O SR. JARDAS PASSARINHO - Eu lhe
pergunto, se V. EX" me permite o contraaparte: a divisão do Estado não foi absolutamente tranqüila e harmô_nica? Q próprio
Goiás nãO ficou a favor- Oa -Sua divisão?

comunidade. O nível de vida e_stá crescendo
e a produÇ3o taffib-éni. Agradeço a V. Ex'
pelo aparte.
O SR. JARDAS PASSARINHO- Isso me
alegra, Senador, porque fiz uma viagem com
o Governador do Pará e o Presidente Geisel,
numa das poucas Vez~s em que participei de
alguma cerimônia do Governo Geiret, porque, nesse Governo, fiquei quase sempre no
lado oculto da Lua. Então, eu viajava para
irmos ao Amapá. Era um Comandante da
Marinha o Interventor, o Governador, mas
Interventor fez a exposição e chegou-se à conclusão de que o Amapá ainda vivia da importação de carne do__ Pará, a sua subsistência
era quase toda ela - e não só carne _- do
Estado do Pará, se me recordo, dezesseis
anos depois da criação do Território!
É diferente do território que V. Ex• representa aqui com tanto brilho - o território
de que falo, agora, é o Estado de Tocantins,
estou falando de território - superfície porque ele está encravado de_ tal modo no
centro- talvez, eu diria, até·.- o lug-ar comum
que se chama, em Geometria, equidistância
dos pontos extre~o_s doBrasil- q_ue rapidamente, como V. Ex• diz, pode haver interligação com estradas importante~ que permitem o fluxo do transporte dos grãos que estão
produzindo - não sei se estão produzindo
também alpiste - , mas muitos grãos, com
ceteza, estão produzindo e que, em conseqüência, pOdem fazer uma articula_ção rápida
com a economia nacional.
Já o problema de Roraima é diferente, encravado lá no Norte, e ainda se pretende,
aqui, a criação, agora, de um Território retirado da superfície de Roraima, o Território
de Rio Negro.
De modo que, assim como a maioria fez
vencer esfe pOntO de vista na Assembléia Nacional Constituinte, humildemente peço a essa Maioria que medite na hora em que passe
da palavra à ação. (Muito bem! Palmas.)

O Sr. António Luiz Maya - Tranqúila e
harmónica- na época, sim. Hoje não; existe
dificuldade com relação ao repasse, vamos
dizer, do património, parte do património
que pertenceu ao Estado de Goiás e que_estava lá no estado de Tocantins. Nem tudo isso
foi repassado, até o presente momento, às
diversas empresas e órgãos púb_licús, é Verdade. Quer dizer, hoje, Goiás está impossibilitando o desenvolvimento completo do Estado de Tocantins. P_orém lá é uma fronteira
agrfcola em pleno desenvolvimento, produzindo grãos, e o Govirno rem tido condições, _
Durãnte o discurso do Sr. Jarbas Pascom esses. parcos recursos, porque não tivesariitho, o Sr. Pompeu de Sousa, Terceimos., até agora, nenhum vintém externo de
ro~Secretário, diixa a cadeira da presiempréstimos para implantar nada. Entretandência que é ocupada pelo Sr. Nelson
to, o asfalto está sendo levado a algumas vias
Carneiro, Presidente.
importantes, estamos traçando novac; estradas rumo ao Nordeste, para levar essa produO SR. PRESiDENTE (Nelson Carneiro)
ção toda para lá. E a satisfação do povo é
-Continua_ em discussão a matéria. (Pausa.)
grande. Não digo, assim, com referência à
Não havendo quem peça a palavra, adisprópria administração, que- tem tamb!Em a
cussão da matéria terá prosseguimento na
parte de opOsição, mas o povo está satisfeito
sessão de amanhã.
por ter sido criado_ o Estado de Tocantins,
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
e, de algum modo, ~stá correspondendo à
sua expectativa. Por isso, digo a V. Ex•: lá -ltemS:
estava amadurecido, com cem anos de trabaANTEPROJETO DE
lho, isso que hoje não vejo, por exemplo,
DECRETO LEGISLATiVO
no Pará, não sabia que Tapajós poderia ser,
(Incluído em Ordem do Dia nos termos
um dia, um Estado. Tambt!m aquilo que V.
do art.,143, a, do RCgimentO Comum)
Ex~ diz é real: multipliquem-se_os municípios,
e, então, o desenvolvimento se tornará mais
DíScusSao~ em_-priirieiro- iliinO: do anteprojeto de decre;:o _legislativo, de autoharmónico. Estamos vendo isso no Estado
ria da Comissão Mista de Estudos Terride Tocantins, que, de 60 recebidos, temos
toriais, que dispõe sobre a i-ealí:Z"açáo de
100, hoje, todos eles em pleno funcionamen- plebiscito para a criação do Estado do
to e recebendo fundo de participação necessário para algum desenvolvimento da própria
Triângulo.
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A Presidência e~darece ao Plenário que,
de acordo com o disposto no art. 143, alíneas
b e c, do Regimento Comum, a matéria permanecerá em Ordem do Dia durante duas
sessões consecutivas, pelo menos, em fase
de discussão, qUando lhe_ poderão ser oferecidas emendas.
Em discussão o anteprojeto, em primeiro
turno. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, adiscussão da matéria terá prosseguimento na
sessão de amanhã~
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
-Item 9:
ANTEPROJETO DE
DECRETO LEGISLATIVO
(Incluído em Ordem do Dia rioS ier:
mos do art. 143, a, do Regimento Co~
mum)
DisCussão, eni primeiro iUril-Õ, do anteprojeto de decreto legislativo, de auto_ria da Comissão Mista de Estudos Territoriais, que dispõe sobre a realização de
plebiscito para a criação do TerritOrío
Federal do Rio Negro.
A Presidência esclarece ao Plenário que,
de acordo com o disposto no art. 143, alíneas
b e c, do Regimento Comum, a matéria permanece.rá cm Ordem do Dia durante duas
sessões conse_cutivas, Pelo menos, em- fase
de discussão, quando lhe poderão ser oferecidas emendas.
Em discussão o anteprojeto, em primeiro
tui"no. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, a discussão terá prosseguimento na sessão de amanhã.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
Item 10:

ANTEPROJETO DE
DECRETO LEGISLATIVO
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do art. 143, a, do Regimento Comum)
Discussão, em primeiro turno, do an·
teprojeto de decreto legislativo, de auto~
ria da Comissão Mista de Estudos Territoriais, que dispõe sobre a realização de
plebiscito para a criação do Território
Federal do Alto Solimões.
A Presidência escalre"ce ao Plenário que,
de acordo com o disposto no art. 143, alíneas
b e c, do Regimento Comum, a matéria permanecerá em Ordem do Dia durante duas
sessões consecutivas,_ pelo menos, em fase
de discussão, quando lhe poderão ser oferecidas emendas.
Em discussão o anteprojeto, -eüf-primeiro
turno. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, a dis_M
cussão tetá prosseguimento na sessão de amanhã.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
-Item 11:

3974

Sexta-feira 3

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II)

ANTEPROJETO DE
DECRETO LEGISLATIVO
(Incluído em Ordem dO Dia nos termos do art. 143, a,--do Rcg1lnento Comum)

Discussão, em primeiro turno, do anteprojeto de decreto legislativo, de autoria da ComisSão Místa de Estudos Terri-

toriais, que dispõe sobre a realização de
plebiscito para a criação do Táritório
Federal do Araguaia.
A Presidência esclarece ao Plenário que,
de acordo com o disposto no·art. 143, alíneas
b e c, do Regimento Comum, a matéria per-

manecerá em Ordem do Dia durante duas
sessões consecutivas, pelo menos, em fase
de discu.ssã.Q,_quando lhe poderão ser oferecidas emendas.

Em discussão o anteprojeto, em primeiro
turno. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, a discussão terá prosseguimento na sessão de amanhã.
O Sr. Jutahy Magalhães- Sr. Presidente,
peço a palavra para breve explicação.
O SR. PRESID_E.NTE_ (N~lson .C~rneíro)
-Concedo a palavra ao nobre Senador.

O SR. JUTAl!Y MAGALHÃES (PSDBBA. Para explicação pessoal, Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, SrS. Senadores,
apenas'uma<> ligeiras palavras sobre a última
frase de um discurso, porque só eScutei a
última frase, mas para mim foi shficiente pai:'a
fazer idéia do pronunciamento.
O Senador Ney Maranhão estava discursando - e S. Ex" ainda está presente - a
respeito do Dr. Egberto Baptistã, que-trata,
hoje, do desenvolvimento regional do Nordeste, elogiando a ação política de _S~ Ex•
ÉrÍtr"iiaTI.to, vejo-me Preàcupad(;, Sr. Presidente, com o noticiário do jornal, informando a reação do Governador do Rio Grande do_ Norte, que citou palavras do então
Governador de Alagoas a respeito da posição
dos governadores perante a Sudene e tam_bém da ação de representantes do Governo
federal que agiam diretamente nos municípios, sem a preocupação de atender aos governadores da Região. Então, ao reclamar
isso, obteve a resposta do Dr. Egberto Baptista, que declarou que continuaria agindo
assim.
Para surpresa minha, hoje fui informado,
e não tinha lido essa parte, apenas a resposta
do Dr. Egberto_Baptista, fui infõrmcido, por
dois jornalistas, que S. Ex• concluíra a frase
dizendo "que ess~ era uma ação política que
S. Ex• tornaria a desenvolver enquanto es[ivesse fazendO essa campanha". E que, al,
teria tido a resposta do Governador do Rio
Grande do Norte, que, no meu entender,
se o fato ocorreu, agiu cofretamente:- "Se
é uma questão de ação política, então v. sa
utilize o seu dinhei:i'o nâC)Cl dillhCíro público".

e
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Yeja V. Ex~ que não posso concordar com
o Senador Ney Maranhão para aplãudir quem
age dessa forma; não posso concordar em
que hoje estejamos na região com uma seca
das mais terríveis dos últimos anos; em re~
giõeS da Bahia já-existe fome, por falta de
alimento, porque não houve a produção de
feijão nem de milho _para alimentar aquela
população em determinadas áreas do nosso
Estado. NãQ é possível que até hoje estejam
os técnicos ligados à área do Nordeste procllra:D.do saber Se existe ou não se_ca Tia regrão.
Ora, Sr. Presidente_e_Srs. Senadores, a seca
existe i- está aí para quein quiser ver! Não
sou a favor da ação paternalista que, muitas
vezes~Ocorreu no pasSado- e quase sempre-,
eu poderia dizer. Sou a_ fav_or de uma ação
que, para o futuro, determine a inexistência
da seca como está, até hoj_e, afligindo a r~
gião.
Mas não existe nem uma coisa nem outra;
nem a atenção imediata de emergência, nem
um trabalho efe_ti~o para o futuro, a médio
e longo prazos. E é isto que é preciso existir:
é preciso acabar com tanta discussão, tanto
plano para o Nordeste, tanto discuiso bonito;
nada se faz, de concreto, para a Região.
Só para a ~b~a, esse din_~e_iro basta.

O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Porque
o Governador declarou isso na presença do
Sr. Egberto Baptista e afirmou que vai continuar agindo assim.
O Sr. Ney Maranhão- Senador, eu teitho
aqui um telex do Governador do Rio Grande
do Norte. Veja V. Ex•s como são as coisas:
esse telex é do dia 25 de julho. Permita-me
lê·lo:
Exmo. Sr.
Dr. Egberto Baptista
DD. Secretário Nacional de Desenvolvimento Regional
Brasília -DF

O Sr. Ney Maranhão- Permite-me V.
Ex• u~ aparte?

O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Mas
não tem nada a ver uma coisa com a outra.
É o GOVernador -diri,g!nôo-se -a al~ém responsável pelo desenvolvimento do Nordeste.
Nada Demais!
O Sr. Ney Maranhão - Então, veja V.
Ex• o seguinte: o pomo da história toda, V.
EX" sabe que estamos em uma campanha eleitoral e que, no Rio Grande do Norte, a campanha é muito dura ... -

~O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Estava
esperando por isso, Senador Ney Maranhão.
V. Ex~ po-de dar o aparte, que, com todo
prazer, recebo.

O Sr. Ney Maranhão - Senador Jutahy
Magalhães, quando assoma V. Ex~ à tribuna,
sempre o faz para defender o Nordeste, como
eu_ também. Como nordestinos, temos o mes~
m<.:q)onto de vista, porque todos nós temos
interesse em defender a nossa região. V. EX'
acaba de citar um- pronunciamento, ~e não
me engano- porque estava fora e não pude
ouvir direito e, por isso, queria apenas confirmar - do Governador do Rio Grande do
Norte, quando S. Ex~ reclamou que o Secretário çle Desenvolvimento Regional foi ao
Rio Grande_do Norte e, numa reunião, entregou a verba- aliás, essa verba era do Ministério da Ação Social - a todos os prefeitos
das áreas onde havia seca no Rio Grande
do Norte, se não me engano, cento e um
prefeitos. Não sei se é sobre isso que V. Ex•
está falando.

O SR. JUTAHY MAGÀLHÃES- V. Ex·
me permita uma interrupção, só para indagar
que, no aparte, poderá dar a informação; é
correta a notícia do jornal de que a reclamação do Governador do Rio Grande do Norte
fOi efetTVã.Ga porque o Sr. Egberto Baptista
esteve no Rio Grande do Norte sem dar a
me:nor_satisfação ao Governador, sem informar aó Governador que iria fazer aq_ue!a reunião com os prefeitos do Estado? E correta
essa informação?
O Sr. Ney Maranhão- Não acredito seja
correta.

TLX n" 49190-G EIRN,
1. Prazer de informar que as chuvas
iniciadas ontem prosseguiram hoje.
2.- Decreto de emergéncia não _edi-tado.
3. A nota combinada sObre nOssas
prioridades somente será possível amanhã.
Saudações
Geraldo José de Melo
Governador do Estado do Rio Grande
do Norte.

QSR. JUTAHY MAGALHÃES- E digo
a V. Ex~ que não tenho participação na campanha do Rio Grande do Norte.
O Sr. Ney Maranhão- Não, de maneira
alguma! Está acontecendo que o Governador
do Rio Grande do Norte se "queimou", por~
que queria, talvez, que essa -verba lhe fosse
entregue, e o Governo hoje está entregando
as verbas diretamente aos prefeitos. V. EX'
sabe que os prefeitos do Nordeste são uns
missionários. Agora, se a verba fosse entregue, aqui, no seu Gabinete ou no da Ministra ... No Rio Grande do Norte, todos sabiam
que essa verba seria entregue. O Governador
não sabia? No meu entender, isso foi um argumento para que, na Sudene, S. Ex~ fosse
a vedete, para fazer um pronunciamento da
natureza que fez. Se não fosse o dinheiro
destinado ao Rio Grande do Norte, entregue
a todos os prefeitos, sem discriminaçao, S.
EX-" poderia reclamar. Mas foi entregue publicam-ente, e S. Ex• se sentiu desmgrali~a.do,
porque o Sr. Secretário não comunicou que,
primeiro, a verba não era da Sudene, e sim
do Ministério da Ação Social. Então, quem
tinha que comunicar, se devesse comunicar,
seria a Ministra da Açã_o SociaL S~ Ex~ presente, então, foi o argumento,·a pedra de toque
para o prtmunciamento na SUde-ne. O que ~
interessa é que o Rio Grande do Norte foi-

I
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beneficiado e todos os prefeitos receberam
a verba, Senador Jutahy Magalhães.
O SR. JUTAHY MAGALHÃES - Sena·
dor Ney Maranhão, fico preocupado por saber se V. Ex", que foi__u primeiro Senador
a apoiar Fernando Collor, assim procedeu
pelas ações, pelas p~Javras do candidato ou
V. Ex• apenas está apoiando o Presidente
da República, que está contradizendo as suas
palavras e as suas ações no passado. O que
o Governador do Rio Grande do Norte fez
foi reler um discurso do então Governador
de Alagoas Fernando Collor, na Sudene, que
condenava esse tipo de :lção de Ministros que
iam assinar convénios com os prefeitos sem
nenhum avL<>o prévio ao Goverriador. Então,
era o Governador de Alagoas que reclamava
e protestava, veementemente, contra uma
ação desse tipo e hoje, como Presidente,
manda se pratiquem açOes iguais àquelas que
condenava. Então, entre a palavra do candidato e a ação do Presidente, a diferença é
muito grande, a começar pelo problema da
caderneta de poupança: no resto, temos muitos outros assuntos para relembrar, de falta
de respeito do Presidente aos compromissos
do candidato Fernando CoUor.
O Sr. Ney Maranhão- Não concordo com
V. Ex•
O SR. JUTAHY MAGALHÃES- V. Ex'
não pode concordar. V, Ex• é o Vice-Líder
do GOverno e não pode concordar com o
que diz a Opos.iÇ[o.
·
·
O Sr. Ney Maranhão- O Presidente sempre se bateu, como Governador de Alagoas,
contra a discriminação, ou seja, o Presidente
queria que as verbas fossem para Alagoas,
e Alagoas foi cercaeada- não ia verba, não
ia nada.

O SR. JUTAHY MAGALHÃES- V. Ex'
não leu o discurso do Governador Fernando
Colloc na Sudene.

O Sr. Ney Maranhão- Ninguém mais do
que_o :Presidente, Senador Jutahy Magalhães,
sentiu na própria pele a discriminação pelo
Estado de Alagoas. Então, Sua Excelência
não pode concordar com isso.
O SR. JUTAHY MAGALHÃES - Con·
cordo que houve a discriminação do Estado
de Alagoas, como houve a discrimin<!ção do
Estado da Bahia,

O Sr. Ney Maranhão- Claro, V. Ex• muito defendeu, aqui, o seu Estado.

O SR. JUTAHY MAGALHÃES- O que
estou dizendo é com respeito ãs palavras do
Governador Fernando Collor de Mello; é o
que estou aqui procurando demonstrar, repetindo o que foi dito, na Sudene. pelo Gover·
nadar do Rio Grande do Norte~~
Agora, principalmente, venho manifestar
a minha c-o-ntrariedade pela respo~ta do Dr.
Egberto Batista, de que ele ':ontinuaria praticando atos como esse, e que estava fazendo
política. Se ele estava fazendo política, aí o
Governador do Rio Grande do Norte tem ~
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que dizer o que disse: "então, vá fazer política
com o seu dinheiro, mas não com o dinheiro
público!"

no Palácio, paciência, urn prazo um pouco
mais longo, para que as verbas fossem liberadas. E acredito sejam liberadas.

O Sr. Ney Maranhão - Primeiro, o Dr.
Egberto Baptista não é político, não tem
mandato e nunca foi político; portanto, não
pode fazer política, Senador.

O SR. JUTAHY MAGALHÃES --Sena·
dor Ney Maranhão, acho que não há mais
condições!
Ouço, com prazer, o aparte do nobre Sena·
dor Mansueto de Lavor.

O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Ele está
fazendo política partidária e não política eleitoral.

O Sr. Ney Maranhão - O Governador do
Rio Grande do Norte está preocupado justamente com isso que aconteceu, o que eu falei
anteriormente.
O SR. JUTAHY MAGALHÃES - Esta
a explicação no entendimento de V. Ex•
'
O Sr. Ney Maranhão- Quero dizer a V.
Ex• que, como pernambucano, senti o problema e_estive no Gabinete do Governador Carlos Wilson~ semana passada, juntamente com
os empresáríos de pesca, com o objetivo de
ser montado, na Suape, esse tipo de empresa.
Disse a S. Ex~: "veja os pleitos de Pernambuco, porque não admito que o Estado de
Pernambuco, ou qualquer Estado, seja discriminado. O Governador Carlos Wilson também reclamou da demora das verbas, pois
ainda não chegaram ao seu Estado -como
V. Ex• está inclusive, reclamando e com raz_ão. Posso dizer a V. Ex~ que estamos juntos
nesse __ pronuns:iamento ~ pois defendemos o
Nordeste. V. Ex• está defendendo uma posi·
ção correta e eu também. Agora, como Vice~
Líder ou Líder em exercício do Governo sei
das dificuldades do Dr. Egberto Baptista e
da área económica para abrir essa "torneira."
Quer ver um exemplo, nobre Senador? A
minha preocupação é com o problema dos
canavieiros__ Qe Pernambuco. Caso as verbas
não sejam liberadas agora, não adianta mais
liberá-las,_ porque o verão está chegando e
nf · se pode mais plantar cana. Mas, acredito
que isso não seja discriminação; acredito que
as coisas estão acontecendo e n6s, como todo
o Senado, temos que pressionar, para que
essas verbas saiam. V. Ex• sabe que por traz
dessa encenação há muitas coisas erradas: o
problema, por exemplo, das várias demiss6es, que, acredito, vai haver um regresso
~ muitas das pessoas demitidas - por traz
dJsso, Senador Jutahy Magalhães, existem
pessoas interessadas que continue aquele
mesmo sistema que V. Ex~ e eu sempre combatemos aqui. Era o que tinha a dizer a V.
Ex•
-o-Sr. Mansueto de Lavor- Permite-me
V. Er um aparte?

O SR. JUTAHY MAGALHÃES - Com
todo prazer, porque, inclusive estava querendo saber das declarações de outros governadores, já que ouvi as do Governador de
Pernambuco reclamando a falta de ação efetiva, por parte daqueles encarregados, para
atender às necessidades do seu Estado.
O Sr. Ney Maranhão - O Dr. Egberto
Batista pediu ao Governador, em um almoço

O Sr. Mansueto de Lavor - Meu aparte
foi mais motivado porque estou aqui entre
este "fogo cruzado;" já que estou no meio,
vou entrar no tiroteio e atirar também. Admiro muito a ambos, e gostaria de ser um
moderador deste debate, mas, infelizmente,
não_ P?sso. Eu gostaria de estar apoiando,
aqut, mtegralmente, a brilhante defesa que
faz, do Gove_rno, o meu eminente amigo e
colega coestaduano, o Senador Ney Maranhão, como também gostaria de dar respaldo
ao pronunciamento de V. Ex• Vou avaliar
rapidamente, a situação: é um quadro deplo~
rável; depois de quatro meses, a Sudene, o
principal órgão de Desenvolvimento Regional do País. Orgão que já concentrou as esperanças de toda uma Região na sua redenção
sócio~econômica, reúne-se, depoiS de 4 meses
de recesso, que nâó se sabe por que, e se i
fez a mais melancólica, a mais fúnebre das
reuniões do Conselo Deliberativo da Sudene.
Os Governadores, em coro, fizeram, não em
ctína do Superintendente, mas do Representante do Governo Federal, o Sr. Secretário
do Desenvolvimento Regional, aquele mesmo discurso que, meses atrás, anos atrás, um
Governo do Nordeste fazia contra o Governo
Sarney. Sabem quem era esse Governador?
-O Presidente de hoje, Sr. Fernando Collor. O discurso que Geraldo Melo, Governador do Rio Grande do Norte, fez na Sudene foi igualzinho ao último discurso feito,
fiO Conselho Deliberativo da Sudene, pelo
Sr. Fernando Collor de Mello contra o exPresidente Sarney. Isso significa que o estado
de coisas continua agravando-se a cada dia.
Esse agravamento vem de diversos fatores,
mas não posso dizer que, realmente, o fator
principal seja a escolha da pessoa inadequada
para o local inadequado. Não vamos, aqui,
entrar no mérito da escolha da pessoa. O
Dr. Egberto Baptista - com quem tive a
h.onra de conversar longame~te, na residênaa do Senador Ney Maranhao, quando nos·
re~bet;t para um jantar, exatamente para discutir tats assuntos- é uma pessoa bem intencionada, demonstra interesse, mas não tem
traquejo, não tem embocadura e, além do
mais, só_ conhece o Nordeste pelo mapa, e
olhem Ia. Antes de ele exercer o cargo, só
conheceu o Nordeste pelo mapa; então, se
sente naquele Conselho Deliberativo como
um peixe fora d'água; realmente, não tem.
absolutamente, condições de conduzir a sua
Secretaria, em termos de Nordeste, de acordo com as mínimas expectativas, não apenas
dos Governadores como das lideranças regionais, porque o discurso uníssono dos Governadores não foi s6 de Geraldo Melo; a parte
de Geraldo_ Melo foi a ênfase que deu em
cima da própria. autoridade, mas não foi isso;,
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levou uma denúncia que, no contexto, deixou

em plano secundário a do Governador Ge·
raldo Melo, pois o principal é o_ descaso, é
quase o descalabro do órgão de desenvolw
vimento regional que é a Sudene - um órgão, por exemplo, que acaba de adel!litir 788

servidores, dentre os quais 306 técnicos de
nível superior, muitos deles com 10, 20 cursos
de especialização no Brasil e no exterior. Um

deles me escreveu e disse ter feito 30 cursos
de especialização - não sei para que tanto
curso de especialização! - e ainda grifou:

"Eu disse 3_0, pagos pelo Governo e quero
trabalhar para retribuir esse investimento do
Gõvemo feito em mim e, agora, sou conside-

rado inútil, jogado fora! Fiz 30 CUrsOs nO exterior e no Brasil inteiro e eStava: em todas
as universidades do Nordeste, trabalhando
pelo desenvolvimento regional, em nome da
Sudene e, agora, me jogam na rua como inútil, como vagabundo, a ganhar dinheiro do
Governo e não fazer nada!" Os técnicos da
Sudene, o que fizeram? Decidiram não ganhar de graça; resolveram reunir-se e formar
a Sudene paralela e vão prestar assessoria
técnica, económica, social, de desenvolvimento de projetas agro]?ecuários, de graça,
ãs Prefeituras e aos Governos estaduais. Essa
é a situação, nobre Senador, com a qual não
podemos concord!:.í. Além disso, o Governador do Esta~o. na sexta-feira passada decretou estado de emergência em 49 municípios do Estac!-o·de Pernambuco e, para isso,
não tem um centavo do Governo Federal para minorar a sOrte daquela população atingida pela seca. Um Estado que, na parte_ocidental, está arrasado pela seca e, na parte
oriental, no oceano, está arrasado pelas enchentes. Quanto a isso, a palavra do Governo
Federal é a do nobre Senador Ney Maranhão:
"Paciência! Tenham calma! Vocês estão ner.vosos, vocês estão agitados!" Ora, isto n~o
é tratamento! Este não é um comportamento
correto! Qual era o comportamento do Governador de Alagoas, Fernando Collor de
.Mello, na Sudene? Era exatamente o mesmo
dos Governadores do Nordeste e agora perante o Governo Federal. Então, terminando, quero aproveitar este momento para fazer um convite aos Companheiros, Senadores
do Nordeste, e, mais do que isso, um desafio,
para que, na próxima reuníão do Conselho
Deliberativo da Sudene, no mês de agosto,
estejamos todos lá, pouco interessando de
que corrente política sejam os Governadores,
contanto que somemos às palavras dos Governadores, que são legítimos representantes
do No!deste, a nossa palavra de Senadores .
Representantes daquela região. Primeiro,
para fortalecer a Sudene como órgão de desenvolvimento regional; se~do, p~~- d~.:.
fender a região; que está terrivelm-ente· prejudicada nessa situação. Parabenizo V. EX'
'pela oportunidade--.:lo pronunciamento , pedindo desculpas por ter feito quase um discurso paralelo. Mas, já que eu estava entre o
tiroteio, queria dizer QUe, realmente, o quadro é esse. Não é mais importante a denúncia
que fez o Governador Geraldo Melo, de que
o Secretário foi lá para fazer uma política,

condenada pelo Governo Federal, de distribuição de_ verbas públicas em favor de candidaturas. Não é nem isso; isso é grave por
causa do discurso do Sr. Fernando Collor.
Mas não é isso; O mais importante é o descaiabro, a funesta ação do Governo Federal conti3:Urii patrimônio do povo brasileiro do Nordeste, que é a própria Sudene. Aí, sim, está
a gravidade da questão. Obrigado, nobre Senador:
O SR. JUT AHY MAGALHÃES -

Eu é

que agradeço a V. Ex•, nobre Senador Mansueto de Lavor, porque veio concluir, praticamefite,-·o meu discui-so, dando-lhe um fecho
que já não preciso mais dar. Apenas agradeceria ·a V. EX~ por vir confirmar exatamente
aquilo que eu havia dito no infcio deste pronunciamento. V. Ex~ confirmou, com suas
palavras, o que eu havia afirmado.
Por isso, deixo esta tribuna, Sr. Presidente,
com tranqUilidade, porque nós, represen~an
tes do NoideSt~. estaremo~ sempre atelltos
pata os interesses da região.
O Sr. Chagas Rodrigues- Permite-me V.
Ex•?
O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Antes
de conceder o aparte ao meu nobre Líder,
Senador Chagas Rodrigues, gostaria de declarar que, infelizmente, o objetivo deste Governo, pelas conclusões que podemos tirar,
por tudo que vem sendo feito a respeito da
Sudene, é o esvaziamento dessa Superintendência como órgão de desenvolvimento da
Região. Infelizmente, é a isto que assistimos,
não só na Sudene como no Banco do Nordeste. Pot isso, a nosSa preOcupação. Não
tenho nada de pessoal contra o Dr. Egberto
Baptista; pelo contrário, tive oportunidade
de urria- conversa cOin S. S', na casa do Senador Ney Maranhão. Tive boa impressão a
respeito das idéias, do pensamento dele, mas,
na realidade, nos fatos concretos que estão
o-coiTendo, ele está demonstrando um desconhecimento da realidade, da premênda e da
urgência de que sejam tomadas as medidas
necessárias para atender imediatamente a situação da nossa Região. Como eu tive opor~
tunidade de dizer, é questão de fome, hoje,
em várias regiões, pelo menos no Estado da
Bahia. Agradeço a V. Ex•, nobre Senador
Mansueto de Lavor, o aparte brilhante que
deu ao meu pronunciamento.
Ouço o nobre Senador Chagas Rodrigues.
O Sr. Chagas RocÍrfgues ....:.:_Nobre Senador
Jutahy Magalhães, V. Ex~ fala com autoridade e. neste assunto, é o Líder de todos
nós da Bancada do PSDB. A matéria é, realmente, importante. Todos sabemos que o
Nordeste precisa da Sudene, mas a Sudene
precisa ser fortalecida, e o fortalecimento da
Sudene é-iilcOriipã:tíVel com a dis-pensa, em
massa, de velhos e competentes servidores.
Vamos, portanto, fortalece;: r a Sudene, racionªJi:?:ar_ os seus trabalhos e proporcionar-lhe
os recurso·s, que-, bem aplicados, irão atender
às necessidades das populações nordestinas.
Portanto, não podemos aceitar- e este pensamento vem de longe-- nenhuma discrimi-
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nação, seja política, seja económica. De modo que a Sudene deve estar a serviço das
populações_- s_em levar em conta o caráter
político-partidário dos Governadores e dos
Prefeitos - e a serviço do desenvolvimento
económico-social, sem continuar, coino muitas vezes tem aconfecido, a serviço apenas
de grupos. A Sudene precisa estar sobretudo
a serviço das pequenas e médias empresas,
para, em última análise, servir às nossas populações. Se V. Ex~ me permite uma observação final, muito tempo pasSOu ·para que
reconhecêssemos a existência de dois Brasis
--o Brasil desenvolvido e o Brasil ilinda não
desenvolvido. No Nordeste também podemos falar em um Nordeste mais ou menos
desenvolvidO.Próspeio, e um Nordf:ste3:írldã
muito atrasado. É preciso também levar em
conta as disparidades dentro do próprio Nordeste, e assim proceder sem preconceitos,
sem privilégios, a serviço de suas populações,
oomo ·sei que é este o pensamento de V. Ex•
As populações de todo o Nordeste - da Bahia, do Piauí, do Ceará - estão a reclamar
providências imediatas do Governo. Não é
possível, realmente, fazer economia, reduzir
gastos públicos, com os ouvidos in~eiramente
surdos ao clamor das populações miseráveis
do Nardeste.
O SR. JUTAHY MAGALHÃES -Muito
obrigado a V. Ex•, nobre Senador Chagas
Rodrigues, pelo seu aparte, que também, como eu já disse em relação ao nobre Senador
Mansueto de Lavor, dá o fecho que eu precisava para o meu pronunciamento. V. Ex• fala
que existem Nordestes mais ric_os_e mais pobres, existem Estados como, por exemplo,
a Bahia, na parte do pólo petroquímica, o
Centro Industrial de~ratu, a região da Grande Salvador, a zona cacaueira no extiemosul, mais rica, enquanto temos também uma
grande área de populações famintas. Não é
força de expressão, mas uma realidad~__ que
está ocorrendo em certas regiões do meu Estado, pessoas que não têm o que comer por
falta de produção. Nessas regiões, hoje, não
existe produção· de feijão, de milho, e assim,
a população não tem esse alimento que sempre serviu de bas.e para saciar a sua fome,
Este, então, Sr. s·enador, é o clamor que estamos fazendo. Não estamos interessados em
política eleitoreira. Queremos que sejam
atendidas essas populações miseráveis, que
·o Brasil pague um pouco da sua dívida s_ocial
para com a sua populaÇão. É esta ação que
desejo. E, como V. Ex• bem lembrou, eu
tambc!m falaria que a Sudene voltasse mais
os seus olhos para esses pequenos produtores
-sejam os produtores rurais ou as pequenas
e médias empresas_-, para que não tivéssemos a concentração dos. recursos da Sudene
distribuídos emtie poucas fam!lias. Seria, então, uma união de todos nós do Nordeste.
É por isto que agradeço a V. Ex' o aparte.
Concluo minhas palavras, Sr. Presidente,
para satisfação daqueles que precisam comparecer ã CPI, quando será ouvido o Dr.
João Santana, que virá aqui tratar do problema da reforma administrativa.
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EstoU percebendO que o Senador Odacír
Soares na sua nova função de Vice~Líder ou
Líder do Governo - não sei bem - , está
,pretendendo apartear.
O Sr. Odacir Soares -Por só ter chegado
agora, não tive o privilégio e o pTazer de

ouvir a primeira part!!' do discurso de V. Ex•,
mas ouvi o Sell término, em relação aos No r·
destes diferentes dentro do próprio Nordeste.
Na realidade, nobre Senador, o Nordeste
sempre foi vítima das suas oligarquias. Os
recursos que o Governo Federal, ao loo.go
dos últimos anos, destinou ao Nordeste não
chegaram às mãos dos _nordestinos sacrifica~
dos e esfomeadcts ficaram entre os seus coro·
néis, entre as _oligarquias nordestinas, que
não permitiam que os recursos da União chegassem aos seus verdadeiros destinatários.
Temos observado, nos últimos anos, que isso
tem acontecido com wna permanência mttito
coerente, eu diria. De modo que, como expliquei a V. Ex; nõ início deste aparte, não estou
pretendendo contestar o seu discurso, até
porque não o oOvi, não tive es,se privilégid.
Queria apenas fazer este adenda ao fato de
que uma das realidades permanentes do Nor-' deste é o egoísm9 das suas o!Jgarquias, que
sempre se banquetearam com <{S recursos que
eram deferidos e destinados a essa região~
ém prejuízo da própria familia nordestina.
V. Ex•, que é um ho'mem com sensibilidade
social ã flor da pele, nordestino com tradição
na vida. pública, que vem do seu pai e que
passa de V. Ex• para o seu próprio filho,
sabe que isso é uma realidade que precisamos
combater. Precisamos combater as oligarquiaS' envelhecidas deste País, encasteladas
no potler não apenas no Nordeste, mas em
todas asregiõesdo Brasil. Na Amazônia sempre vjmos os organismos federais sendo manipulados por essas oligarquias, que lá se fanta~am sob outros invólucros. O Nordeste tem
suas fantasias e o sul também: são os cartó.
rios, -os famosos cartórios, as famosas oligarquias, os famosos oligopólios, monopólios
que precisam ser extirpados do Brasil, para
que, na realidade, os recursos públicos posk
sam. chegar aos seus verdadeiros destinatários. Era este o aparte que queria dar ao
seu discurso, congratulando-me com V. EX"
Como eu disse, não ouvi ã primeira parte,
inas V. Ex• toca num assunto, que é à--fome
do nordestino, que é a seca, que é a sua própria tiqueza, sua própria economja. Era este
o aparte.

O SR. JUTAHY MAGALHÃES - V. Ex•
fala que os recurso~ rtão chegaram até à pon.
ta, até àquele~ que seriam beneficiados por
eles. ·V. EX" tem razão.· Muitas vezes aqui
protestei eiatame-nie neste sentido, que as·
verbas de emergência muitas vezes não cóegam p~ra saciar'a fome.dos necessitados~ São
.distribuídas entre os cabgs ele-itorais, dcf!trO
de uma visão eteitoreira.de atender aos cabo::.
eleitorais ..São convocados para o trabalho
aqueles que o cãbo eleitoral determina. Concordo que isso existe. Por isso mesmo é que.
não sou a favor das ações paternalistas. Ente-.ndo que as me-didas deve-m se-r tomadas

dentro de um interesse do desenvolvimento
regional. E foi o que serviu para o infcio do
meu pronunciamentõ, inclusive me reportando ao discurso do Gove-rnador Fernando Collor, que lutava contra esse tipo de influência
eleitoreira, em um discurso que foi citado
e repetido pelo Governador Geraldo Melo,
do Rio Grande do Norte, mostrando que a
açâõ do Presidente é muito diferente das palavras do então Governador e, principalmente, do então candidato, porque aqueles atos
que Sua Excelência condenava, aquela prática eleitoreira que Sua Excelência condenava quando era Governador e quando candidato, Sua Excelência os estaria praticando
neste momento. E digo estaria até numa concessão, porque foi confirmado 'pelo Dr. Egberto Baptista, que está agindo assim e vai
continuar agindo desta maneira. E isto, digo
francamente, não Ii, mas estranhei, citei isso
no início do_ meu pronunciamento, quando
dois jornalistas anunciaram que não foi ape-nas isso, que ele declarou que esta.va tendo
uma ação política e que ia continuar a ter
essa aç-ão--polítiC<:I.. E aí o Governador teria
respondido que ele Usasse esse sentido político eleitoreiro com o dinheiro do seu bolso
e -não com o qinheiro do público. Esta é a
grande diferença do problema em si, nessa
parte. Na outra parte é o aspecto da necessi·
dade do Governo atender às necessidades regionais e atender também às necessidades
preementes e inlediatas da população; porque não são os erros de alguns do passado
que devem servir de anteparo a que o atual
Governo _não atenda às necessidades da população, para não incorrer nos mesmos erros.
Ele não faça, não pratique os mesmos erros
e atenda à população. E atenda c9m a urgência: que se faz necessária, sem exigir dos governantes, dos responsáveis pelos seus Estados, dos representantes dos seus Estados, quepouco mais, porque eles não podem atender
de imediato.
. Vejo que o Senador Mansucto de Lavor
quer concluir .o meu pronunciame-nto.
O Sr. Mansueto de Lavor ..,.. Não, não é
concluir. Realmente, o debate é da maior
importância. E já que o fatídico pisca-pisca
Verm!!lho-ainda f!ãO foi acionado, continuamos debatendo. E da maior importância este
pronunciamento de V. Ex• Queria dize-rsem estabelecer um debate paralelo - que
o eminente Líder do PFL e do Governo lembrou a questão do desvio de recursos, que
11inguém mais: talvez, do que eu gritou contra
isso, como Deputado Estadual, como Deputado Federal, na grande seca de seis anos,
atrás. a última que enfrentamos, por volta
de 19.82 para 1985. Agora, é preciso não colocar isso em termos absolutos. Alguns governos, nossos adversários, fizeram o possível
para 4.ue os recursos atíngissem a populaç<lõ.
Só que esses Governos não tinham furça para
fazer rdormas de bases. como por exemplo.
<t rl.:!furm~ a_ç:rária. Vou citar um, que i meu
adv@rsário em Pernambuco: o Governador
Marco Maciel não pode receber !.:ssa acusação que V. Ex· fez. e S. Ex• era o líder desse
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sistema. Antônio Carlos Magalhães, na Bahia, era outro líder do sistema. O Coronel
Adauto Bezerra ...
O SR. JUTAHY MAGALHÃES -~Mas V.
Ex" não vai isentá-los da utilização eleitoral
desses recursos.
· O Sr. Mansueto de Lavor - Não, não os
estou isentando. Quero apenas dizer que a
acusação que se faz do desvio de recursos
.é contra Antônio Carlos Magalhães, n<i." Bahia; Marco Maciel, "em Pernambuco; os Coronéis Adauto Bezerra e Humberto Be-zerra,
no Ceará, um dos quais. é Superintendente
da Sudene, todQ!>, hoje, ao lado do Presidente
Collor. Foram eles. A acusação não é contra
mim, não é contra V. Ex·', ê contra eles que
estavam no Poder nestes últimos anos, nos
Estados do Nordeste. Estou dizendo que não
se pode generalizar, que alguns deles tenta~
ram leVar ao povo esses recursos, e, às vezes,
por causa da estrutura iníqua, não puderam
fazê-lo enquanto Governos estaduais. A
omissão dele.s.é_só porque, sendo poderosos
junto ao Poder Central, não levaram esse
Poder Central a fazer as reformas de base
de que a Região precisaria. Quanto a se dizer
que o dinheiro foi suficiente, que não se resolveu a questão do Nordeste porque houve des~
vias, claro que o eminente Senador Odacir
Soares, não sendo da Região, não é obrigado
a saber desses números. Essa é uma informação incorreta. Na realidade, é preciso dizer
isso claramente.

O Sr. Odacir Soares- Não entendi qual
é a informação incorreta.
O Sr. l\"lansueto de Lavor -. É incorreta
porque os recursos en·viad<?S para o NoràCsié
nem de longe são suficíei1tCs, rierri de longe
fazem justiça ao contributo do Nordeste ã
Federação. O Governo Federal- é o relatório do Banco· Mundial, Senador -investe
per caplta, no Nordeste, )6% do que investe
no restante do País. O maior responsável pelo
subdesenvolvimento do Nordeste, pela miséria do Nordeste, não é a seca, não é o clima,
é o Governo Federal, e a estrutura social
do Pais. É preciso dizer isso, para não ficar
aqui essa lengalenga do nordestino pedin_do
esmola. Não queremos esmola. Queremos
que o Governo Federal cumpra 01ieu dever,
procure o equillbrio regional, procure, pelo
menos, um tratamento equânime para com
os nordestinos. Segundo o relatório do Banco
Mundial, que pode ser testado, todos os investimentos do Governo Federal no Nordeste
não correSpondem, ner capita, a 16% do que
faz no Centro-Sul do País e em outras Regiões. É isso quç causa o atraso do desenvolvimento, não é um ,.nem outro desvio. Não
estou aqui para defen'der António Carlos Magalhàe~. o ex-Governador Marco Macid, o
Coronel Adauto Bezerra. porque S. Ex" já
tt!m suas tribunas, seus mandatos para se defender disto, e não ~e ria eu que ia, sem procuwçãt>, aqui defendê-Jus. Mas quero, em no. me da juSliça, dizer que houve tentativas válidas por parte destes Governadores. O dinheiro do Nordeste não foi toJo desviado atrav6
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daqueles que eram os Governantes da época

e que hoje apóiam o Presidente Fernando
Co\lor de Mello. Quando Sua Excelência faz
este discurso, está desconhecendo quem está
em torno de si. É isso que preciSa ser dito.
Mesmo assim houve tentativas válidas. Cito
uma, na minha Região, do Governador Mar-

co Maciel- o Projeto Asa Branca. Por que
não foi a frente? Por que não foi benéfico?
Primeiro, por causa de alguns erros técnicos,
mas isso não é culpa de S. Ex•; são experiências. Da primeira vez, tenta-se e- erra-se; da
segunda, acerta-se. No que toca à perenização de rios, formaram-se as famosas "barragens sonrisal", que, quando viam água, se
desmanchavam etc. Mas isso se acerta depois.
Erro técnico é erro técnico. Mas o que ele
não pôde fazer, porque não podia, foi a reforma agrária, para que esse seu trabalho não
beneficiasse só os latifundiáriOs. Aí é tarefa
do Governo Federal, que não quis e não quer.
até hoje, reforma agrária, pãiã CjU:e a população de ponta, como V. Ex• diz, seja atingida
por esse benefício. Na realidade, é preciso
falar claro, Senador, colocar os pingos nos
ís. Uma coisa é o discurso que se está fazendo
lá no Palácio do Planalto, nos órgãos do Governo e na Secretaria do Desenvolvimento,
outra, é a ação. E esta ação é feita pOr pessoas
que ontem estiveram no poder, foram os líderes do Governo José Sarney, tão condenado
pelo Presidente Fernando Collor de MeHo,
e que, hoje, estão mandando no seu Governo. E.ntão, não há condições de mudanças
de maneira alguma. Como o Corone.lAd_a.uto __
Bezera, que é um dos acusados pelo Senador
Odacir Soares e pelo Presidente Fernando
Collor de Mello ...
O Sr. Odacir Soares - V. Ex• está enganado. Não falei em Coronel Adauto Bezerra.
Falei em coronéis sociologicamente. Talvez
por algum tipo de condicionamento militar,
V. Ex~ está confundindo com militar. Referi-me sociologicamente._ V. Ex• sabe disso.
V. Ex~, que é um sociólogo, sabe disso.
O Sr. Mansueto de Lavor- Quero dizer
que o Coronel acumula as duas funções: de
coronel militar e coronel sociólogo.
O Sr. Odacir Soares- Coronel da Velha
Guarda N~cional, V. Ex• sabe.
O Sr. Mansueto de Lavor- Exatamente.
Ele acumula. Nesse caso, tendo ele o poder
no Ceará, durante todo esse período ante~
rior ...
O Sr. Chagas Rodrigues- Oligarquia.
O Sr. Mansueto de Lavor - ..• ele seria
um dos responsáveis pelo desvio de verbas.
Não podemos fugir deste raciocínio. Ninguém mais mandava no Ceará a não .:.::r ...
O Sr. Odacir Soares- A ~cusação é feita
por V. Ex•
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o Senador Marco Maciel... Não me referi
nem temporalmente.

OSR.JUTAHY MAGALHÃES- ... g:_uando ele fez muito de maL

O Sr. Mansueto de Lavor- Se houve desvio no Nordeste ...

O Sr. Mansueto de Lavor - Então, isso
não prejudica o meu raciocínio.

O Sr. Odacir Soares - Os desvios já são
seculares, nobre Senador. Os desvios não co·
meçaram em 1980, nem em 1974, nem em
1964. Os desvios aconteceram sempre. Exacerbaram·se ~m alguns períodos e continua·
-ram-a--o-correr de 1985 a 1990.

O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Absolutamente..... Apenas foi uma retificação histórica.

O &..__Mansueto de Lavor- Se houve desvios de recursos públicos no Nordeste, se o
Governo Federal reconhece isso, se denuncia
isso ao País, tanto pessoalmente como através
dos seus Líderes, de_ve ser apurada a responsabilidade e os nomes devem ser apontados.
Ê claro que não somos proibidos de raciocinar, como não somos proibidos de usar a
lógica: aqueles que estavam com o poder nos
Estados são os mesmos que hoje estão na
Sudene e apoiando o Governo. Digo que nem
tudo o que foi para o Nordeste, no Governo
deles, foi desviado. Muita coisa foi desviada.
O Sr. Odacir Soares- E os mesmos que
estão "chiando" hoje se locupletaram também em 1985/1986. -

·osr. Mansueto de Lavor - Neste ponto
e.<otou defendendo mais esses mandatários
que são acusados pelo Governo Collor de
desviar recursos, estou defendendo parcialmente. V. Ex• não gostou quiindo citei, por
exemplo, o Governador António Carlos Ma·
galhãe~. Não gostou. F~i logo_ d_i_zendo: "Não
é possível que vá isentar o Governador António Carlos Magalhàe~"- Mas lá está o pólo
de Camaçari. Nesse ponto ele passou a perna,
inclusive, em Pernambuco, e foi muito bom
que tives~e feito.
O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Nobre
Senador, deixe-me fazer uma retificaç-ão bis·
tórica.
O Sr. Mansueto de Lavor- Sim.
O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Quem
conseguiu o pólo petroquímica para a Bahia
foi o ex-Governador Luiz Viana Filho.

O Sr. Mansueto de Lavor -

Parabéns a

S. Ex•
-OSR. JUTAHY MAGALHÃES- Foi feita
uma declaraçào da decisão política do Presidente Emílio Garrastazu Médici, de então.
Foi feita, inclusive, em praça pública, na Bahia, a declaração d_a_ins_talação do pólo petroquímica.
O S..r- Mansueto de Lavor- Então, rendamos homenagem a S. Ex•.
0 SI!,. JUTAHY MAGALHÃES- Então,
o Sr. António Carlos Magalhães apena<o gosta
de _cham~r a si tudo o que se fez de bom ...
O Sr. Mansueto de Lavor- Na Bahia.

O Sr. Mansueto de Lavor- Não, Ex• A
acusação é feita pelo Presidente Collor e, indiretamente, por V. Ex~

O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Na Bahia, ...

O Sr. Odacir Soares- Eu, não. V. Er está
dizendo que o Coronel Adauto Bezerra, que

'o Sr. Mansueto de Lavor- ~ra isso que
eu ia dizendo.

O Sr. Mansueto de Lavor- A homenagem
é ao nosso eminente Colega Senador Luiz

Viana Filho, porque foi um dos que não desviou recursos. Aplicou·os em algo que é da
maior importância para o desenvolvimento
da Bahia.
É claro, a esperteza do ex-Governador Anw
tônio Carlos Magalhães passa para nós, pernambucano::;, a imagem de que o Pólo Petroquímica de Camaçari foi obra sua, exclusivamente sua. Mas isso faz parte da sabedoria
política do ex-Ministro das Comunicações.
O SR. JUTAHY MAGALHÃES - Indu·
sive a implementação maior foi feita no Governo Roberto Santos.

OSr. Mansueto de Lavor- Parabéns. Isso
prova que nem todos os recursos foram desviados para fins contrários ao desenvolvimento do Nordeste.
O Sr. Odacir Soares- Coincidentemente,
ele foi correligionário de V. EX"_
O SR. JUTAHY MAGALHÃES dos.-Sou do PSDB e ele, do PMDB.

Alia-

O Sr. Mansueto de lavor- Quero ·concluir,
não me apropriando do tempo de V. Ex•,
afirmando que este a_ssunto tem que ser discutido até às últimas conseqüências. Onde estava o Coronel Adauto Bezerra, que hoje é
o Superintendente da Sudene? Ek~ era exatamente um dos mandatários daquela época
em que s-e acüsava a ocorl'ência de desvio
de dinheiro .mandado para o Nordeste para
as secas. Ele é_ que deve responder por isso.
Então, Senador Jutahy Magalhães, é com
imensa sat_isfação qu~_ y~jo V. Ex• levantar
aqui esta discussão sobre a-;sunto da maior
importância, a justiça que se deve fazer ao
dCsenvolvimento regional. Entretanto, se todo o dinheiro fosse aplicado, sem nenhum
desvio no desenvolvimento do :Nordeste, (linda seria ins..uficiente, porque o Governo ·Federal, mesmo assirn,.só nos de_stina migalhas.
E esse Governo atual nem as migalhas antigas·
está destinando; está mandando a pessoa ter
paciência, ou seja, está mandando os governadores e a população nordestina ter pad~n
cia. É fácil fazer este discurso. Muito obrigado, Senador.

O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Ágra·
ceço a V. Ex•, Senador Mansueto de Lavor.
A minha idéia era fazer um discu~:so de pau~
cas plavras, respondendo ao Senador Ne:y
Maranhão, na última fra<oe de seu discurso.
No entanto, vejo que o meu pronunciamento
deu motivo a discussões que só vieram en~
grandecê-lo.
Gostaria de fazer uma referência aos cha·
madOs -~<-corOnéis" no Nordeste, não ao corei~
nel patente, mas àqueles que eram conside-,
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radOs, muitas vezes, responsáveis pelo atraso

das populações nordestinas. É lógico que não
posso generalizar, nâo posso dizer que todos
são bons ou todos são ruins.
Darei um testemunho dos chamados ·•co~

ronéis" da Bahia, dos que eu pude conhecer,
daquele_s do meu tempo, com quem pude ter
um convívio, e farei aqui até uma hoi!Jenagem a muitos deles._Eram_bomens que tinha

até o poder municipal para fazer o que bem
entendessem dentro de um contexto político,

na época muito diferente daquele que hoje
procuramos instalar no País, mas quase todos
que_conheci -só posso falar destes- termi·
naram a vida na miséria.
Aqui, neste Senado, tivemos durante quatro anos a figura de Ovídio Teixeira, um dos
charndos "coronéis" da _Bahia, da Jcgião de
Caetité. Esse cidadão foi, para mim, um
exemplo de dignidade, de homem público,
voltado para os int~resscs da sua população.
Ovídio Teixeira tinha sido eleito Suplente de
Senador de meu pai. Tendo sido o meu pai
eleito governador, exeiceu Ovídio Teixeira
os últimos quatro anos de mandato de senador.
Ao final db sua vida, a única coisa que
ele pode deixar foi um copo de prata, um
copo diferente dos demais, que dele se utilizav<t para beber água. Era_o__único bem mate·
ria1 (iue ele possutanofim de sua vida, porque
tudo que teve distribuiu com a população da·
quela região.
_
Quando se condena genericamente "coro·
néis", sempre quero dar esse testemunho SO·
bre aqueles "coronéis" que tive a oportunidade de conhecer. Como Q.,·ídio Teixeira,
vi muitos outros da Bahia.
Lógico que vi também aqueles que utilizavam o poder para fazer perseguições, para
trazer, às vezes, até benefícios de ordem pecuniária para si e para a sua fanu1ia. Esses
também existiam.
Desses "coronéis" que vi, conheci e com
os quais convivi, não teilho nada que me en~
vergonhar em relação à sua política e à sua
ação pessoal.
O Sr. Odacir Soares- Concede-me V.
EX' um aparte?
O SR. JUTAHY MAGALHÃES - Por
isso, sr. Presidente, gostai-ia de, mais uma
vez, pedir ao Senador Odadr Soares encerrasse o meu pronunciamento.
O Sr. OdacirSoares- Queria apenas dizer
a V. Ex• que o Senador Mansueto de Lavor,
propositadamente. deto.rpou a expressão que
usei, e o fez com a inteligência .que lhe t!
peculiar.
O SR. JUTAHY MAGALHÃES:_ V, Ex'
falou em oligarquia, não sei bem o que é
oligarquia.
O Sr. Odacir Soares -V. Ex~ sabe.
O SR. JUTAHY MAGALHÃES - Não,
vejo, muitas vezes, se interpretar oligarquia.
Às vezes, por uma questão de ideologia, ela
tem um significado e, por outra quC$tão, tem
outro significado. Então, não s_ei bem o que
V. Ex" considera realmente por oligarquia.

O Sr. Odadr Soares- As oligarquias, nobre Seilll.dor, são aquelas que, incrustadas no
poder, o absorvem, submetem o poder. O
"coronel'' a que me referi não é o coronel
da Guarda Nacional ou o "coronel" chefe
político que termina t.:omo V. Ex• disse, como
Ovídio Teixeira, sem deixar para a sua famJ1ia
qualquer tipo de herança. Referi-me ao "co~
TQnet" do ponto de vista da História do nosso
País, quer dizer, o "coronel" que, vinculado
ao poder, submete o poder ao seu mando,
Ê o "coronel" oligárquico, o "coronel" ia·
crustado no poder, o ··coronel" que subjuga
o poder. Esse "coronel", ao longo da História
do Brasil, foi assumindo outras contes.turas.
Hoje es~e ··coronel" é o homem da agroindús.tria, é o homem do incentivo fiscal, são
os homens que se utilizavam do poder em
todas as regiões do País. Em todas elas, sem
exceção; no Norte, através dos incentivos fiscais da Sudam; no Nordeste, no Sul, através
dos incentivos fiscais do turismo ou da hotela~
ria, através da importação ou da exportação
a pre·ços subsidiados. Es!:ie é que é o "coronel" que submete e .subjuga o poder.
O SR. JUTAHY MAGALHÃES- V. Ex'
dá, aí, u.ro significado exatamente igual ao
que procuro dar.

O Sr. Odacir Soares - Exatamente. Não
ouviu V. EX" o que eu lhe disse?
0 SR. JUTAHY MAGALHÃES - Náo.
Pe!grmto porque V. Ex• sabe que eu, pelo
menos, conheço muito do.rneu Estado e sempfe a- ele me refiro. Lá, quando se fala em
oligarquia, fala--se erradamente. No meu caso, meu pai foi político, sou pol(tico e meu
filho é político. Então, isso é oligarquia.
O Sr. Odacir Soares- A verdadeira oligarquia, a que deve ser condenada, é aquela
que tem a sua tradição.
O SR. JUTAHY.MÀGALHÃES -Por isso
que eu quis que V. Ex~ fizesse a diferenciação,
porque, dentro de uma tradição de qualquer
profissão," V. Ex:• tem um pai médico, tem
o seu filho médico, o neto médico etc.

O Sr. Odacir Soares - O "coronel" ao
qual me referi é aquele "coronel" que subjuga <f poder, é o "coronel" que subjuga os
governos, que subjuga os municípios, tornando o Governo Federal, os Governos estaduais.
e mun!cipais em coisa sua, se apropria da
receita dos Tesouros da Fazenda Pública. E
se apropria tambt!m dos programas do Governo Fed.eral, em todos os termos. Não me
referi ao Governo do Presidente Sarncy nem_
ao Governo antel"ior. .Refiro-me a todos os
Governos. Porque as vozes que hoje vemos
levantando-se, criticando -e excluo V_ Ex•,
não.estou incluindo V. Ex· nem estou fazendo
esta colocação por causa de V. Ex·.....:.., dlgumas vozes que Ouvimos hoje se contrapondo
às açóes pseudamente eleitoreiras da Sudenc
ou do Governo Federal, essas mesmas vozes,
essas mesmas pessoas, há três, quatro anos,
viviam às portas do Palácio do Planalto, ao
lado do Presidente José Samey, advogando
a transferência, a aplicação de recursos no
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Nordeste da mesma forma que se pretendia
fazer agora. Não se pode, e digo isso com
absoluta sinceridade, neste momento não se
pode apenar o Presidente Fernando Collor
de MeUo pela sua omissão ou pela ausência
de providências talvez mais efetivas em relação a certos setores do País. Porque a primeira grande batalha a ser vencida pelo Governo
- V. Ex•, todos os Srs. Senadores sabem
disso e o País também o sabe - é a batalhv.
contra a inflação. Temos que subjugar ~a inflação, temos que acabar com a inflação no Brasil, para que os ganhos reais da população
brasileira se façam efetivamente. Entendo
que não se pode cobrar nada, neste momen~
to, do Presidente Collor de Mello, que não
tem sequer, quatro meses de Governo. Estão
querendo cobrar demais de um Presidente
recém- empossado, que está tazerido· ulna
-reforma profunda na infra-estrutura e na superestrutura do País. O grande objetivo está
sendo demandado com sacrifício, não só pelo
Governo como também pelo povo brasileiro,
por todas as categorias profi~sionais do Bra·
sil, admitindo-se que, evidentemente, as categorias mais desgu.arneci.das,·patrimonial ou
financeiramente, são aquelas que mais sofrem, mas, na realidade, o Governo pretende
subjugar a inflação. E, ao subjugar o déficit
público, ao controlar a moeda, pretende o
Governo, num prazo relativamente ÇQrt.o, devolver a este País aquela crença de que somos
um País que tem liquidez, que tem um destino
a ser atingido, _e que somos um País viável.
É este o ·objetivo do Presidente CoÚor de
MeUo. Não duvido que Sua Excelência possa
errar, que tenha errado, mas, por outro lado,
também aão duvido que o Presidente, detectaq.do o erro, a omissão desse ou daquele
setor do seu Governo, desse ou daquele auxi~
lia r seu, tomará provídências imediatas pam
corrigir o que for necessário. O Presidente
Collor pretende fazer o seu Governo transparente. Era apenas isto, e peço desculpas a
V. Ex" por ter-me alongado muito no aparte.
O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Não se
preocupe com ·isso, tenho a maior sritisíaÇaD
em permitir a manifestação de ilustres Cole·
gas, com os seus pontos de vista, é importante que todos conheçam o pensamento de
cada um de nós, porque não podemos exigir
do atual Presidente da República solução dos
problemas brasileiros como um todo. Mas
existem ações que devem ser praticadas de
imediato, devido a fatos que estão ocorrendo,
como a seca do Nordeste, que exige, por parte do Governo Federal, uma ação imediata.
Não é porque assumiu há apenas quatro me·
ses que Sua Excelência não tem condições
de tomar as medidas que se façam necessárias. Não! Ele tem condições, Não pode ficar
dizendo _que temos que combater a infl~ção
- e todos damos prioridade a um trabalho
como este - , mas também não são todos
que concordam que esse combate à inflação
deva ser feito à custa do assalariado, à custa
do trabalhador, que, mais uma vez, vai pagar
o maior preço. Não podemos considerar que.
são justas as medidas que levam o País à
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recessão e ao desemprego centenas de milhares de trabalhadores.
Sr. Presidente, com estas palavras encerro
o meu pronunciamento, agradecendo aos Srs.

Senadores os apartes que me deram, e apelando ao Governo que_tome as medidas imediatas que se fazem necessárias para·a-teilder
à população do Nordeste. (Muito bem! Palmas.)

Durante o -dÚcurso do Sr. Jutahy Magalhães, o Sr. Nelson Carneiro, Presidente, deixa a cadeira da presidência que
~

ocupada pelo Sr. Antônio Luiz Maya,

Suplente de Secretário.

OSR. PRESIDENTE (Antônio LuizMaya)

-Concedo a palavra ao nobre Senador Leurival Baptista.

O SR. LOURIVAL BAPTISTA (PFLSE. Pronuncia o segUinte discurso.) - Sr.
Presidente, Srs. Senadores, desejo registrar
a criação, no âmbito do Ministério da AçãoSocial, da Fundação Centro Brasileiro para
a Infância e Adolescência- FCBIA, em solenidade realizada no último dia 26 de junho,
no Palácio do Planalto.
A Fundação Centro Brasileiro para a ln·
fância e Adolescência será de grande relevância para o bem-estar e o futuro da sociedade brasileira, que dependem da nossa capacidade de cuidar das nossas crianças e dos
nossos jovens, como corretamente registrou
a St' Ministra da Ação Social, Margarida Procópia.
Considero de máxima utilidade _a criação
dessa instituição, pois ·cerca de _60 milhões
de brasileiros - 40% da população do nosso
País - têm menos de 18 anos de idade, E
de cada 1.000 crianças 67 morrem antes do
primeiro ano de vida. A partir desta idade,
sofrem de graves doenças, que o País pode
e tem o dever de evitar.
Ao associar-me com o Go-ve-rno do Presidente Fernando Collor e com a iniciativa da
Ministra Margarida Procópio, solicito que o
discurso por ela proferido seja incorporado
a este pronunciamento (Muito beml Palmas.)
DOCUMENTO A QUE SE REFERE
O·SR. LOURIVAL BAPTISTA EM
SEU DISCURSO.
Discurso proferido pela Er Sy~ Ministra daAção Social do t..nçamento da Fun·
dação Centro Brasileiro para ti Infância
e Adolescência, aos 26 de junho de 1990.
Minhas Senhoras, meus Senhores,
Estamos aqui- vivendo um momento de
grande relevância, com ó lançamento formal
da Fundação Centro Brasileiro para a Infância e Adolescência- FCBIA.
A FCBIA não é fruto do acaso. 'Resulta
de uma mudança de postura da sociedade
e do Governo -este em todos oS seus ramos
-sobre a infância- e a adolescencia. Resulta
do convencimento de que o bem-estar e o
futuro da sociedade_ brasileira dependem,largamente, de nossa capacidade de cuidar das
nossas crianças e dos nossos jovens, e de formá-los para a vida cidadã .
. -! -

Hoje, os brasileiros c:om menos de 18 anos
são cerca de 60 milhões, representando aproximadamente 42% da população do País.
O Brasil é ainda subdesenvolvido no que
concerne aos- indicadores sociais, a despeito
dos avanços significativos no plano econômico. E o seu subdesenvolvimento social toca
profundamente a criança e o adolescente.
Uma grande parte desse enorme contingente
de brasileiros provém de familías sem salário
ou com salário insuficiente, sem casa, sém
saneamento, -sem transporte, sem acesso- a
serviços de saúde, sem escolaridade, portanto, s_e~_g_~_~eios de cuidar dos próprios filhos
e formâ~los para a cidadania.
Bastam alguns indicadores para revelar a
triste condição da infância e da adolescência.
De cada 1.000 crianças, 67 morrem antes de
completar o primeiro ano de vida. E grande
p~rte das que chegam a essa idade acabam
sendo vítimas de diarréia, sarampo, pólio,
tétano, dift~riae de outros males controláveis
e que o País pode e deve evitar. Dados de
1986-revelam que 50% dos óbitos, na faiXa'
etária de 10 a 14 ano_s, e 66%, na faixa d_e.
15 a 17, tiveram como causas acidentes, envenenamentos, homicídios e sUiCídios. Em algu·
mas cidades, os homicídios e suicídios despontaram como as principais causas de óbitos
entre adolescentes de 15 a 17 anos.
O trabalho e a pobreza tiram a criança da
escola. Mais de 4 milhQes de crianças, nas
idac:ies de 7 a 14 anos, estão fora da sala de
aUiá:-oe' cada 100 -que se matriculam na 1~
série, apenas 18 chegam ao" final do 1~ grau.
Dentre essas crianças, uma parte expressiva
se vê competida, pela necessidade de sobrevi·
vência, a entrar prematuramente· nO merCado
de trabalho; destas, mais de 26% pertencem
às famíliaS de renda mais baixa, d~ até 114
do salário mínimo "per capita".
Já foi o tempo em que o conceito de desenvolvimento coincidia com o de crescimento
econômico. Mais e inaíS ianhi:l.- corpo a propQs_~~ de_ desenvolvimento auto-sustentado,
segundo a qual o aumento da produção é
apenas um aspecto do desenvolvimento.
Educação, saúde, habitação, ambiente saneado, uso racional dos recursos naturais,
emprego, renda;-OPortun"idades de ascenção
· social são outros aspectos que não podem
ser esquecidos e nem colo_cados em segundo
plano. Por si só, o crescimento económico
não leva ao bem-estar e à justiça sociaL
O agravamento da crise social contribuiu
para pór em evidênCia ·a gi·3.Vidade da condi·
ção da infância e adolescência brasileiras. Em
decorrência, engrossou a mobilização em favor de uma nova maneira de enfocar e tratar
as questões relativas a esse segmento social. _
Sinto-me esperançosa, neste momento,
com os ganhos já realizados e com a força
que o movimento em favor de um novo quadro está ganhando. O entusiasmo das discussões e movírrientações do período da elaboração da constituição de 1988 não se arrefeceu; Continua com grande ímpeto, agora que
se encontra em fase final de tramitação, no
CongresSo Nacional, o projeto do Estatuto
d~ Criança e da- Adolescência. E tudo me
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leva a crer que as terefas de implementação
do futuro estatuto contarão com o mesmo
ânimo da sociedade.
É sabido que a norma legal por si só rrão
muda a realidade. Mas ela estabelece as bases
pãra a mudança-. Munida o governo e- a Soa.e:
dade dos instrumentos de mudança. Demais
disso, a lei pode definir novos parâmetros
e elevar as a~pirações da sociedade a novos
níveis.
De fato, a constituição colóca os direitos
da criariçã e do adolescente como prioridade
absoluta (are 227) e expliCita eSseS-CfireitOs.
No texto constitucional, destacam-se os di·
reitos vitais, que se resumem no direito à
vida, à saúde, à alimentação, ao lazer e à
convivência familiar e comunitária.
·- Também, são ali referidos os direitás-hUmanos, que correspondem aos direitos à dig·
nidade, à liberdade e a todos aqueles do capítulo quinto da Constituição, que é dedicado
aos direitos e devere~ individuais e coletívos.
Prevêem-se os direitos sociais, que se materializam na garantia da creche, da pré-escola,
da educaçãú, da cultura, do esporte. da assistência social, da proteção no trabalho, da profissionalização.
Encontram-se, ainda, na constituição, os
direitos especiais, atendidos através_da assistência, criação e educação pelos pais, bem
assim os relativos à proteção especial quando
ameaçados ou vitimados, e à inimputabilidade penal até a idade de 18 anos.
Essas· disposiÇões denotam, em certa extensão, a importância que a sociedade decidiu
emprestar à questão da infância e do adolescente.
Afigura-se imprescindível ter sempre presente a doutrina inspiradora do texto constitucional e do projeto do Estatuto da Criança
e do Adolescente. Ela será o referencial para
interpretação e aplicação dessas normas.
A antiga doutrina da "situação irregular" da criança e do adolescente está cedendo lu~
gar à doutrina "sócio-jurídica de proteção integral" esposada pelas Nações Unidas. Ao
adotarem esta última, o Governo e a sociedade reconhecem o valor inestimável de toda
pessoa em desenvolvimento, por seu valor
co~o ser humano, seu papel na construçâo
do futuro, e por ser a contin~"ídade de seu
povo. Além disso, Comprometem-se a leVa!
sempre em conta sua cidadania especial, que
se realiza mediante o process·o de desenvolvimento pessoal e social, tratá-la como merecedora de proteção integral- física, psíquica
e moral --por sua vulnerabilidade. E, finalmente, comprometem-se a considerá-la me·
recedora de políticas espedficas e prioritárias
de promoção e defesa de direitos.
Os direitos constitucionais da criança e do·
adolescente implicam deveres por parte dos
cidadãos e do Governo. Há os deveres da
famOia. Há os deveres da sociedade, que se
traduzem em solidariedade nos casos em que
a famma se veja em dificuldades, como também em co~responsabilida~e. através da par·
ticipação cidadã na formulação, execução- e
controle das políticas para· a -área. Há os deve-
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res do Governo, nos seus níveis fcderal,-esiadual e municipal.
O mandamento constitucional de que os
direitos da _criança e do adolescente sejam
tratados com ''absoluta prioridade'" reforça
essas obrigações. Entendo que, daqui por
diante, esse segmento popUlacional deve ter
precedência no atendimento pelos serviços
públicos, receber os benefícios de políticas
específicas e ter prioridade quando da alocação de recursos.
A nova doutrina pressupõe, certamente,
um noyo modelo organizacional que possa
traduzir-se em ações concretas. Os fundamentos desse modelo encontram-se no ªrt.
204 da Constituição que, a par de especificar
fontes de recJ,usos, preconiza a descentralização político-administrativa e a participação
dos cidadãos nas atividades de assistência social.
A descentralização, como não poderia dei·
xar de ser, implica uma redistribuição de funções. À União caberá definir diretrizes básicas e coordenar a política nacional. A execução ficará a cargo dos municípios, estados
e entidades não-governamentais. À população, por meio de organizações representa·
tivas, é atribuído o papel relevante de participar da formulação das políticas e de controlar as ações das três esferas de Governo.
Na nova estrutura da AdminiStraçãO Federal, o Ministério da Ação Social significa o
compromisso do Governo Brasil NOvo do
Presidente Fernando Collor com a melhoria
do padrão e da qualidade de vida da população. Cabe-lhe promover o bem-estar da sociedade.
Importa lembrar que os assuntos de interesse social não se concentram todos no Ministério da Ação Social. A este cabe, entretanto, oferecer subsídios ao Governo, que
orientem as políticas, os programas e as ações
dos diferentes órgãos, de modo a reforçar•
lhes a orientação social.
A despeito da preocupação maior com a
promoção do bem-~star geral, os desequilÍbrios e as desigualdades compelem o ministério a privilegiar, no momento da elaboração
de políticas e programas, os segmentos mais
pobres, mais carentes e mais desprotegidos.
E isto parece-me um passo importantíssimo
para sairmos do subdesenvolvimento social
em que nos· encontramos.
Por sua vez, a instituição da FCBfA, a par
dessas preocupações com os problemas sociais, reflete o compromisso do Governo de
pôr em prática a nova doutrina de aiendimento integral à cdança e ao adolescente,
bem assim o que dispõe a Carta constitucional.
Dentro do modelo descentralizador preconizado pela Constituição, reserva-se à FCBIA papel de destaque. Cabe a ela promover
a execução da política de defesa dos direitos
da criança e do adolescente, normatizando,
coordenando ações e prestando assistência
técnica aos órgãos executores dessas políticas.
A transformação das novas orientações em
ações concretas exigirá do ministério e da

FCBIA um grande trabalho de superação de
dificuldades.
A priricipal delas acredito ser o rÕmpimento com a tradição centralista do País. Dela
decorre o h~bito fortemente arraigado de nos
voltarmos para o Governo Federal à busca
de solução para o-s problemas que afligem
a Nação. A ruptura pretendida implica mudanças na maneira de pensar sobre os problew
mas e suas soluções.
Uma outra ordem de dificuldade referewse
à cultura das Organizações, públicas e privadas, que lidam com a criança e o adolescente.
Baseadas na doutrina da "situação irregular", estão ainda hoje orientadas para a repressão e a massificação. A conscientizaçâo
dos agentes dessas organizações é tarefa difícil.
Há também a qu-estão da capacitação técnica dos governos locais e entidades para o
desempenhO das atribuições que lhes cabem.
Os mais de 4 mil municípios apresen1am níw
veis distintos de desenvolvimento económi·
co, social e administrativo. Inegavelmente,
boa parte deles, para assumir os novos encargos, carecerá de assistência técnica das de·
mais esferas de governo.
O novo modelo se assenta na proposta de
que cada comunidade cuide de suas próprias
crianças. Daí a importante função reservada
aos municípios e estados.
O Estatuto da Criança e do Adolescente
é um instrumento essencial para a implan·
tação dess.e novo modelo organizacional e,
por conseguinte, para se assegurar a obser~
vância aos direitos constitucionais dessa parcela da população. Sua promulgação, porém,
em que pese a legitimidade de que se reveste,
não será suficiente para modificar a prática
em vigor.
Haverá o ministério e a.FCBJA de realizar
encontro~, seminários; campanhas de comunicação social, publicações e outros eventos
destinad_os e estimular a constituição de conselhos, a efetiva descentralização das ações
de atendimento, a difisão e conscientização
de direitos e deveres. Tudo para que o cidadão, as instituições e os poderes constituídos
saibam qual é o papel que lhes cabe e possam
bem desempenhá-lo. Isto constitui um esforço concreto de quem quer, realmente, mais
do que uma lei, quer a sua observância.
A participação comunitária e a articulação
institucional serão traços marcantes e inovadores da atuação do ministério e da FCBIA.
Está prevísfo que a partiCipação se dê no diagnóstico dos problemas e_ se estenda ao planejamento, à operacionalização, ao acompanhamento e à avaliação das ações. A articulação dar-se-á nos vários níveis de atuação,
~'::ita!)do-se as superposições tão freqüentes.
Dentre as muitas tarefas que se incluem
na missão da FCBIA, destaco, como uma
das mais críticas, a difusão da nova doutrina
sobre a infância e a adolescência. Uso o termo
difusão para significar a incorpóração das
orientações doutrinárias ao modo de pensar,
de decidir e agir de todos quantos tr.atem
de questões pertinentes à criança e ao jovem.
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.É uma tarefa educativa. As pessoas terão
de rever e substituir conceitos, de reaprender
a analisar as questões, agora, sob uma persw
pectiva distinta daquela a que se acham acostumadas. Deverão ser levadas a incorporar
novos parâmetros a seu modo de pensar. _
A tarefa da mudança é desafíadora, seja
pelas proporções, seja pela profundidade da
proposta, seja pela complexidade. Creio, entretanto, que ela pode ser enfrentada com
êxito nos próximos anos.
Não vejo a tarefa como responsabilidade
apenas do Ministério da Ação Social e da
FCBIA. É responsabilidade do Estado- e,
aqui, refiro-me a todos os poderes, aos esta·
dos e aos municípios - e da sociedade em
geral, particularmente daqueles se tores mais
organizados e que se ocupam de questões
relativas ao bem-estar da Nação.
Ao desejar â Dr" Maria de Fátima Borges
de Omena, êxito na presidência da FCBIA,
renovo a minha fé na capacidade do povo
brasileiro de enfrentar e vencer o desafio de
cuidar de suas crianças e jovens e prepará-los
para o futuro.
Muito obrigada.

OSR. PRESIDENTE (António Luiz Maya)
-Nada mais havendo que tratar, vou_encer·
rara presente sessão, designando par-a a ordinária de amanhá, a seguinte

ORDEM DO DIA
I

ANTEPROJETO DE
DECRETO LEGISLATIVO
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do
art. 143, a, do Regimento Comum)
Discussão, em primeiro turno, do ante projeto de decreto legislativo, de autoria da Comissão Mista de Estudos Territoriais, que dispõe sobre a realização de plebiscito para a
criação do Estado de Tapajós. (2' sessão de
discussão.)
2

ANTEPROJETO DE
DECRETO LEGISLATIVO
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do
art. 143, a, do Regimento Comum)
Discussão, em primeiro turno, do ante projeto de decreto legislativo, de autoria da Comissão Mista de Estudos Territoriais, que dispõe sobre a realização de plebiscito para a
criação do Estado do Triângulo. (2' sessão
de discussão.)
3

ANTEPROJETO DE
DECRETO LEGISLATIVO
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do
art. 143, a, do Regimento Comum)

Discussão, em primeiro turno, do anteprojeto de decreto legislativo, de autoria da Comi55ão Mista ds:: Estudos Territoriais, que dispõe sobre a realização de plebiscito para a
criação do Território Federal do Rio Negro.
(2• sessão de discussão.)
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4

ANTEPROJETO DE
DECRETO LEGISLATIVO
(Incluído em Ordem do Dia nos Jermos do
art. 143, a, do Regimento Comum)
Discussão, em primeiro turno, 'do anteprojeto de decreto legislativo, de autoria da Comissão Mista de Estudos TerritoriaiS, que dispõe sobre a realização de plebiscito para a

criação· do Territóríó--Fedcrat do AltO Solimões. (2• sessão d,e discúss~o.r
5

ANTEPROJETO DE
DECRETO LEGISLATIVO
(Incluído em Ordem do Dia no termos do
_ai:~-- ]43, a, do Regimento Comum
Discussão, em 'primeiro turno, do anteprojeto de decreto legislativo, de autoria da Co-

r -
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missão Mista Je Estudos Territoriah;, que-dis-

põe sobre a realização de plebiscito

para a

criação do Território Federal do Araguaiã..
(2' sessão de discussão.)
O SR. PRESIDENTE (António Luiz Maya)
-Está encerrada a sessão.

(Levanta-se a sessão às 16 horas e 45
minutos.)
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BRASÍLIA- DF

SENADO FEDERAL
SUMÁRIO
1- ATA DA 99' SESSÃO, EM :i DE
AGOSTO 1JE 1990
!.1 -ABERTURA

1.2-EXPEDiENTE
1.2.1- Aviso do SecretárioNGeral da
Presidência da Repóblica
-N~ 1.110/90, encaminhando esclarecimentos prestados pelo Ministério da
Economia, Fazenda e Planejamento, so·
bre quesitos constantes do Requerimento
n~ 183/90, de autoria do Senador JamH

Haddad.

··- - -

1.2.2 - Leitura de projetas
-Projeto _de Lei do Senado n"
114/90-Complementar, de autoria do Senador Ronaldo Aragão, que altera a Lei
Complementar nn 41, de 22 de dezembro
de 1981.
-Projeto de Lei do Senado n~ 115/90,
de autoria do Senador Leite Chaves, que
determina a realização de plebiscito para
reabertura, ou definítivo fecbamento, da
Estrada do Colono, no Parque Nacional
do Iguaçu, Estado do Paraná.
-Projeto de Lei do Senado n~ 116190,
de autoria do Senador Marco Maciel, que
regulamenta o art. 185, da Constituição
da República e dá outras provi'dências.
1.2.3- Discursos do Expediente

SENADOR LOURIV Aí. BAPTISTÀ
- Retifu::ando niatéiia publicada no Jornal do Brasil sob o título "Senado reage
contra medida de moralização."
SENftDOR FRANCISCO ROLLEM·
BERü- Relatório -das atividades da Co·
missão designada pelo Presidente do Senado Federal, para analisar e levar a co·

nhecimento público a documentação histOrica encerrada nos arquivos do Senado
Federal.

SENADOR ANTÓNIO LUIZMA YA
- Editorial do Jornal do Tocantins sob
o título "Alerta importante", relativo ao
analfabetismo naquele Estado.
SENADOR JARBAS PASSARINHO
- Liberação de recursos_ para o asfaltamenta da rodovia Cuiabá- Santarém. Fal-

ta de recursos para o funcionamento do
Museu Emílio Qpeldi.

SENADOR ÁUREO MELLO- Ma·
nifcsta_ção prestada a S. Ex\ pelo Corpo

de Bombeiros do Estado do Rio de Janeiro.

SENADORNEYMARANHÃ0-50
anos de atividades do jornalista Paulo
Malta.

SENADOR NABO R JÚNIOR- De·
missões de funcionários do Incra. Desati·
vação da Sucam.

SENADOR LEITE CHAVES- Elo·
gios à atuação do Senador José Ignácio
Ferreira, como Líder do Governo. Possi·
bilidade da indicação de S. Ex• para a
Liderança do Governo no Senado Federal.

1.3- ORDEM DO DIA
Anteprojeto de decreto legislativo, de
autoria da Comissão Mista de Estudos
Territoriais, que dispõe sobre a realização
de plebiscito para a criação do Estado de
_ Tapajós. Retirado da pauta.
Anteprojeto de decreto legislativo, de
autoria da_Comissão Mista de Estudos
Territoriais, que dispõe sobre a realização
de plebiscito para a criação do Estado do
Triângulo. Retirado da pauta.
Anteprojeto de decreto legislativ9, de
autoria da Comissão Mista de Estudos.

Territoriais, que díSpõe sobre a realização
de plebiscito para a criação do Território
Federal do Rio Negro. Retirado da pauta.
Anteprojeto de decreto legislativo, de
autoria da Comissão Mista de Estudos
Territoriais, que dispõe sobre a realização
de plebiscito para a criação do Território
Federal do Alto Solimões+ Retirado da
pauta.
Anteprojeto de decreto legislativo, de
autoria da Comissão Mista de Estudos
Territoriais, que dispõe sobre a realização
de plebiscito para a criação do Território
Federal do Araguaia. Retirado da pauta.

1.3.1- COmunicações da Presidência
- Abútura de prazo para apresentação de emendas aos Projetas de Lei da
Câmara nf'S 18 e 31/90.
-Designação das Comissões Mistas
incumbidas de emitir parecer sobre as Medidas Provisórias n~ 201/90, que "autoriza
o Poder Executivo a abrir ao orçamento
da União crédito extraordinário, para os
fins que especifica", e n~ 202190,"ciue "dispõe sobre o reajuste Oas prestações pactuadas nos contratos de financiamento fir·
rriados no âmbito do Sistema Financeiro
da Habitação, vinculados ao plano de
equivalência salarial e dá outras providên~
cias", e fHW.ção de caj_endário para a tramitação das matérias.
-Término do prazo para interposição
de recurso no sentido de inclusão em Ordem do Dia dos seguintes projetas de-lei,
apreciados conclusivamente pela Comis.·
são de Constituiçã.o, Justiça e Cidadania:
Projeto de Lei do Senado n9 31188, que
estabelece a isenção alfandegária â importação de cordament?S de instrum~ntos
sinfónicos de corda. A Câmara dos Depulados.
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EXPEDIENTE
CENTIIO OÚFICO 00 U!NADO FEOEitAL
OIAIIIIO 00 CONCIIIEUO NACIONAL

PASSOS PORTO
Oiretor-G11fral do Senado Federal
AGACIEL DA SILVA MAIA
Diretor Executivo
CESAR AUGUSTO JOSE DE SOUZA
Oiretor Admjhistrativo
LUIZ CARLOS DE BASTOS
Oiretor Industrial
FLORIAN AUGUSTO COUTINHO MADRUGA
Oiretor Adjunto

Projeto de Lei do Senado n" 42!90, que
torna 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. Á Câmara dos
Deputados.
Projeto de Lei do Senado n9 46/90, que
dispõe s'obre o regime jurídico dos servi·
dores civis da União, das autarquias, dos
territórios federais e das fundações públicas, previsto no art. 39 da Constituição,
e dá outras providências. À Câmara dos
Deputados.

Ata da
4~

99~

lt:nprnso sob a respons.bthdilde dii Meu do Senado F.cteral

ASSINATURAS
Semestral

•• •' •••••••••••••••••••••••••••••--•·•~•:·-•~u••"-'-

Tiragem. 2.200-exemplares.

-- Término do praz~ para apresentação
de emendas aos Projetos de Lei da Câmara nvs 21 e 25/90 e de Resolução n•.o 30190.

1.3.3- Designação da Ordem do Dia
da próxima sessão

1.4- ENCERRAMENTO
1.3.2- Discursos após a Ordem do Dia

SENADOR CID SABÓIA DE CARVALHO- Aposentadorias previdenciá-

2- MESA DIRETORA

rias.

3- LIDERES E VICE-LÍDERES DE
PARTIDOS

SENADOR ODACIR SOARES- III
do Cacau, realizada- no Município
de Ariquemes, RO.
_

4- COMPOSIÇÃO DAS COMISSÕES PERMANENTES

fpoh':

Sessão, em 3 de agosto de 1990

Sessão Legislativa Ordinária, da 48! Legislatura

Presidência dos Srs. Pompeu de Sousa, Antônio Luiz Mayae Áureo Mello

ÀS9 HORAS, ACHAM-SE PRESENTES
OS SRS. SENADORES:
-~
Nâ.bor iónior- Jarbas Passarinho- An·
tônio Luiz Maya - Afonso Sancho - Ney
Maranhão- Francisco Rollemberg - Lourival Baptista- Pompeu de Sousa -Wilson
Martins- Affonso Camargo.
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
- A lista de presença acusa o compareci·
menta de 10 Srs. Senadores. Havendo número regimental, declaro aberta a sessão.

Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos
trabalhos.
O Sr. 19 Secietário :Procedeiá à leitura do
Expediente.
É lido o seguinte

EXPEDIENTE
AVISO
DO SECRETÁRIO-GERAL bA
PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA
Nn j.lló/90, sem d.ita, encàlnifibando es·
clarecime-ntOs prestados pelo Ministério da
Economia~ Fazêhda e Planejamento, sobre
quesitos constantes do Requerimento n~ 183,
de 1990, do Senador Jamil Haddad, formu·
lado com o objetiVo de- obtei" informações
sobre-despesas com pessoal e com a amorti·
zaçáo das dívidas interna e externa.
O-SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
-O Expediente fido vai à publicação.
Sobre a mesa, proje!OS que serão lidos pelo
Sr. 1_~ Secretário.
São lidos os seguintes

.PROJETO DE LEI DO SENADO
N' 114, DE 1990.
~ (COMPLEMEJ\IT AR)
- Altera a Lei Complementar
22-12-1981.

n~

41, de

b CangrêsSO Nacional dÉ:.cn~ta:
Art. 19 O art. 36 da Lei Complementar
n" 41, de 22 de dezembro de 198Lpassa ter
a seguinte redação:
"Art. 36. As despeSaS, até _o exercício de 2001, inclusive, com os servi~
dores de que tratam o parágrafo úníco
com art. 18 e os arts. 22 e 29 desta lei,
serão de responsabilidade da União."
Art. 29 Esta· lei entra em vigor na data
de sua publícação.
Art. 39 São revogadas as disposições em
contrário.
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extinção, do Governo do Estado de Rondô·
nia, e deverão ser absorvidos nos quadros
e tabelas a que se refere o arL 19 desta lei,
assolando o nosso País empobreceram os Es-dentro do prazo máximo de 2 (dois) anos
tados-membros, fazendo com que eles traba- · da data de instalação do Estado, observadas
lhem constantemente na administração dos
as normas eStabelecidas para a contratação
déficits e tírandá-ll_1es a aUto,nômia -e~nómi~ - de pessoal, e mediante concurso público.
ca-financeira.
-Parági-afu.único. -Qs_enipregos que vagaO Estado de Rondônia não estará em condições_, no próximo ano,-de assumir ãs Oespe-- rem na tabela especial temporária, de que
trata este artigo, serão considerados supri·
sas com os servidores de que tratam o parámidos automaticamente, vedada sua utilizagrafo único do art. 18 e os arts. 22 e 29 da
ção para qualquer efeito.
Justificação
As sucessivas crises ecoriôffiícas que vêm

Lei Complementar n""41, de 22.de dezembro
de 1981, sob pena de se inviavilizar totalmente e gerar uma crise sem precedentes em
nossa história.
A prorrogação de que trata este Pro jeito
de Lei Complementar já foi estendida ao Estado do Acre e por uma questão de justiça
não deve ser negada ao Estado de Rondônia.
Espero ter o apoio dos Senhores C_on-gressistas para permitirmos que uma Unidade da
Federação alc;3.nce a sua maturidade e possa,
a partir do ano 2001, caminhar com as suas
próprias pernas.
Sala das Sessões, 3 de agosto de 1990.Senador Ronaldo Aragão.

LÚJISLAÇÁO CITADA

Art. 36. As despesas, até o exercício de
1991,inclusive, corp. os s~rvidores de que tratam o parágrafo único <!o art. 18 e os arts.
22 e 29 desta lei, serão de responsabilidade
da iJniáo. -

(A Comissão de Assuntos Econômicos.)
PROJETO DELE! DO SENADO
N• 115, DE !990
:-Determina a realização de plebiscit()
para reabertura, ou definitivo fechamenw
to, da "EStrada do Colono", no Parque
Nacio!J:al do Jguaçu, Estado do Paraná.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1" Fica assegurado ãs populações diretamente interessadas, nos termos do _art.
49, inciso XV, da Constituição Federal, o
Cria o Estado de Rondônia, e dá outras
direito de decidir mediante p1ebiS~..--ito sobre
providências.
a reabertura, ou definitivo fechamento, da
"Estrada do Colono", situada no Parque Nacional do Igua.çu, no Estado do Paraná, que
Art. 18. Serão postos à disposição do
liga os municípios de Capanema e MediaGoverno do Est<i.do, a partir da vigência desta
neira.
lei, com todos os direitos e vantagens.~Os- serArt. 2" _A Justiça Eleitoral, no prazo de
vidores públicos nomeados ou admitidos até
120 dias, a contar da publicação desta lei,
a data da vigência da Lei n~ 6.550, de 5 de
fará realiZ?r, em dia e hora previamente marjulho de 1978, e em exercício a 31 de dezemcados, plebiscito com a participação dos eleibro de 1981 na administração do Território
Federal de Rondônia.
~()r~S __dq_~_Il1!lfl_icfrü?_~-~n0n~nte:~-a~sim coo~
siderados os que pleitearam, como litiscon·
PatagiãiO -,.rn:iCO. o Governador do Esta·
sortes, na ac;ão civil pública movida pelo Mido aprovará os quadros e tabelas provisórias
de pessoal da administração dCiEStadq e pro-_ nistério PLibfico contra o extinto Instituto
Brasileiro de Desenvolvimento Florestal cederá, a seu juízo, mediante opção dos inte·
IBDF (atual Instituto_ Brasileir_o do Meio
ressados, ao enquadramento dos servidores
Ambiente e dos Recursos Naturais Renovápostos sua disposição, devendo absorver pelo
veis- Ibama), o Estado do Paraná e outros.
menos 50% (cinqüenta porcento) dos optanParágrafo único. Os municípios a que se
tes.
refere_ este artigo são os s_eguintes: Barracão,
...............................
Art. 22. O pessoal militar da Polfcia Mi- Capanema, Céu Azul, Foz do Iguaçu, Marechal Cândido Rondon, Missal, Pérola do
litar do Território Federal de Rondônia pasOeste, Planalto, Pranchita, Santa Helena,
sará a constituir Polfcia Militar do Estado
Santa Izabel do Oeste_,. Santa Terezinha do
de Rondônia, assegurados os seus direitos
Itaipu, Santo António, São Miguel do Iguaçu
e vantagens.
_
e Vera Cruz do Oeste.
Parágrafo único. Ao pessoal militar de
Art. 3? Se o resultado ~o plebiscito- for
que trata este artigo aplica-se a legislação fe·
favorável ã reabertura da "Estrada do Colo·
deral pertinente, até que o Estado, nos limites de sua competência, legisle a respeito,
no", esta ficará disponível para o tráfego somente após a execução de_ ~bras que visem,
observado o disposto no § 49 do art. 13 da
de acordo com o disposto no art. 225 da ConsCOnstitLi:lç-ãOFederal.
tituição Federal, a minorar os impactos am·
biental e ecológico da reutilizaçã9 da referida
Art. 29. Os servidores CO[l_tra'tadós pela
rodovia.
adminístraçãodo Território Federal de RonArt~ 4~ Esta lei entra em vigor na data
dônia, após a vigênCia- da Lei n~ 6.550-, de _
de sua publicação.
5 de julho de 1978, e em exercício a 31 de
Art. 5~ Revogam-se as disposiçóes em
dezembro de 1981, passam, a partir desta lei,
contrário.
a integrar tabela especial de empregos, em
LEI COMPLEMENTAR N" 41,
DE 22 DE DEZEMBRO DE 1981

---~~.,..,.,_·····~-

a

Sábado 4 3985

Justificação
Desde 1925 que a Estrada do Colono tem
sido uma passagem natural entre o oeste e_
o sudoeste do Paraná, preexistindo à criação
de muitos dos municípios ali localizados, e
até mesmo ao próprio Parque Nacional do
lguaçu (criado pelo Decreto Federal n 9 1.035,
de 10-1-1939). A referida estrada foi continuamente utilizada, sem qualquer problema,
até a decisão do Estado do Paraná de asfal·
tá-la, em 1986. Ao determinar _o seu asfaltamente, o Estado do Paraná foi judiciaiiJlente
aCiOnado Pelo Ministério Público Federal,
através da P Vara Federal de Curitiba, que
concedeu liminar para o fechamento da estra·
da em ação civil pública, posteriormente confirmada por sentença. Mesmo na pendência
de recurso, a estrada está fe"chada há mais
de dois anos, obrigando a população daquelas
regiões a fazer um desvio de 200 km, ao redor
do Parque, ao invés de percorrer apenas 18
km através dele, como fazia anteriormente.
A estrada é de grande importância não só
para as regiões Oeste e Sudoeste do Paraná,
como também para os Estados de Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Mato Grosso do
Sul, além do Paraguai. s_eu iechamento já
causou enormes prejuízos económicos àqueles Estados e ao País, sem contar os problemas ambientais decorrentes da queima desnecessária de combustível, superior em mais
de dez vezes ao gasto anteriormente feito para a realização do mesmo percurso.
A alegação para o fechamento da estrada
diz respeito ã intocabilidade do Parqu:e, particularmente em sua área central, considerada
pelo Ibama como "área intangível". Essas
considerações ecológicas só recentemente fo·
rain manifestadas, 65 anos apóS a abertura
e a regular utilização da estrada, sem que
durante esse período houvesse ali maiores
danoS ecológicos. As mesmas considerações
não foram aplicadas à estrada___(fãS-tãliiatãS
do Iguaçu, que é asfaltada e corta em cerca
de 10 km a parte ocidental do Parque. _
Aãiegação de intãngi6ilidade de um par·
que de área considerável como a do lguaçu
(176.086 ha) não encontra precedentes nos
parques nacionais de outros países. Os maiores e mais importantes parques nacionais dos_
Estados Unidos, por exemplo, possuem não
uma, mas várias estradas pavimentadas que
os cortam. Ess~s estradas não servem apenas
de acesso dos turistas, mas também a sua
conServação e fiscalização. Por questões ecológicas, porém, algumas delas são fechadas
du_r~nte a noite.
Quando rodovias de maior fluxo de tráfego
atravessam parques estrangeiros, como a do
Parque Nacional de Suazilândia, diversas
precauções podem ser tomadas para que o
impacto à fauna seja o menor possível. Esta
estrada, que tem servido de modelo para ou·
trQs países, é margeada por alambrados que
impedem o cruzamento de animais por sobre
a pista. Há por outro lado, diversas passagens
de nível, para que as diferentes espécies pas·
sem de um lado para outro do parque, sem ·
perigo. A estrada também serve de impor-
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tante via de fiscalização com guardas florestais em jipes e motocicletas em permanente

vigilância para impedir qualquer ameaça à
sua fauna.
Dispositivos semelhantes a estes estão pre~
sentes no projeto apresentado pelO Estado
do Paraná, para reabertura da "Estrada do
Colono".
Portanto, o seu fechamento, fruto de um
movimento ecológico exaCerbado, não en~
contra justificativa científica, e é. contrário
ãs necessidades das populações do Oeste e
Sudoeste paranaenses. Nada mais justo; pois,
deixar que, através de plebiscito, elas decidam sobre a reabertura ou o fechamento defi~
nitivo da mencionada rodovia.A eventual reabertura será, entretanto,
salvagUarda pela execução- das medidas de
proteçã:o necessária ã preserVação ecológica
do Parque Nacio-nal do Iguaçu, como admite
a Constituição.
Sala das Sessões, 3 de agosto de 1990. Senador Leite Chaves.

LEGISLAÇÃO CITADA
CONSTITUIÇÁO DA REPÚBLICA
FEDERATIVA DO BRASIL

···Art~---49.-·ir~-~~~P~tê;ci~-;~~r~~i~~--d~
Congresso Nacional:
I - resolver definitivamente Scibre tratados, acordos ou atas internacionais que acar·
retem encargos ou compromissos gravosos ao
patrimôilÍO nacional;
II -Autorizar o Presidente da República
d.eclarar guerra, a celebrar a paz, a permitir
que forças estrangeiras _transitem pelo território nacional ou nela- permaneçam temporariamente, ressalvados os casos previstos em
lei complementar;
III- autorizar o Predidente e o Vice~Pre
sidente da República a se ausentarem do País,
quando a ausência exceder a quinze dias;
IV- aprovar o estado de defesa e a intervenção federal, autorizar o estado de sítio,
ou suspender qualquer uma dessas medidas;
V- sustar os a tos normativos do Poder
Executivo· que exorbitem do pode-r regula·
mentador ou dos limites de delegação legislativa;
VI -mudar temporariamente sua s~de;
VII- fixar idêntica remuneração para os
Deputados Federais e os Senadores, em cada
legislatura para a subseqüente, observado o
que dispõem os arts. 150, II, 153, III, e 153,

----a

·~~- fixar para cada exercício financeíro
.
VIII
a remuneração do Presidente e do Vice-Presidente da República e dos Ministros de Esta·
do, observado o que dispõem os arts. 150,
II, 153, III, e 153, §2•, I;
IX- julgar anualmente as contas prestadas pelo Presidente da República e apreciar
os relatórios sobre a execução dos planos de
governo;
X- fiscalizar e controlar, diretamente, ou
por qualquer de suas Casas, os atas do Poder
Executivo, incluídos os da administração indireta;

Xl-zelar pela preservação de sua competência legislativa em face da atribuição normã:iíva dos outros Poderes;
XII -apreciar os atas de concessão e renovação de concessão de emissoras de rádio
e televisão;
XIII- escolher dois terços dos membros
do Tribunal de Contas da União;
XIV- aprovar iniciatiVas do Poder Executivo referentes a ativídades nucleares;
XV- autorizai refe"reD.do e convocar plebiscito;
XVI -autorizar, em terras indígenas, a
exploração e o aproveitamento de recursos
hídricos e a pesquisa e lavra de_riquezas mine·
rais;
'
- 'XVII - aprovar, previamente, a alienação
ou concessão de terras públicas com área su·
perior a dois mil e quinhentos hectares.

infratores, pessoas fíSICaSOU juiidicas, a sanções penais e administ:ri:!t1vaS, indePenden·
temente da obrigação de reparar os daÍlos
causados.
§ 4~ A Floresta Amazónica brasileira, a
Mata Atlântica, a Serra do Mar, o Pantanal
Mato-Grossense e a Zoha CQSteira são património nacional, e sua, utilização far-se-á, na
forma da lei, dentro de con._dições que assegurem a pteservaçã_o do meio ambiente. inclusive quanto ao uso dos recursos naturais.
§ s~ São indispon(veis às terras·devohitas
ou arrecadadas pelos estados, por açóes discriminatórias., necessárias à proteção dos
ecossistemas naturais.
-S 6~ As usinas que operem com reatar
nuclear deverão ter sua localização definida
em lei federal, sem o que nãõ poderão séf
instaladas.
••• ·-· - - - · · · · ••••••••• ·•••• -··-· ••• ;i;- •• _-·--~- •••••••• ~.-

. CAPÍTULO VI
Do Meiõ Ambiente
Art. 225. TodOS têm-direito ao meio ambiente ecologicamente equilibradó,- bem de
uso comum .do povo e essencial â sadia qualídade de vida, impondo-se ao Poder Público
e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.
-§ 19 Para assegurar a efetividade dess.e
direito, incunibe ao Poder Público:
1- preservar e restaurar os processos eco·
lógicos essenciais e prover o manejo ecoló·
gico das espécies e ecossistemas;
_
11- preservar a diversidade e a integridade do património genético--do País e .fisca·
Jizar as entidades dedicadas ã pesquisa e ma·
nipulação de material genético;
Ill - definir, em todas as unidades da Fe~
deração, espaços territoriais e seus compo·
nentes a serem especialmente protegidos,
sendo a alteração e a supressão permitidas
somente através de lei, vedada qualquer utili·
zação que comprometa a integridade dos atributos que justifiquem sua proteção;
IV- exigir, na forma da lei, para instala~
ção de obra ou atividade potencialmente causadora de significã.tfva degradação do meio
ambiente, estudo prévio de impacto ambiental, a que se dará publicidade;
V -controlar a produção, a comercialização e o emprego de -~écnicas, métodos e
substâncias que comportem risco para a vida,
a qualidade de vida e o meio ambiente;
VI- promover a educação ambiental em
todos os níveis de ensino e a conscientização
pública para a preservação do meio ambien~ _
te·
'VII-prOteger a fauna e a flora, vedadas,
na forma da lei, as práticas q1.1e coloquem
em risco sua função ecológica, provoquem
a extinção de espécies ou submetam os animais a crueldade.
§ 29 Aquele que explorar recursos mine·
rais fica obrigado a recuperar o meio ambiente degradado,_ de acordo com solução técnica exigida pelo órgão público competente, na
forma da lei.
§ 3<? As. condutas e atividadeS consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os

DECRETO· LEI N" 1.035 DE 10
DE JANEIRO DEI936
Cria o Parque Nacional de Iguaçu e
dá outras providências
·······-···-··-·····•--··--~

••• ...:.. .......... ,,r.:_. ••-••·.o:t>

(À Comissão de ConstiiuiçãO, Justiça
e Cidadania - decisão te-rminativa)
PROJETO DE LEI DO SENADO
N• 116, ÓE 1990
Regulamenta o al-t. 185 da Constituição da República e dá ~utras providên·
das.
O Congresso Nacional decreta:
ArL 11 Esta lei define a pequena e média
propriedade e a propriedade produtiva, para
fins de execução da Política Agrícola e Fundiária e dos planos e projetas de Reforma
Agrária.
Art. 29 Para os_ fins previstoS no cirt. f'
considera-se:
--I - pequena propriedade rural, o únicO·
imóvel rural perten-cente a uma- mesm'!- pessoa física ou jurídica, condomínio consensual
ou legal, com área náo superior a 3 (três)
módulos de exploração indefinida da regiãO;
U- média propriedade rural, o único imóvel rural pertencente a uma mesma pessoa.
física ou jurídica, condomínio consensuá.l ou
legal, com área maior que 3 (três) e ig_ual
ou inferior _a 8 (oito) móduloS de eXploraçã9 _
indefinida da região;
III- propriedade produtiva, o imóvel rural, qualquer que seja a sua dimensão, pertencente a pessoa física ou jurídica, condomínio consensual ou JegalJ_qu~_o explore .de
forma racional e efetiva, propiciando pro-·
gresso e bem-estar aos seus proprietáriOs e trabalhadores.
Parágrafo único. O conceito de imóvel
rotai e o dimensionamento do módulo de exploração indefinida, a que alude este. artigo,
são os constantes da Lei n9 4.504, de 30 de
no~embro de 1964 e Jegisla~o co_mplemetl.·
tar.

Agosto de 1990
3~
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O Senador Jarbas Passarinho, PDS,
União Federai~ t?aqueles imóveis_ rurais que,
Pará, considera impróprio que um direnão estando cumprindo a sua função social,
tor faça crítica pública envolvendo a Mese prestem ã execução de planos e projetas
sa: Mas ele não terá dito inverdades"
de reforma agrária.
-reconheceu.
Cuidou, entretanto, de executar, das ex(oitenta por cento) da sua área exploráVel
As rnedidas administrativas prometem
total;
propriações, dois tipos de propriedade rural:
ainda cortes nos gastos perdulários, ecob) obtenham níveis de produtividade ou
as de pequena e médi(! dimensão, quando
nomizando 240 milhões, suficientes para
de desfrute igual ou superior aos fixados para
único imóvel pertencente ao seu dono ou do·
construir 60 casas populares."
a região;
nos e a propriedade produtiva, ou seja aquela
c) cumpram a legislação que rege as relaque esteja gerando riquezas e empregos.
E continua na terceira página:
ções de, trabalho e os contratos agrários;
Assim é qtie o art. 185 da Carta Constitu"Senadores_ reagem contra novas medid) observem as disposições contidas no Cócional torna insuscetível de desapropriaçáo
das moralizadoras."
a pequenã e média proprie_dade e a propriedigo Florestal e na legislação protetora do
E diz:
meio ambiente.
dade produtiva, assim_ definidas em lei.
"Embora suas decisões sejam ampaParágrafo único. Anualmente o MinisiéTal situação torna impossível, à União, dar
radas por atos da Mesa Diretora of{cio
po da Agricultura e Reforma Agrária fixará, seqüenciamfmto ao Plano Nacional de Refordo lP Secretário, pelo próprio Regulapor região, o índice médio de produtividade
ma Agrária, vez que estariam os decretos demento Administrativo do Senãdo - , a
ou de desfrute, de que trata a alínea b, do
claratórios do in!eresse social para fins de
- portaría ba_ixada na segunda-feira, pelo
caput deste artigo.
reforma agtária, passíveis de sustação de seus
Diretor ACjministrativo Qa Casa, Antô·
Art. 4~ São imunes à desapropriação por
efeitos, pela indefinição dos CQQceitos antes
nio Carlos Nantes de Olíveira - que
referidos.
interesse social para fins de reforma agrária,
não tenho nem o prazer de conhecer,
a pequena e média propriedade rural e a pro·
ImportantC? acentuar que a Reforma Agránão o conheço - acabando com desvios
priedade produtiva, assim conceituadas nos
ria, como instrumento dinamizador da produ·
de função, provocou, ontem, os primeitermos desta lei.
tividade e da produção agrícqla e forma de
ros protestos no Plenário do Congresso.
correção_das distorções fundiárias atualmen§ 1' Excetua-se da proibição contida
"Eu não devolvo o meu motorista_."neste artigo, a desapropriação que decorra
te existentes, é indispensável ao processo de
rebelou-se o Senhor Lourivai Baptista,
desenvolvímento do País, desenvolvimento
de comprovada oferta do i~óvel, pelo seu
qUe tem um agente de segurança lotado
proprietário ou propiíetários.
integral, nele incluídos o crescimento econô·
no Gabinete para dirigir o seu. carro ofi§ 29 A indenização deYida nas desapromico, a elévaÇão do padrão de vida do ho·
cial."
priações de que trata o § lP, será fixada me:roem do campo e do bem-estar coletívo.
diante acordo prévio entre as partes e, salvo
Urge, portanto, proceda-se a regulamen·
E diz mais:
expresso ajuste em contrário, paga em ditação do dispositivo constitucional em tela,
"Diretor faZer crítica pública que en~
nheiro.
para que sejam dinamizados, tanto o uso eco·
·volve a Mesa tne parece desapropriado,
Art. 59 O Poder Executivo regulamentaoômico da propriedade agri~ultável, como
mas ele náo- terá dito inverdades, recorá o disposto nesta lei, no prazo de 180 (cento
também o _acesso à terra improdutiva pelo
nheceu o ... "
e oitenta) dias.
. . .
- camponês que não a possua e que a fará fruti· _
-Esclareço a Casa que não dei nenhuma en·
Art. 69 EStá lei entrará em ViSor na data ficar com a-Sua pertinácia e "Seu trabalho.
trevista, não fui procurado, pessoalmente,
da sua publicação.
-sara- das sessões, 3 de agosto de 1990. por nenhum repórter. Alguém do Jornal do
Art. 7~ Revogam-se ·as disposições em
Senador Marco Macfel.
Brasil ligou para ó meu Gabinete por duas
contrário.
(A Camissão de Assuntos Económicos
ou três vezes, procurando-me; deixou o nú·
- decisão terminativa.)
Justificação
mero do telefone; não falei com ele, não disse
nada a ele, não conversei e li esta nota. ConA ConstituiçãO da Repúbliêa deixou à lei
versando aqui com amigos, eles me disse!am
ordinária a conceituação e regulamentação - . O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
que seria bom que eu fizesse uma ligação
do uso do imóvel rural, tanto em relação ao
-Os projetas lidos serão publicados e reme·
para o Diretor Lui:z Oi'laõdo, da sUcursal
seu dimensionamento económico, como à sua
tidos às Comissões competentes.
do Jornal do Brasil em Brasília. -À tarde, eu
efetiva utilização.
Há Oradores inscritos. Por cessão do nobie
liguei e disse que. estranhei aquela nota, porO presente projeto de lei visa atender à
Senador Francisco Rollemberg, concedo a
que eu não tinha sido procurado, pessoalexig~ncia constitucional e, assim, torna passipalavra ao ilustre Senador Lourival Baptista.
mente, por nenhum repórter e nem tinha falavei a execução de planos e projetas de reforO SR. LOtJRiV AL BAPTISTA (PFL ...:.
do a nenhum repórter a esse respeito. Nema e de desenvolvimento agrário.
Pronuncia o seguinte discurso.} -Sr.
nhum jornalista falara comigo. O repórter
·eom efeito, o direito de propriedade, nos SE.
Presidente, Srs, Senadores, que me traz hoje
que publicou esta nota faltou com a verdade,
termos da garantia constante da vigente
à tribuna é um fato um pouco triste. Triste,
pOi"qUe cOmigO ele não falou, e, quando te·
Constituição da República, deverá atender
porque eu irei abordar assunto em que meu
nho que falar, eu falo. Estou nesta Casa há
à sua função social, função :;ocial esta que,
nome foi citado.
vinte anos e tenho autoridade para falar. Ho~
no tocante ao imóvel rural, tem seus requi·
O Jomlll do Brasil de ontem, na sua primeije, o negócio é diferente. Inventam-se as notí·
sitos fixados no art. 186, da nossa Carta ra página, publica:
cias e esta é uma noticia inveri.tada.
Maior.
Quanto ao motorista, simplesmente quero
"SenadO reage Conti-a medida de mÕ·
Observa-se, neste elenco de requisitos, que
dizer que esse rapaz que me serve era motoralizaçáo.
o legislador constituinte se preocupou com
rista, foi agente de segurança e está comigo
três esferas de exigências: aquelas ligadas à
A portaria baixada na segunda-feira
há vinte anos. Então, que a Casa saiba que
pelo Diretor Administrativo do Senado
efetiva e racional exploração da terra; as que
esta nota publicada por um jornal conceiAntônio Carlos Oliveira, proibindo o
se referem à proteção ambiental e, por fim,
tuado, como- é o Jornal do Brasil, foi mentidesvio .de função, levantou ontem os prias que cuidam do progresso social e econôrosa. Espero que o diretor da Sucursal, que
meiros protestos do Congresso.
mico de quantos participem da exploração
me disse que iria dar o desmentido, faça-o.
O Senador Lourival Baptista 1 PFL,
da terra, seja como trabalhador, arrendatáE isso ficaiei aguaiOando,Sergipe, que tem um agente de segu#
rio, parceiro ou ocupante, seja como proprierança lotado como motorista em seu GaO Sr. Jarbas p..,âiinho- Permite-me V.
tário rural.
binete, reagiu: "Eu não Clevo1vo o meu
Autorizou, também, a Constituição daRe·
Ex• um aparte, nobre Senador Lourival Bap·
motorista".
pública (art. !84), a desapropriação, pela
tista?

Art.

Somente serâo classificados co-

mo propriedade produtiva, os imóveis rurais
que:
a) utilizem, efetivamente, pelo inenos s·o%
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Afirmo, como disse há pouco, que não conheço o Dirctor, nem pessoalmente. Apesar
de ele ter sido Deputado, eu, aqui, no Senado, nunca o cumprimentei, nunca o vi; se
O Sr. Jarbas Passarinho - Quero dizer
q encontrar no corredor, não sei quem é ele.
a V. EX' que o que está na nota eu disse.
Irei, naturalmente, conhecê-lo agora, quan·
O que está entre aspas é exatamente a expresdo tiver oportunidade de encontrá-lo. Esta
são que utilizei. Mas veja como foram utiliza·
semana, chegando ao Senado, logo cedo, oudas, por sua vez, a minha declaração e a suvi, pelos microfones, que iria falar o novo
posta declaração de V. Ex~ Basta ver a manDiretor Administrativo, às 16 horas daquele
chete da notícia: "Senado reage contra media não sei s_e era uma segunda ou terça-feira.
dida moralizadora". Parece-me que é algo
Essa notícia era divulgada de 15 em 15 minuassim. Então, sonios nósimorais que estamos
tos~ Eu fiquei no Gabinete e ouvi toda a Ieitu·
reagindo contra medidas moralizadoras do
ra -da portaria. Depois, ouvi, também, a enDiretor. Conheço o Diretor desde quando
trevista que ele deu.
ele era Deputado por Mato Grosso e eu era
Estou há vinte anos nesta Casa e nunca
Líder do Governo. Participei das _discussões,
vi um Diretor dar uma notícia pessoalmente
dos debates no Congresso Nacional e era uma
através do altowfalante. E depois, como disse,
pessoa que eu achava que tinha um comporta·
não estive com nenhum repórter, não concedi
menta respeitável, embora9a e_squerda, em
entrevista alguma. Naturalmente que, se eu
conflito com os meus Pens-amentos. E tenho
tivesse que fazer alguma reclamação ou pedir
apreço por ele,, como ele tem por mim. Mas,
providências, seria ao Presidente do Senado
quanto à declaração, eu a fiz. F_não entendo
o Díretot-proporcionar-matéria dessa natu-· -õu a- algum membro da Mesa, e eu iria ver
o que se poderia fazer. Agora, estranho que
reza para·um jornal que, evidentemente, a
um jornal, como o Jornal do Brasil tenha
partir do momento em que estampa uma
um repórter que invente uma entrevista desmanchete desse tipo, está contribuü~do para
fazer mais cai'ga ainda sobre o Senado da _ sa, neste sentido, para nos desmoralizar, para
desmoralizar o Poder Legislativo, desmoraRepública. Eu ainda disse: "Não terá dito
lizar o Senado.
inverdades", porque há muito desvio de função, realmente, aqui, no Senado. Quando
Hoje mesmo, j~ recebi três telefonemas,
que eu estaria contra medidas moralizadoras.
fui Presidente da Casa, tentei evitar. Não gostaria, inclusive, que houvesse desvio de funOSf~ AfoDS4iSancbo---Permite-me V. E~
ção da Taquigrafía, dó Pi'Odase_n, da Biblioum aparte?
teca, mas, no fim, encontramos na organi0 SR. LOUIÍÜ' AL BAPTISTA - Com
zação de Gabinetes e Dirdõria-, espCciallrien- prazer, eminente Senador Afonso Sancho.
te de Gabinetes, prestígio, qUe leva a que
determinadas pessoas possam acabar transO Sr. Afonso Sancho - É lamentável o
gredindo o que o Regulamento Administraque vem ocorrendo hoje em dia na nossa
tivo prevê. J?entro do __B.egulamento Admigrande imprensa. Ao invés de esses rapazes
nistrativo, ele-está certo. No meu entender,
da imprensa procurarem tratar de assuntos
está errado por ter dito para fora, porque
sérios, estão apenas procurando as bisbilhoatinge~ em primeiro-lugar, o Presidente da
tices que ocorrem nos corredores da Casa.
Casa, e_m segundo lugar, a Mesa, neste moVejo, também, com muita tristeza, um homento··representada pelo nobre Senador
mem, do porte de V. Ex•, que deve merecer
Pomp'eu de Sousa; e, depois, a todos nós,
respeito muito grande, pois foi Governador,
Senadores, individualmente, quando diz que
é Senador já no terceiro mandato, e que aqui
os "malandros estão nos Gabinetes dos Senanão anda dizendo tolices, ser vítima de pesdores". É preciso~ então, separar _o joio do
soas que se aproveitam de uma oportunidade,
trigo. O Diretor já me prOcUrou, para dizer
de uma palavra, para expor à execração púque tinha apreço por mim e que gostaria de
blica a Casa, em primeiro lugar, e, depois,
ter 10 minutos meus. Pois. não. Quero ouvio CongreSsista. Senador Louríval Baptista,
lo. Agora, não sei se- ele disse o que está
receba a minha solidariedade. Falo de cáte·
nessa matéria -de anteontem. Disse-me o Predra, porque há trinta e tantos anos tenho
sidente Nelson Carneiro que o Diretor Antôuma empresa jornalística e sinto também o
nio Carlos, falando com S. _Ex•, lhe dissera
quanto falta de compreensão, hoje, dentro
que aquela matéria tambéi_n não era verdaw
do setor jornalístico, com honrosas exceções.
deira. De maneira que veja V. Ex~ não é
O interesse é bisbilhotar, o interesse é fazer
Só V. Ex' que está se q_ueixando da matéria;
fofoca. Os a_Ssuntos sérios tratados aqui não
o própriO Diretor-esta se queixando. Agora,
são et;tconttados nos nossos jornais. Mas, se
a matériã, urrià veZ vazada, não ajuda a chahouver alguma fofoca, no. Ot,Itro -dia ela está
mada moralização, mas ajuda mUito -a dC-snio,
em primeira página, às vezes até em manralização de um Poder que já está bem des,
chete. Lamentamos muito esse mo~ento por
moralizado.
que a· impt~ílsa naeional está passando.
O SR. LOURIVAL BAPTISTA -Com prazer, eminente Sanador Jarbas Passarinho.

O SR. LOURIVAL BAPTISTA- Agradeço a V. Er, eminente S'eriador Jarbas Pasw
sarinho, que j~ dirigiu esta Casa com muita
dignidade, inexcedível probidade e rara competência, tendo conquistado o respeito, a estima e admiração de todos nós.

O SR. LOURIV AL BAPTISTA - Muito
grato a V. Ex•, eminente Senador Afonso
Sancho, pelo aparte. Aproveitando a referência que V. E~ fez, quero dizer que, ontem
à tarde, quando eu saía daqui para o meu
Gabinete, fui procurado por outro repórter,

um rapazinho. Adiantou-me ele o nome do
jornal ao qual pertencia e queria saber o· que
eu havia dito a respeito do que saíra no Jornal
do Brasil. Eu disse a ele que não havia dado
entrevista alguma ao Jornal do Brasil. Insistiu
comigo, querendo saber o que eu teria a dizer
a respeíto do Diretor-Administrativo, se eu
teria alguma declaração a fazer. Repeti que
não havia feito nenhuma declaração, que não
o conhecia e que nada tinha a dizer. Ainda
insistiu ele e eu disse: "Sabe de uma coisa?
Fim de papo, Tenho muito o que fazer. Passe
bel)1. Até Iog_o e ~uito obr~do''_.
E capaz de hoJe, até. esse jornal vir com
outra mentira a meu respeito. Como não fumo, não bebo e não tenho raiva, continuo
na minha.
Lastimo que esse jovem repórter tenha inventado essa notícia_ e que um jornal conceituado como o Jornal doBrasil tenha veiculado
a notícia, naturalmente acreditando nà palavra desse repórter. Espero que o chefe da
Sucursal, aqui, jornalista Luiz Orlando, para
quem telefonei ontem e lhe disse que, se
eu tivesse dito, eu garantia, eti dizia que havia
dito, espero que ele faça a retificação necessária.
Era esta a declaração que_ eu queria dar
hoje à Casa e aos meus Companheiros. Agradeço muito a V. Ex~·. eminentes Senadores
Afonso Sancho e Jarbas Passarinho, os apartes que me deram, os quais vieram trazer
subsídios ao meu pronunciamento nesta manhã, q~!:>_.e_osso dizer, fQi de_ tristeza, para
ver um jornal consagrado como o Jornal do
Brasil divulgar nota inverídica. (Muito bem!)
0 SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
-Concedo a palavra ao nobreSenador Fran·
cisco Rollemberg.
O SR. FRANCISCO ROLLEMBERG (SE.
Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presi·
dente, Srs. Senadores, ao ser convocado para
compor e, posteriormente, presidír a Corriíssão designada pdo Prbsidente Nelson Carneiro para analisar e levar a conhecimento
público a documentação histórica encerrada
nos arquivos do Senado Federal, pude experi~
mentar a nítida impressão de que estavam
prestes a ser vividas no Brasil as emoções
do encontro da Nação com um passado recente sepultado pela conivência do próprio Estado.
Estava mesmo convencido da importância
do conteúdo ali guardado, pois que os períodos_ de contenção_ da atividade informativa,
desde a Proclamação da República, passando
pela Política dos Governadores, pelo Estado
Novo e pela Revolução de 1964 em diante,
haviam por certo privado a sociedade de dados ·concretos necessários ao aprofundamento da compreensão de ocorrências fundamentais.
Ainda pairam dúvidas acerca de acontecimentos que, acreditávamos todos nós, pudessem Set elucidados a partir de documentação
comprobatória das relações de causa e efeito
presentes no descortino do fato histórico.
Entretanto, a expectativa da Comissão, em
respaldo às expectativas da memória nacio·
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nal, fru~rraram·se nos passos seguintes à
abertura dos pacotes que retinham os docu-

mentos.
De fato, algumas peças possuíam conteúdo
revelador de ocorrências e circunstâncias de
certa monta. Por outro lado, outras, em especial as atas de sessões secretas, guardavam

sigilo tão absoluto que tornava impossfvel
identificar-se até mesmo o assuD.to que era
tratado.
A imprensa, em especial e com justa razão,
sentiu-se atraída deSde os primeiros momentos pela abertura do cofre mantido sob aguar-

da do Arquivo do Senado. Não seria. para
mer;tos: a revelação do sigilo, num regime

de

a~pla

liberdade democrática, destina-se

·o

Sile1ra effi associação cOm sindicalismo pe·
ronista.
A chamada "Carta Brandi", escrita em
apenas três curtos parágrafos, suscito"u grande celeuma junto à imprensa e ao meio político, culminando com a instauração de um
Inquérito Policial-Militar por ordem do Ministro da-Guerra de entâõ, o Marechal Teixeira Lott, estribado na pâssibilídade de exis·
tência de crime de lesa-pátria e traição nacio·
nat.
TafinquérifO,-pre·sídido pelo General Emílio Maurell Filho, originou três alentados vo·
lumes, cujo conteúdo foi avaliado pelo Sena·
dor N~bor Júnior, autor do seguinte trecho,
enl seu relatório:
"Em sua..'> linhas e, principalmente, em suas
entrelinhas, encontramos indicações de uma
conspiração de setores afins da Argentina e
do Brasil, para entregar aos respectivos sindicatos.o poder suprt:mo em cada país. O mais
grave, em termos de Brasil, é que a 'Carta'
_conferia a um plantino, Clementina Forte,
então vice-governador da Província de Corrientes, atribuições especiais, por 'ter sido
designado para dirigir tcxfas as atividades de
coordenação sindical entre o Brasil e a Ar·
gentina', ou seja, posição de comando em
relação aos organismos obreiros de nosso
País!", conclui o Senado Nabor Júnior.
A par de fundadas suspeitas acerca da autenticidade da assinatura da carta pelo Deputado Brandi, como também em relação àépo·
ca cm que foi escrita (1953 ou 1955), confor·
me atestaram testemunhar-. em juízo, além
de confissões de falsificação da carta por outro argentino, o documento se reverte de sig·
nificativo "manancial de dados_ histórfcoSn,
segundo seu relator, de valor subsidiário para
uma melhor compreensão da_ época e da conjuntura político-institucional daquela fase
dos anos 50.
O inquérito Policial-Militar concluiu, efetivamente, pela falsidade da carta. Não se pode, _entretanto, negar o rebuliço que_ causou,
por acenar com a possibilidade de golpe de·
sestabilizador das instituições nacionais. A
simples abertura do IPM atesta a dimensão
atingida pelo fato.

precipuamente ao todo social, competindo
aos meios de comunicação fazer as vezes dos
olhos e dos ouvidos hum.anos, como sua ex·
tensão, e também dos anseios e reivindicações populares.
A imprensa, ao que tudo indica, também
frustrou-se.
Aberto o c-ofre, encontrou-se um pacote
lacrado, com a identificação "corre..'>pondência do Senador Luís Carlos Prestes", uma
pasta com a inscrição "Renúncia de Jânio"
e três volumes correspondentes aos autos do
"IPM sobre a Carta Brandi".
A "correspondência do Sen~dor Luís Carlos Prestes", lacrada, resumia-se a assuntos
de estrita natureza pessoal, além de comportar impressos e exemplares de jornais diversos, na sua maioria americanos. Frustrou-se,
assim, também, a esperança de ali encontrar-se o ideário do líder comunista ou sua
estratégia de luta pela implantação do socialismo no BrasiL Por mais de quatro décadas
ninguéin, nem mesmo o- destinatário, reclamou a posse dess_e material.
Menos que por cuidado histórico ou pelo
respeito ao sigilo das comunicações, o· arquivamento e a lacração foram entendidos como
preservação de propriedade particular, até
que fosse solicitada sua entrega ao legítimo
dono. Iss_o porque, com a cassação do registro
do Partido Comunista, a perda de mandato
dos eleitos pela sigla e a decorrente clandesti·
nidade dos milítantes, não seria tarefa de fácil
realização encaminhar a referida correspondência a Prestes. Daf, sua reclusão-nos arqui·
O General Maurell Júnior, ao elaborar seu
vos do Senado.
alentado relatório, afirma:
Competiu ao Senador J arbas Passarinho
"Evidente é, por outro lado, que ouinformar à imprensa e à sOciedade acerca do
tras pessoas que se utilizaram dos farsan·
conteúdo desse material. Coube-me também,
tes e estimularam de algum modo suas
ainda por decisão da Comissão, fazer chegar
atividades delituosas, para dar vazão aos
à Professora Anitã Leocádia a documentação
seus ódios pessoais, ou aos seus interesretida, em entrega realizada no dia 21 de juses políticos mediatos, ou imediatos pra·
nho, no gabinete da Presidência do Senado.
ticaram ação criminosa incidente no art.
b "IPM da Carta Brandi", referente a cor33 do Código Penal Militar. Dentre estes
rêspondência atrib_uída ao Deputado Antoúltimos, ocupam lugar de destaque o Denio de Jesus Brandi, da Província argentina
putado Carlos Lacerda e os responsáveis
de Corrientes, d:itada de 5 de agosto de 1953,
pelos jornais Tribuna da Imprensa e O
pretensamente endereçada ao então Ministro
Globo, como é do conhecimento públiJoão Goulart, do Trabalho, Indústria e Co- _
co."
mércio, candidato à Vice-Presidência daRepública na chapa de Juscelino Kubitschek,
tratava de uma possível ocorrência de contraMais adiante, conclui o General, referin·
bando de armas associada a uma articulação
do-se aos falsificadores da carta e aos autores
da trama:
&alpista estruturada sobre a base sindical bra·
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"Tudo se leVa a crer. que hajam sido
ludibriados por estes, graças ao estado
emocional que vinha empolgando desde
os sucessos da Rua Toneleros e o estreito
contato que mantinham com certos grupos políticos e jornalísticos liderados pelo Deputad~ _C3_:rlos Lacerda, que acar
bou por influenciá-los irresistivelmen-

te."
Como Presidente da Comissão encarrega·
da da examinar os documentos, deixo claro
que não endosso as acusações do referido
IPM, nem as conclusões a que chegou o General Maurell Júnior. Transcrevo-as pelo absoluto respeito ao fato histórico restrito, no
entanto, aos dados que me chegaram âs mãos
pelo material disponível.
O inquérito foi levado a efeito há quase
quarenta anos, sem grandes possibilidade de
se reconstituírem os meanos pelos quais passou, razão suficientemente impeditiva de
uma avaliação objetiva de s~u desempenho.
Desse modo, a Carta Brandi e O IPM servi·
ram para marcar uma situação histórica, em
especial no que concerne âs preocupações
quanto à segurança nacional e ao quadro poli·
tico de então.
A pasta relativa à renúncia do Presidente
Quadros continu~. afora a lacóniCa comunicação ao Congresso Nacional, documentos
relativos à negociaçãO pOlítíca p<ira--que João
Goulart assumisse a Presidência da República sob o sistema parlamentarista.
Vários papéis cÕmpõem a pasta. Dentre
eles, um caudaloso bilhete do então :Ministro
Afonso Arinos, das Relações Exteriores, redigido nos seguintes termos:
"Os Ministfos Militares não podem to·
mar conhecimento do documento da re·
núncia antes do Congresso Nacional, e
_o Con_gre~o_ Nacional, por sua grande
maioria·, é concitado a recusar a renún·
cia, sem o que será o caos, a guerra civil."
Também visando à preservação da democracia e os altos interesses nacionais, há um
telegrama assinado pelos Governadores do
Espírito Santo, de-Goiás, do Piauí, de Minas
Gerais, do Paraná e de São Paulo, datado
de 28 de agosto de 1961, conclamando Jânio
Quadros a retirar a mensagem de renúncia
e apelando ao Congresso Nacional a recusá-la.
Requerimento do Deputado Pereira da Sil·
va, dessa mesma data, solicitava ao Presi·
dente da República, representando "o desejo
de todos os brasileiros", fossem <~postos imediatamente em liberdade o Marechal Hen·
rique Teixeira Lott e todos os oficiais do
Exército, Marinha e Aeronáutica, pelo fato
de se haverem manifestado corajosa e patrioticamente, pelo cumprim~nto da Çonstituí·
ção", no caso da posse do Vice-Presidente
eleito.
Em 28 de agosto, o Deputado Ranieri Mazzili, exerceil.do a Presidência da República,
manifestou-se pela Mensagem n~ 471/61, dirigida ao Presidente dD Congresso Nacional.
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desfavoravelmente ao regresso d~.João Gol!lart ao País," por "absoluta il).conveníênciâ",
em nome da ''segurança naciOnal", Isso, em
decorrência de avaliação ~acerca da conjuntura política feita pelos Ministros niilitares.
O Relator da Comissão Mista encarregada
de examinar a Mensagem, Deputado Oliveira
Brito, apresentou seu parecer, no qual sedestacam os seguintes passos:

"Se a Nação atravessasse período de
normalidade constitucional, não seria o
Congresso Nacional chamado a tomar

conhecimento da Mensagem, nem sequer possível se imaginar viesse ela a
ter curso, dada a sua total inconformidade com os textos legais."
E continua Oliveira Brito:

""Ao Congresso Nacional, órgão supremo, que é, do Poder Político da Na~
ção, cabe o dever de con$idcrar a Mensagem, nào pelo seu conteúdo, roas pela
re ..•elução que faz de mais uma anorma·
!idade no funcioname-nto do regime pre·
sidencial instituído no Brasil com a Constituição de 1891. e mantido nas Leis
Magnas de 1934 e 1946."
No dia 4 de setembro, após uma série de
negociações, o Deputado Ranieri Mazzillí,
<tinda no comando da República, dirige-se
ao Presidente do Congress_o Nacional, Senador Moura Andrade, afirmando que:
"A partir dllii 12 horas do di~ 5 do
corrente, ficam assegurad~ as garantias_
indispensáveis ao desembarque, pcrma~
nência em Brasília e investidura na Presidência da República do Senhor Doutor
João Goulart, nos termos do art. 21, parágrafo tinico, ao Ato Adicional."
A história brasileira relativa a esse período
fala da aistência de uma exposição de motivos acerca da renúnc~a entregue aos cuidados
do Ministro ~cta Justiça, conforme o próprio
ato de renúncia menciona. Esse documento,
no entanto, não foi encontrado junto aos demais.
Embora !.em efetivamcnte esclarecer essa
grande lacuna no processo de conhecimento
das razões que levaram o Presidente Jânio
Quadros a aballdonar a Suprema Magistratura do País, os papéis encontrados servem,
em muito. para se avaliar o quadro geral que
antecedeu a posse de João Goulart.
Outro documento valioso encerrado no co~
fre do Arquivo rdcre~se às negociações {rue
possibilitaram a anexação do Acre ao território brasileiro. pela assinatura do Tratado
de Petrôpolis, em 17 de novembrq_!le 1903.
O Ministro das Relações Exteriores, Rio
Branco,_em sua__ exposição de motivos ao Pre~
sidente da Reptibltca, como parte da mensagem encaminhada ao Congresso para aprova·
ção do Tratado, pondera que:
"No presente convênio foi es-ta·
tuído precisamente o princípio de negociação de 1867, cedendo o Brasil ã Bolívia terras sítu.adas entre o Abun"an e o
Madeira, que não são habitadas por bra·

sikiros. e sim por boliviailos, e obtenào
da Bolívia a renUncia a toda a bacia do
Alto Purus, que é habitada por brasí·
l~iros e. ~ão por bolivianos."
Trechos adiante, Rio Branco mostra a lisurâ do ato, além de sustentar as vantagens
que a troca viria trazer ao Brasii._Diz o Mi·_
nistro:
"Mas, ainda quando se pudesse chamar "cessão de território" o fato de darmos cerca de 3.200 quilômetros quadrados para receber 191.000, não se poderia
dízer que semelhante ato fosse inde_coroso em si e muitO menos que não estivesse autorizado pela tradição dos povos
mais pundonorosos do mundo ... Não es·
pólii:lmos Uma nação vizinha e amiga, antes a. libertamos de um ônus, oferecendo-lhe COfllpensações materiais e políti·
cas, ·q~e desde já se revelam como verda·
de ira equivalência ... "
Curi_oso obse!Var-se que Rio Branco expõe
seus motivos de forma objetiva e didática,
como se procurasse valer-se do expediente
legislativo para reforçar uma situação de fato
já criada pela revolução acreana e que necessita de uma solução_ negociada. Essa foi a
gênese do Tratado de Petrópolis.
Observe-se o caráter emotivo da Mensagem noS seguintes trechos:
·~Acrescentarei, que nada nos pennite
afirmar que os acreanos seriam forçosa·
mente vencedores. No caso possível de
não levarem a melhor, o seu heróico sa,crifício havia de ferira sentimento nacio·
nal com risco de nos arrastar a uma guer·
ra inglória. Esta infeliz cõntingência ·se~
ria também possível no caso de serem
os acre_ano_s_ vitoriosos e de aceitarmos
a sua proposta de anexação."

E, mais abaixo, acrescenta que:
"Uma conquista disfarçãda _nos levaria
a um procedimento em contraste com
a lealdade que o governo brasileiro nunca deixou de guardar no seu trato com
os das outras nações. Entraríamos em
aventura perigosa, sem precedentes em
nossa história diplomática."
Na discussão do Tratado perante o Senado,
houve quem afirmasse que ele "foi uma vitória para a diplomacia boliviana que alcançou
todo o Brasil, sem nos dar nada, além de
um territóriO que, se era seu de direito, nos
pertencia de fato, porque sua autoridade não
se fazia sentir no Acre". Considerava~o tam·
bém um "mal presente e um perigo no futu·
ro", pela cessão de território brasileiro, mesmo_em troca de área estrangeira. Isso seria
um precedente aberto, cujas conseqüências
ainda não se podia antever.
Documento similar é o original de sev projetO de lei que manda incorporar ·ao Estado
ao Amazonas a região anexada pelo Tratado
de Petrópolis. Esse projeto também cria a
obrigação .9c o Amazonas indenizar a União
pelos dois milhões de libras esterlinas creditadas à Bolívia. No entanto, uma represen-
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tação de Plácido de Castro contestava a legitimidade da dívida.
Cumpre salientar o quanto pode repre~
sentar esse achado para o emiquecimento da
História brasileira, em especial no que con·
ceme aos Estados do Acre, do Amazonas
e de_Mato Grosso, diretamente interessados
nos termOs do Tratado.
Encontrou-se também um texto admirável
de Rui B~rbosa, apenso a parecer relativo
ã nomeação do Desembargador Pedro Afonso Mibielli para o Supremo Tribunal FederaL
No dia 1? de novembro de 191~ o Plenário
do Senado aPreCiou o parecer da Comissão
de Constituição e Justiça favorável à. indicação, em sessão secreta.
Rui Barbosa, conquanto não discutisse "a
nomeação do juiz'', apresentara por escrito
um protesto formal contra "o arbítrio pelo
qual o Senado mandou envolver em segredo
a sessão", colocando "abertamente fora da
lei a deliberação. a que ele vai proceder. É
um ato de força manifesta, de ilegalidade confessa, de violência ostentosa.''

E continua o grande tribuno em seu pro·
testo:

7

"De todos os que aspiram a uma situação tão exalçada se há de exigir a nlaior
superioridade nas aptidões profissiqnais,
juntamente c_om a mais imaculada mora»
!idade na vida pública e particular. De
sensatez, ilustração, probidade, independência e firmeza dos seus membros
tem constituído a Suprema Corte os seus
alicerces adarnantinos. Ali não se tolera
a entrada ao politiquista, ao intrigãnte,
ao demagogo; aos causídicos de cur.to
.entendimento, às mediocridades ignoradas fora do seu bairro. Só homens de
energia e viàa imaculadas, incapazes de
se cor:romperem ao pOder, de se acorvar·
darem aos mandões, ou dobrarem a efei-ções pessoais, só homens de idéias seve~
ras sobre o dever e a honra, prontos a
se dedicarem como os mais nobres instrumentos do céu ã mais sublime das mis~
sões na terra, só esses estão â altura de
se lhes confiar o poder terrível de resol·
ver em instância seu apelo sobre as liber·
dades dos indivíduos e o_s direitos dos
Estados."

Concluiu Rui Barbo~a:
-"Aprovai a nome.:Lção do Juiz Mibiep
IIi. A minha consciência está exonerada.
O meu protesto está feito. Este protesto
será público como esta sessão devia ser.
Requeiro ao Senado se digne mandá-lo
incorporar na ata de hoje."
A indignaç-do de Rui Barbosa, consignada
nos Anais da Casa, soube de seu eco na promulgação da Constituição de 1988, que, no
inciso III do art. 52, prevê a realização de
argüição pública seguida de voto secreto para
a escolha, dentre outras, de magístrados,_con~
forme Rui Bafbosa defendia.
A Comissão encontrou também uma deli·
beração do S~nado a respeito de um pedido
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de licença para processar crimínalmente parlamentares.

No dia 27 de abril de 1936, o Procurador
Criminal da República, Himalaia Viagolino,
dirigiaMse _ao Presidente da Sessão Permanen-

te do Senado, solicitando licença para processar os Deputados Otávio Silveira, Abiguar
Bastos, Domingos Velasco e João Mangabeira, além do Senador Abel Chermont, acusados de participação na intentona ocorrida

na madrugada de 27 de novembro de 1935
e de articulação de movimento similar a ocorrer posteriormente.
Em sua petição, o Procurador salientara
que os "chefes extremistas Luiz Carlos Prestes, Harry Berger, Rodolfo Chialdi, Adalberto Fernandes, Ilvo Meireles _e_outros", foragidos, tramavam novo golpe. cm associação com parlamentares protegidos por imunidades constitucionais. Essas pessoas estariam
influindo na libertação de presos políticos
considerados perigosos, utilizando-se de
''abusivos pedidos de habeas corpus", que
prejudicavam a ação policiaL
Relativamente a cada parlamentar, havia
a acusação propriamente dita. seu envolvimento e a menção a seus nomes em depoimentos de terceiros.
Quanto ao Deputado Jo§o Magabeira, dizia-se que ele "recusou-se a ser qualificado
e bem assim a prestar quaisquer esclarecimentos à polícia e a responder a quaisquer
perguntas, por i:-;so que, como Deputado Federal que é, não poderia ser preso nem processado sem licença da Câmara, ou, em sua
ausência, da Sessão Permanente do Senado,
salvo flagrante em crime inafiançável".
Dentre as acusações arroladas contra o Deputado, destaca-se sua participação no movimento para reativar a proscrita Aliança Nacional Libertadora.
Sua defesa, graças à inteligência e-à memória privilegiadas, foi feita por ele próprio,
da prisão, sem contar com qualquer recurso
bibliográfico.
Conseguiu ser, finalmente,_absolvido pelo
Superior Tribunal Militar.
O Senador Abel Chermont também promoveu sua própria defe~, após acusação de
haver impetrado pedido de habeas corpus para Harry Berger, que resultou em sua fuga.
Sua ação, como advogado e parlamentar,
pressupunha apenas fazer"cessarem as tortu~
ras que (o acusado e sua mulher) vinham
sofrehdo." E concluía sua peça afirmando
que "nunca se considerou delito a defesa pe~
rante a Justiça de qualquer crimífloso, ainda
que seja um matricida".
Abel Chennont ficou preso quase um mês.
Seu protesto baseava-se na ocorrência de
maus~tratos recebidos na prisão, como também pela prisão do filho universitário, segundo ele em razão_ de represálias, pois que o
jovem não fora ouvido nem acusado formalmente.
Todos esses processos haviam sido autorizados pelo Senado, em sessão realízada no
dia 19 de maio de 1936, após aprovS.Ção unânime do parecer do relator Cunha MeUo acer-

ca do pedido envolvendo os Deputados Otávio Silveira, Abiguar Bastos e João Mangabeira.
O Senador João Viiasboas proferiu voto
em separado contrário ao parecer quanto ao
Deputado Domingos Velasco e ao Senador
Abel Chermont, por não encontrar indíCíos
quanto à sua participa-ção nos movimentos.
Esses documentos pouco contribuíram para o esclarecimento de fatos ligados a nossa
História ~epublicana. Serviram, entretanto,
para se compreender a conturbação por que
passou o País na década de 30. ASsim, associadamente.a outras peças históricas, podem
vir ajudar na composição do quadro políticoinsfifU.cional atravessado pelo Brasil naquele
perCodo.
Finalmente, farta documentação a respeito
da dívida inglesa em relação ao Brasil passou
a estar disponível aos estudiosos e à sociedade
em geral.
Em maio de 1950, o Ministro da Fazenda,
Manocl Guilherme da Sllveira Filho, expôs
seu ponto de vista· acerca da negociação do
endividamento externo entre o Brasil e a Inglaterra.
Segundo ele, nosso País acumulara, até 31
de março de 1947, cerca de 68 milhões de
libra~ esterlinas resultantes de exportações
de produtos nacionais para os ingleses, durante a guerra.
&Se saldo, no entanto, ficou bloqueado,
após cessado o conflito, juntamente com os
saldos de todos os países que haviam mantido
comércío conl a Inglaterra.
O Governo britâncico sugeriu, "delicada
e insistentemente", que o Brasil procurasse
reduzir o ·montante da dívida, em face das
dificUldades próprias do pós-guerra. Dessa
forma, ficariã.m os créditos retidos como parte da colaboração no esforço comum no conflito.
O Brasil reconhecia, por sua vez, que sua
quota de sacrifício havia sido dada nos campos de batalha nada havendo a mais que justificasse a inadimplência.
· O Seriaâór Nabor Júnior, a quem coube
analisar o material, assim se posicionou.:
"As dificuldades para desbloquear os
saldos esterlínos existentes, somados aos
rumores provenientes do Itamaraty de
que a Inglaterra estaria na iminência de,
unilateralmente, confiscar 50% dos créditos congelados, ensejaram a reunião
do Conselho da Superintendência da
Moeda e do Crédito, que decidiu proceder ao resgate maciço de títulos da dívida
eXterna do Brasil ao par, quando os mesmos estavam cotados inferiormente"~- o
_que ensejou a convocação do Minstro
da Fazenda para prestar esclarecimentos
perante o Senado."
No relatóriO ministerial. em caráter secreto, consta que "não é segredo que as auto.t:idades americanas se opõem a que a Grã-Bretanha conceda novas liberações sobre os saldos congelados",
Por sua vez, o Ministro britânico da Fazenda, Hugh Dalton, se dirigia ao EmbaixadOr
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brasileiro em Londres. sugerindo "que a
questão do cancelamento voluntário pelo
Brasil de parte dos créditos congelad_os __ em
esterlinos deveria ser ativamente considerada, como parte das negociações em processo,
entre nossos dois países, e eu esPero que o
seu governo posSa concordar com uma substancial redução nesses saldos''.
Em janeiro de 1949, o Ministro da Fazenda
brasileiro comunicava ao Presidente da República haver convertido, conforme instruído, 50% dos saldos bloqueados no resgate
de títulos da dívida externa em esterlinos,
ao mesmo tempo em que encaminhava entendimento para a encampação de várias estradas de ferro pertencentes ao capital inglês
no Brasil, como forma de utilização desses
saldos bloqueados.
A questão da dívida externa brasileira convive, assim, com a posição unilateral assumida nas negociações, num tipo de relação
existente desde os. tempos da Colônia, quando os arranjos financeiros nem sempre favoreceram os interesses nacionais-.
Foram esses. os documentos mais expressivos encontrados no cofre.
Como se vê, nem tanto esclarecedores que
possam mudar a compreensão da História Pátria, nem tanto desprovidos de conteúdo a
justificar seu desprezo.
Para que haja maior participação da sociedade no exame do material, a Comissão sugeriu ao Presideilte Nelson Carneiro, do Senado Federal, a publicação de um relatório
constante da reprodução dos papéis considerados mais relevantes, além das atas das reuniões da Comissão. Como anexo, propôs uma
listagem de inventário de todas as atas das
sessões Secretas realizadas até 1965.
Como presidente da Comissão, considero,
assim, concluídos os seus trabalhos, não sem
antes registrar a inestimável colaboração dos
meus Colegas Senadores N abor Júnior, Mário Maia, Jarbas Passarinho e do inesquecível
Senador Luiz Viana, a quem rendemos nos~
sas mais vivas homenagens.
Cumpre registrar, por fim, a iniciativa-dO
Senador Nelson Carneiro, ao compor esta
Comissão, e o apoio por S. Ex~ conferido
em todas as fases de desenvolvimento dos
trabalhos.
É este o relatório que apresento, Sr. Presidente e._Srs. Senadores, como Presidente da
Comissão que fez o levantamento dOs documentos históricos do Senado da República.
O Sr. Nabor Júnior- Permite-me V. Ex'
um aparte?
O SR. FRANCISCO ROLLEMBERG Com muita honra, Se-Gador Nabor Júnior.
O Sr. Nabor Júnior- Quero cumprimentar V. Exl pelo brilhante e exemplar trabalho
que desenvolveu à frente dessa Comissão,
designada pela Presidência do Senado, para
examinar os documentos secretos que se encontravam no cofre do Senado Federal. Na
verdade, V, Ex~ demonstrou muita dedicação
e muito empenho no exame desses documen~
tos, juntamente com os demais integrantes
da Comissão. Hoje, apresenta o relatório das
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atividades da CoÕlissão, encerrando assim os
seus trabalhos. Deste modo, quero consig·

nar, neste momento, os meus efusivos cumprimen-tos a V. Ex>, pe'lo brilhante desem-

penho na Presidência da Comissão que examinou esses documentos; alguns de importância capital para esclarecer fatos histórico!>,

políticos e sociais ocorridos cm nosso País
nas últimas décadas. Muito obrigado.

O SR. FRANCISCO ROLLEMBERG Agradeço V. Ex• pelo aparte, SenadorNabor
Júnior, V. Ex", que foi um dos mais interessados colaboradores do nosso trabalho, kndo
relatado e apreciado temas.. dos mais candentes, como foi o Tratado de Petrópolis, o documento secreto sobre a divida externa, a divida
da Inglaterra para com o Brasil, V, Ex• foi
um colaborador, um Companheiro, um Colega e um Senador que tudo fez para que aquela
Comissão desenvolvesse a contento o seu trabalho.
Mais unta vez, ao eminente companheiro
e aos demais Companhcíros, como Jarbas
Passarinho, Mário Maia, e, na homenagem
sentida que prestei e que reitero ·agora, ão
Senador Luiz Viana, os meus agiadecimentos, pois, com a ajuda de S. Ex•, a Comissão
pôde a contento desenvolver e concluir os
seus trabalhos.

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
- A Presidência congratula-se r.:om o nobre
Senador Francisco Rollemberg pdo seu trabalho naquela Comissão e passa a palavra
ao nobre Senador Antônio Luiz Maya.

O SR. FRANCISCO ROLLEMBERG Se V. EX" me permite, o Senador Jarbas Pa:.sarinho quer apartear-me.

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
- 0 discurso de V, Ex• foJ dado como encerrado, mas eu o desencerro, (Risos.)

O SR. FRANCISCO ROLLEMBERG
Ouço V. EX", nobre Senador Jarba:. Passarinho.
O Sl'. Jarbas Passarinho- O-Presidente,
ainda bem, fala que desencerra, porque eu
entendi "desenterro", pare_cia que erfi ~xu
mar. Estava com o Senador Lourival Baptista
atendendo a um problema e não pude chegar
no momento exato em qu': o Senador Francisco Rollemberg terminava, para dizer, e
aqui está presente também o Senador Nabor
Júnior, que participamos da Comissão e tive·
mos muita honra em ser presididos pelo Senador Francisco Rollemberg. Foi a primeira experiência que tive cm ser presidido por S.
Ex~ Gostaria de ter várias outras, pela eficién-cia, correção e o zelo com que S. Ex• se com·
portou na direçáo dos trabalhos. O relatório
é uma peça que, naturalmente, agora, nos
Anais do Senado, servirá para, sobretudo,
dar uma idéia â Mesa Diretora do que deve
ser e o que não deve ser matt!ria relevante
para ser tratada de maneira secreta. Cumprimento V. Ex~. Senador Francisco Rollcmberg, mais uma vez, pela eficiência e exaçâo
no cumprimento do seu 9-ever.

O SR. FRANCISCO ROLLEMBERG Senador Jarbas Passarinho, agradeço a manifestação que o emipente Colega presta neste
instante. Devo dizer que a Comissão sent~u
se muito honradá em té:lo como Membro.
Foram seus conhecimentos históricos, o seu
zelo, a sua cultura, a sua inteligência fatores
preponderantes para pesar, para dar densidade_ e respeitabilidade àquela Comissão. V.
Ex~ com os outros companheiros deram a dimensão necessária aciS nossos trabalhos.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
(Multo bem! Palmas.)
O SR. PRESIDENTE -(Pompeu de Sousa)
-Agora, sim, está mes_mo encerrado o discurso do nobre Senador Francisco Ro1lemberg. Aliás, com a valiosa colaboração do
aparte do ilustre Senador Jarbas Passarinho.
Concedo a palavra ao nobre Senador Antõnio Luiz Maya.

O SR. ANTÓNIO LUIZ MAYA (PDCTO. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores, assomo, huje, â tribuna do Senado
para, de alguma maneira, comentar o editorial de um jornal do meu Estado, que coloca
o Tocantins como sendo o segundo Estado
em índice elevado de analfabetos no Pais.
O problem<J do t~nalfabetismo no País é grave. Dele já falei, aqui, em diversas oportunidad_es e _até. disse que a chave da solução
para os graves problemas por que atravessa
a Nação é a educação. A educação deve ser
considerada como prioridade n" 1, porque deIa _Jesultará, sem dúvida a_lguma, um desenvolvimento harmônico para toda a população
brasileira.
Entretanto, Sr. Presidente~ em face do editocial_de um jornal, lá do meu Es.tado, que
coloca o Tocantins como sendo o segundo
Estado maior em número de analfabetos, eu,
hoje, assomo â tribuna para exatamente falar
um pouco sobre educação e a necessidade
da mesma no nosso Estado.
Educação, enquanto forma a consciência
cri'tica de um povo e qualifica profissionalmente jovens e adultos para assumirem com
competéncia_papéis de relevância__na comunidade, é mola propulsora de progresso.
Progr_esso _não se faz sem trabalho, sem
planejamento, sem tecno\ogi_a, para que seja
consistente-.. 0 res.ultado é.o-desenvolvimento
almejado sobfe -o- qual se assenta o bem-estar
da sociedade.·
Entretanto, só haverá bem-estar social na
medida em que houver melhoria na qualidade
de vida..das.-comunidades que formam a sociedade.
Tudo isto depende fundamentalmente da
educação.
Se estes princípios valem de modo geral
para_ qualquer Nação, eles se apljcam com
maíor -proprl_edade agudas onde o desenvolvimento e o bem-estar ainda se acham cm
fase de cott"strução. É o caso do Estado do
Tocantins, recém-criado pela Constituiçá.o
Federal e instalado a duras. penas, sem ajuda
federal e sem recursos externos.
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O Tocantins é um Estado que, apesai- de
suas reconhecidas potencialidades, carece de
infra~estrutura que é absolutamente indispensável ao seu desenvolvimento.
Carec~ de uma rede. escolar capaz de abrigar toda população na faixa etárici da eScolarização.
Carece de uma rede hospitalar que atenda
com eficiêilcia seus ceréa de 1.300.000 habi-_
tantes.Carece de uma ·rede viária qtfe viabilize
o aumento e o escoamento de sua produção
agropastorial, extrativa, mineral e industrial.
Carece de uma rede de comunicação efidente que possibilite o intercâmbio rápido
de sua população.
Carece de uma rede de armazéns que possa
abrigar contra as intempéries do tempo a sua
crescente- produÇão de grãos.
Carece de uma rede energética de alta potência que dê condições favoráveis à implantação de indústrias de pequeno e médio portes, e de parques industriais como a ZPE
a ser implantada na Cidade de Araguaína.
Carece de hidrovias que aproveitem o seu
potencial hidrográfico para possibilitar o barateamento dos custos de transporte para os
portos de exportação.
Carece, sobretudo, de recursos humanos
qualificados em todas as áreas da atividade
humana, seja no campo público, seja na esfera privada, para tocar avante o seu progresso.
Diante dessa problemática toda. a solução
mais plausível e viável é a educação que se
faz na escola.
À escola compete preparar e qualificar os
recursos humanos de que necessita urgentemente o n·ovo Estado.
Antes de mais, cabe à escola preparar os
recursos humanos de que ela mesma necessita. Preparar professores, dando-lhes a habilitação profissional, para que eduquem bem
nossas crianças e nossos jovens e os preparem
para a vida moderna em que a qualificação
profissional é elemento primordiaL
h, deste modo prioritário habilitar o corpo
docente da escola Tocantinense.
Em segundo lugar, há a necessidade _de
formar técnicos, a nível tanto de 2" quanto
de 1" graus, para todas as áreas de serviços
na zona urbana como na rural. A escola deverá se preocupar com currículos profissionalizantes, à semelhança dos que são ministrados nas escolas técnicas e nas escolas man~
tidas p_~la Fundação Bradesco, como a de
Canuanã, no próprio Estado do Tocantins.
A emergência, entretanto, req,uer providências imediatas no tocante a d_eterrninadas
situações, como é o caso de preparação imediata de pessoal de recepção, de atendimentos, de relações humanas, por exemplo.
Nesta perspectativa, a escola deverá ofere_cer cursos emergeJ:Iciais e de curta duração.
Também a universidade terá um papel da
maior relevância. A ela cabe a tarefa de pesquisar a realidade do Estado e definir quais
cursos atenderão as necessidades reais e a
preparação dos recursos humanos correspondentes.

Agosto de 1990

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II)

A integração da universidade com a reali-

dade tocantinense trará somente benefícios
à sociedade em termos de trabalho, de empregos e de qualidade de vida.
A escola, como um todo, trabalha nessa
direção. Seu objetivo maior é formar a pessoa
humana, principal sujeito do nível de vida
da sociedade e de seu bem-estar.
A escola Tocantinense _tem que ser o fator
primordial do desenvolvimento sócio-econômico e cultural do Estado do Tocantins.
Mas, para atingir esse objetivo, a escola
Tocantinense ·terá ·que ser programada para
funcionar em tempo integral a nível de 1",
2u e 3;' graus. Já a universidade terá necessidade de utilizar seus diversos "CAMPl" para
ministrar seus cursos, em face da premência
do tempo para obtenção dos resultados Tocantins- em desenvolvimento, marchando
para o progresso.
Essa, Sr. Presidente, é a consideração que
faço à margem, exatamente, do editorial do
jornal que_, lá em Tocantins, tem grande penetração, colocando o Estado como sendo
carente de educação.
No século passado, vieram educadores,
missionários da Europa, provenientes, sobretudo, da França, instalaram cursos de alfabetização e também cursos profiS:sion3li:úiltes
no Estado do Tocantins._
Uma das primeiras Escolas Normais a serem instaladas no Estado de Goiás foi no
Tocantins, foi na minha cidada de Porto NacionaL Essa Escola Normal preparou contingente de professores para ministrar o ensino
primário em toda aquela imensa região so
sertão. Hoje, constitui o centro du Estado
de Tocantins.
Sr. Presidente, a mim me causou ·es-pécie
exatamente a afirmação de que o meu Estado
seja o segundo colocado no País, como carente de Educação, onde o Íníce de _analfabetismo é maior.
A Educação deve ser levada em consideraçao ·corno prioridade n" um, porque dela
depend~ a solução dos graves problemas de
carência de que está assolado o Estado do
Tocantins.
Tenho certeza de que o Governo haverá
de providenciar, de imediato, educação para
tQdas as classes ou categorias, em todas as
idades, a fim de que seja solucionado, de
imediato, este problema e, através dele, se~
jam solucionados os demais problemas de
que tanto padece- a população tocantinense.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente
(Muito bem!).

uma dura e preoCupante- realidade no setor
educacional. A estatística chega a ser assusta~
dora. Segundo levantamento da pasta. Tocantins tem hoje uma carência de 9.024 salas
de aula, o que implica em uma imperiosa
necessidade de nada menos que 118 salas em
regime de urgência. Urn dos líderes em número de analfabetos- eles são atualmente 1,2
milhãO no País, 261 mil dos quais são tocantinenses:.que não -sabem ler e nem escrever
- o Estado começa sua existência com uma
herança pesada e de difícil- mas não imposM
sível- solução.
O tema - que é amplo e não se esgota
apenas em uma análise rápida e superficial
-merece, além da pronta açáo do a tua! governo- tanto a nfvel estadual corno federal
- , e~pecial atenção dos quatro candidatos
ao Palácio do Araguaia. E essa atenção não
pode se restringir à inclusão do tema no programa de governo de cada um dos postulantes. Deve, juntamente com essa postura,
vir seguido por propostas sérias, coerentes
_e_ c_orn soluções práticas e urgentes para o
déficit-que hoje se verifica na área educacionaL
O que cada um deve ter em ffiente é que
a educação é a bru;e de qualquer ação e que
não haverá pleno desenvolvimento sem uma
sólida formação intelectual. E o Tocantins,
mais que qualquer outro estado, tem necessi~
dade e urgência na formação de sua gente,
na alfabetização de suas crianças e na qualificaçã-o de sua mão-de-obra, hoje altamente
comprometida pelas deficiências por demais
conheciáa-;. E a:preocupação deve, também,
estar voltada para todos os níveis de formação
escolar, indo do fundamental ao- terceiro
grau, com ênfase para cursos técnicos que
possam, em curto e médio prazos, suprir o
mercado regional com mão-de-obra qualificada
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
-Concedo a palavra ao nobre Senador Jarbas Passarinho.

O SR. JARBAS PASSARINHO (PDS PA_. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr.
Presidente, Srs. Senadores, tenho notado ultimamente que o Senado acabou adotando
o princípio do pinga-fogo da Câmara dos Deputados, porque a Mesa dá a palavra a um
Senador para breve comunicação, que nem
sempre é breve e raramente é comunicação.
Acontece_que preferi inscreverMme, aínda
que seja para um assunto realmente breve,
porque é ligado à terra que represento.
Recebi, Sr. Presidente e Srs. Senadores,
DOCUMENTO A QUE SE REFERE
de vários Prefeitos da região do chamado BaiO SR. ANTÓNIO LU!Z MAYA EM
xo-Amazonas, do_ Pará, um telegrama em que
SEU DISCURSO:
- - eles agradecem "a alocação de recursos no
valor de US$ 15 milhões, para o in(cio da
Jornal do Tocantins - 24 a 30 de julho de
recuperaçãO" e posterior asfaltamento de 698
!990.
km da estrada intrafegável, da rodovia Cuiabá-Santarém". Não houve a liberação de reEditorial
cursos; houve a alocação. E a solicitação é
ALERTA IMPORTANTE
exatamente para que se possa agilizar a entrega desses x:ecursos, ainda que seja através
Os números divulgados recentemente pela
do .sistema que o G~verno estã utilizando,
Secretaria da Educação do Estado mostram
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que é, preferentemente, trabalhar com os Batalhões de Engenharia de Construção.
Não vejo aqui o Líder do Governo, o Senador Leite Chaves, que poderia dar-me uma
informação sobre esse assunto. Deixo, através naturalmente, dos Anais da Casa e das
notas taquigráficas, a solicitação a S. Ext, para que possa dizer-me se o Governo tem a
intenção ou não de cumPrir o texto orçarhentário, porque a alocação de recursos foi feita
pe 10 Congresso Nacional, em emenda da qual
participei.
O Sr-. Jutahy Magalhães Perillite-me V. Ex·
um aparte?

O SR. JARDAS PASSARINHO - Ouço,
com muito prazer, o nobre Senador Jutahy
Magalhães.
O Sr. Jutahy Magalháes - Não apenas
eu teria que me solidarizar com V. Ex' neste
pleito, pois hoje o País inteirO está "em ·ousc"a
de recurso para a recuperação de estradas,
como também, até certo ponto, felicitá-lo.
porque pelo menos a alocação de recursos
já foi feita-enqUanto-na Bihia nem a alocii.Ção
foi feita.
O SR. JARDAS PASSARINHO - No caso
de Cuiabá-Santarém, Senador Jutahy Magalhães, a aspiração do povo daquela região
do meu Estado era secular.
Veja V. Ex:o, o então Capitão Mário TraM
vassos escreveu num opúsculo a que ele denominou de "A Projeção Continental doBrasil", e mostrava exatamente que a Bacia
Amazónici tinha uma possibilidade potencial
extraordinariamente vantajosa sobre a Bacia
do Prata, porque aquilo que safsse, produção
nacional, pela embocàdura do Rio AmazoM
nas, já safa praticamente no Atlântico Norte,
e não mais no-Atlântico Sul.
O que se _verifica hoje, porexemplo, qõan:
do analisamos aqui a exportação de soja pelo
Mato Grosso e pelo Estado de Rondônia,
é que os grãos descem 3.500 km até chegarem
a Paranaguá ou Santos para serem expor~
tados pelo Atlântico Sul, até passar pelo Ca-mi.! do Panamá.
Então, a vocação da Bacia Amazónica é
realmente, a de uma placagiratóría qiie fudOnasse em termos de fornecimento interno e
exportação. Santarém seria, evidentemente,
o porto privilegiado para fazer este papel.
Havia três reivindicações seculares naquela
região: ligar Santarém a Cuiabá e, conseqüentemente, a São Paulo; o Porto de Santarém há que se preparar o porto para ser
um porto de exportação, e aproveitar uma
pequena hidroelétrica que 'Já seria feita com
40.000kw, com a barragem no Rio Curuá.
Essas três aspirações foram satisfeitas nos
chamados Governos militares. Entra sempre
essa expressão me arranhando a garganta,
porque vi o governo militar no Peru, presidido pelo General Velasco Alvarado. Dizia
ele assim: "E! gobierno de las Fuerzas Armadas e dei pueblo dei Peru". Então, era esSa
a ordem prioritária do Governo. Todos eram
generais fardados na estrutura governamental e não havia Congresso.
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Mas o governo dos generais falo eu, porque
esse foi feito no Brasil acabou realizando essas três aspirações. Veja V. EX"?_Senador Jutahy Magalhães, como as coisas que são feitas
acabam indo a um efeito exatamente oposto.
Fez-se a ligação rodoviária por terra, mas
não se deu manutenção. Então, os colonos

que se aproveitaram da estrada aberta com
a ligação com Cuiabá fiZàãm as vicinais por
conta própria. Depois, foram bloqueados no
transporte de seus produtos, porque a estrada
é intransitável.
Daí o pleito que vimos fazendo. O ex-presidente Figueiredo chegou a dizer, em Santarém, que ia cumprir, mas não houve nunca
en~e a palavra e a açã<Juma realização total.
Agora, conseguimos essa alocação, para começara projeto. E é esse pleito que transmito
em nome desses treze prefeitOS da região e
de todas as associações comunitárias qUe e$·
tão indicadas, não só as Câmaras Municipais
como as Associações COmerciais, sindicatos,
L}'ons Clubes, Rotarys, sindicatos rurais, todos eles pedindo a mesma coisa...Veja V.
Ex~ que a solicitação é suprapartídária~ E -é
interesse do Brasil. Náo podemos exatamente fazer esse transporte de uma área extraordinariamente produtiva, como é hoje a área
de Mato Grosso e Rondônia, através da embocadura do rio Amazonas.
O outro assunto ainda é mais triste, Sr.
Presidente.
'
Temos, no Pará, um museu chamado Emf·
lio Goeldi, em homenagem a um cientista
suíço que se estabeleceu no Pará, ainda no
século passado. Esse museu foi inclusive referido várias vezes em obras cientificas mundiaís.
O Presidente do Museu é um homem de
muito valor pessoal. Eu o .conheci quando
era Ministro da Educação e_ ele era Phd em
Matemática, no Instituto de Matemática Pura
e Aplicada, no Rio de Janeiro. Hoje, dirige
à MuSeu. Conseguiu levar para lá um pouco
de seu prestígio pessoal, porque também participou da díreçáo da Organização dos Estados Americanos (OEA).
E o Museu hoje vive, praticamente, de alguns recursos externos que recebe. carreados
para a instituição pelo p!es.tígio pessoal do
seu diretor.
Ele fez uma carta ao CNPq, em que me
mandou cópia acho que não estou quebrando
a hierarquia funcional, ao ler este texto. Ele
diz, em primeiro lugar, que "progressivamente, estamos chegando ao impasse gerencial
no Museu, com recursos orçamentários inadequados e bloqueio do incentivo a busca
de recursos externos".
Quanto recursos_orçamentários inadequados, ele diz que no momento, por exemp1o,
já não tem nem papel de expediente. Mal
pode pagar o pessoal.
O Museu tem uma importância muito grande com pesquisa, sobretudo no campo da Antropologia e da Antropologia Cultural.
Esse Museu já teve momentos de grande
relevo na Ciência brasileira e, depois, teve
tempos de completa obscuridade, pelo abandono em que foi decupado. Hoje, é uma visita

tipica de todos os paraenses que vão a Belém
visitar o Museu. Pagam lá um valor para a
entrada e vão ver o Museu, que tem uma
parte ligada à etnografia, outra à fauna e outra à flora, todas catalogadas por pesquisadores fazendo trabalhos inclusive de mestrado. E o diretor do Museu não tem, a esta
altura do início do més de agosto, mais recursos -orçamentários para continuar fazendo o
M.useu trabalhar, .E. ainda diz mais ete:
Assusta-nos o fato de que, progressivamente o in~ercsse privado e estrangeiro descompromisSado com o Governo esteja agora
chegando também à ecologia e à Ama.zonia.
Agora mesmo a Fundação Ford realiza em
-Belém um Simpósio fechado sobre a conservação da Amazônia, ao qual nem instituições
locais nem pesquisadores nacionais tem acesso. O Simpósio reúne exclusivamente cientistas norte-americanos e fundações privadas
norte-ameriçanas, contrariando inclusive a
prática daquele país, ondexecenteniente participei de uma reunião, onde representantes
. de instituições de excelência da América Latina foram chamados a expressar sua opinião
sobre critérios para projetas ecológicos na
região. Assim, manietados pela prática burocrática, tolhidÕs orçamentariamente, sem
perspectiva de crescimento e renovação te·
memQS petas frágeis instituições de pesquisa
da Amazõnia e em particular por e!ite Museu
que, milagrosamente, ~stá chegando a seus
124 anos de existência, dos quais, a maioria
de frustrações entrelaçados por alguns de
profunda produtividade.
Esta oportunidade que tenho, Sr. Presidente, de falar deste microfone da Bancada,
representa para mim o cumprimento que de·
vo ter do meu dever em relação ao Estado
que represento, mas não é s6 o Estado, é
toda a Amazónia, e não é só toda a Ama~ó~
nia. Vin museu desta natureza e desta quaii·
dade tem uma grande responsabilidade na
pesquisa e na ciência nacional.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE
O SR. JARBAS PASSARINHO EM
SEU Pli.ONUNC/AMENTOc
Daí eu ter-me inscrito para fazer a leitura
deste documento:
Agradecemos a locação de recursos no
valor de 15 milhões de dólares para início
da recuperação e posterior 3.s(altamento
de 968,5 km de estrada intrafegável na
rodovia Cuiabá/Santarém BR-163 no
trecho divisa Mato Grosso/Pará entroncamento com a,_ BR-230 de vital importância- económica como escoamento de
grãoS produzidos na relii-ão Centro-Oeste e acesso rodoviário do Baixo-Amazonas a malha rodoviária nacional.
Outrossim sOlicitamos a Vossa Excelência envidar esforços para que seja
processa-do recursos alocados afim de
aproveitamento período, de verão, ser
em nossa região agosto/dezembro, objetivando tempo reduzido trabalho.
Atenciosamente,
Prefeito Municipal de Santaréril, Dr.
Ronan Manuel Liberal Lira.
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Prefeito Municipal de Faro, Dr._Adalberto Cacalcante Anequino.
Prefeito Municipal de Oriximiná, Dr.
Luiz Silva de Souza.
Prefeito Municipal de Juruti, Dr.
Ezaias Batista Filho.
Prefeito Municipal de Óbidos, Dr.
Aroldo Eracto Tavares.
Prefeito Municipal de Alenquer, Dr.
Claudir Gantuss.
Prefeito Municipal de Prainha, Dr.
Rosa de Fátima Bargeage.
Prefeito Municipal de Aveiro, Dr. Attamiro Raimundo da Silva.
Prefeito Municipal de Itaituba, Dr.
Benigno Olazar Regis.
Prefeito Munidpal de Rurópolis, Dr.
Zericé Dias.
Prefeito Municipal de Uruará, Dr.
Antônio Geraldo Lazarini.
Prefeito Municipal de Monte Alegre,
Dr. José Pertuthano Lins.
Prefeito Municipal de Altamira, Dr.
Armindo Doceteu Dernardim .
Câmara Municipal de Santarém, Dr.
Alexandre Vanghon.
Câmara Municipal de Faro, Dr. José
Batista Ferreira.
Câmara Municipal de Orixirniná, Dr.
Joveniano Gato Lobato.
Câmara Municipal de Juruti, Dr. José
Canto Rocha.
,
Câmara Municipal de Óbidos, Dr.
Hugo Antônio Ferreira.
Câmara Municipal de Alenquer, Dr.
António Guida Cordeiro de Souza.
Câmara Municipal de Prainha, Dr. Severino Gomes.
Câmara Municipal de Aveiro, Dr. José_ Edivaldo Prata.
Câmara Municipal de Itaituba, Dr'
Maria Alves.
·
Câmara Municipal de Rur6polis, Dr.
Josem Mario.
Câmara Municipal de Uruará, Dr. Devanir João Bonder.
Câmara Municipal de Monte Alegre,
Dr. Nicolau João de Brito Sarad.
Câmara Muiticipal de Altamira, Dr.
António Brito de Oliveira.
Associação Comercial de Santarém,
Sr. Manoet Chaves Lima -340 sócios.
Associação Comercial de Oriximiná,
Ludilcio Serrão- 26 sócios.
Associação Comercial de Óbidos, Sr.
Maurício Hamoy- 18 sócios.
Associação Comercial de Alenquer,
Dr. Marcelo Marques Monte -25 só~
cios.
Associação Comercial de ltaituba, Sr.
Clóvis Rodrigues Carvalho - 72 sócios.
Associação Comercial de Rur6potis,
Sr. Laurinda Soares- 25 súcias.
Era o que tinha a-dizer, Sr. Presidente.
(Muito beml)
Durante o discurso do Sr. Jarbas Passarinho,- o Sr. Pompeu de Sousa, 3? Secretário, deixa a cadeira da presidência, que
é ocupada pelo Sr. Antônio Luiz Maya,
Suplente de Secretário.
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-Concedo a palavra ao nobre Senador Aurf;!_Q Mello.

gue por muito tempq esse seu trabalho. que
engrandece a imprensa pemambucana.
Este é o assunto que trato neste instante,
Sr. Presidente. (Muito bem!)

O SR. AUREO MELLO PRONUNCIA DISCURSO QUE, ENTREGUE À
REVISÃO DO ORADOR, SERÃ PU·
BLICADO POSTERIORMENTE

O SR. PRESIDENTE {António Luiz Maya)
-Concedo a palavra ao nobre Senador Nabar JúniOr.

O SR. PRESIDENTE (Antônio Luiz Maya)

O SR. PRESIDENTE (Antônio LuizMaya)
- A Mesa se congratula com V. Ex•, nobre
Senadorl'\ureo Mello, pelas homenagens que
lhe foram prestadas, muito merecidamente.
Sem dúvida alguma, pr~a uina homenagem
ao novo Co.roriel do Corpo de Bombeiros

do. Rio de Janeiro e do restante do Brasil.
Parabéns.

O SR. AUREO MELLO gado.

Muito obri-

O SR. PRESIDENTE (António Luiz
Maya) -Concedo a palavra ao nobre Senador Ney Maranhão.
O SR. NEY MARANHÃO (PRN - PE.
Pronuncia o seguinte discprso. Sem revisão
do orador.) -Sr. Presidente, Srs. Senadores, serei rápido, porque vou tratar apenas
de um assun~o. Falarei sobre um jornalista
pernambucatro, Paulo Malta, _homem que
vem trabalhando na imptrensa há 50 anos:
"PAULO MALTA
O Diário emband"eirou~se ontem assi~
nalando os cinqüenta anos de atividades
do jo-rnalista Paulo do Couto Malta em
sua redação. Profissionalmente, é um
marco de realce excepcional apenas para
o cronista de leitores cativos por tantos
e. tantos anos, como para aprOpria imprensa pernambucana, durante meio sééuio praticada através de Paulo Malt&
em textos de reportagens, entrevistas e
comentáriOs-, agora fi!mografados_ das
coleções que fazem d.uradoura a trajetória do mais antigo jornal em circula~ão
na América do Sul. O telnpO.fez do cronista um dois mais saborosos prosadores
do dia-a-dia jornalístico do Recife. Sua
linguagem, seu estilo, se~ jeitão de escrever, constituíram-se ao longo dos
anos num tipo de matéria de jornal em
que se retrata a cidade no que ela tem
de característico em suas direções humanas algo sérias, algo comuns, despretensiosas. Como velho mestre, Paulo amadu~eceu para os dias de agora, vivendo
o Recife, ·seus acontecimentos maiores
e menores, seus irlstanres so~enes e seus
momentos boémios. Ouviu celebridades
que por aqui passaram, teve coluna diária durante todã. a guerra, sendo homem
de jornal a vida toda - essa vida que
agora cumpre brindar e homenagear."

Congratulo-me com O Diário de Pernam-

buco~~ também, parabe"nizo esse jOrnalista,

porque privo de sua amizade. Homem competente, que passou toda stia vida lutando
para divulgar as coisas"b_oas de nos,a terra.
Parabéns Paulo Malta. Deslí!jO que se prolon-

O SR. NABOR JÚNIOR (r MDB - AC.
Pronuncia o seguinte discurso.)__;, Sr. Presidente, Srs. Senadores: duas medidas recentemente adotadas pelo Govenio federal estão
trazendo situação bastante aflitiva para a região Norte do País, especialmente para o meu
Estado, o Acre. Reiiro~me, Sr. Presidente,
às demissões que o Governo Federal acaba
de pratiCar para com os funcionários do Instituto _Nacional de Colonização e Reforma
~gráziª'- Incra,_ que atingiram cerca de 50%
do quadro de funcionários da Superintendência Regional do Acre.
o·gfahde malefício causado por essa medida-é que o Governo praticainentedesativou
cinco frentes de colonização existentes no
meu Estado: em Rio Branco, o Projeto Pedrei
Peixoto e o Projeto Humaitá; em'SenaMadur~ira;'o Projeto Esperança; e em Cruzeiro
do Sul, o Projeto Santa Luzia; e em Brasiléia,
o Projeto Santa Quitéria.
A C~sa certamente não desconhece as linhas gerais da colonização do Extremo Noroeste da Pátria, que teve desapropriados,
no Governo do Presidente Ernesto Geisel,
que novecentos mil heCtares de terras, até
então praticamente entregues â atividade extrativista da borracha e da castanha, e nas
quais projetou-se a implantação dessas frentf;_s_~d_e_colonização racional. Ali já encontramos, hoje, mais de dez mil parceleiros, notadamente ex-seringueiros e agricultores vin~
dos de outros Estados, como Rio Grande do
Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo e Minas Gerais, além daqueles originários de diversas regiões do Nordeste.
O-InCra vinha deseiivolvendo uffia atividade bastante intensa nesses cinco projetas,
atendendo ao assentamento desses parceleiros e às milhares de faml1ias voltadas para
a atividade agricola.
Ia além, o Incra, em seu trabalho ali desenvolvido: investindo na abertura de estradas
vicinais e conseguindo ímanciamentos, oferecia ó apoio elementar indispens_ável aos produtores, aliViando-Qs de parte das imensas
dificuldades na luta pelo abastecimento de
gêneros agrfc_olas destin~dos â população
acreana.
Injustificadamente, o Governo, sem nenhum critério, nem ao menos algo que pudesse ser considerado consistente como alegação: demitiu mais de trezentos funcionários
da Superintendência do Incra, concorrendo,
, assim, para !eduzir _significativamente a já
precária e d.lfiCultosa atuação desse órgão federal no meu Estado.
Não poderia deixar sem registro o meu protesto, em nome das famílias que co.nfiaram
seus destinos aos Projetas de Assentamento
do Incra no Estado do Acre, por essa atitude
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injustificada do Governo Federal, demitindo
funcionários, muitos dos quais humildes servidores que não têm realmente condições de
disputar o mercado de trabalho, que já é ali
tão escasso.
Outra medida também deplorável que foi
objeto, inclusive, de comentários por parte
da imprensa da região, íoTa demiss-ão cte centenas de funcionários da Sucam, órgão de
combate à malária. Em virtude dessas demissões, hoje, a malária está recrudescendo em
toda a Amazónia, especialmente em meu Estado, o Acre.
_
Há informações extra-ofociais de que o Governo pretende rever essa medida precipitada
e maléfica, mas, concretamente, até agora
não se viu nenhUma ·providência concreta
nesse sentido.
O Sr. Odacir Soares - Permlte~me
uni aparte, Senador Nabor Júnior?

V: Ex~_

O SR. NABOR JÚNIOR - Com muito pra~
zer.

O Sr. Odadr Soares ___:-Cç>ngratulo~me com
V. Ex~· pela' menção que fez aos trabalhos
da Sucam na região Amazónica e particularmente ao fato de terem sido demitidos em
toda essa regi~o, talvez, centenas de servidores da Sucam que se dedicavam à tarefa
do combate ao mosquito transmisso! da_ malá:
ria. Eu queria· informar a V.--Ex' que nós
estamos realizando gestões junto ao Governo
para readmissão desses servidores, porque,
conforme V. Er registra, a malária está recrudescendo na região Amazónica. Em Roo·
dónia, principalmente pela ocorrência da garimpagem de ouro no Rio da M{l.deíra e da
garimpagem de cassiterita no interior do Es"
tado, a malária vem recrusdescendo de forma
bastante acentuada. E a mesma coisa acontece no Acre - sou acreano e conheço o
Estado, sei que acontece no Amaz.onas e
acontece no Pará e fiquei muito preocupado
com o ocorrido. Na semana passada, um fato
me chamou atenção: divulgou:se um convêniO -que o Exército eStaria assinando não_ sei
se com a Sucam, não me lembro bem, para
o combate ao dengue na região Sul do país.
Parece-me, que independentemente do fato
de a região Sul estar sofrendotambém~à ocorrência de moléstias desse tipo, a Amazónia
eStá muito mais Sl,lSceptível e mU:~to mais v~l
nerável á ocorréncia da malária do que outras
regiões do País. De mOdo que eu queria me
congratular com V. EX\ me solidarizar com
V. Ex• quando faz essa referência â necessidade da.presença d<~: Sucam na região Amazónica, condenando a _demissão de seus servidores, 'o que praticamente esvaziou as ati\ridades desse órgão .em Rondônia, no Acre, no
Amazonas, no Pará. Queria me solidarizar
cord V. Ex• e informar que estamos realizando gestões no sentido da .readmissão desseS servidores e lamentar que esse fato tenha
ocorrido porque, efetivamente,_ conforme V.
Ex~ registra e faz refe!énc~a muito apropriada
e fuuito oportuna, a malária está recrudescendo na região, sobretudo em áreas garimpeiras o que facilita a sua expansão. Tenho

3996

Sábado 4

DIÁRIO DO CONGRESS_O NACIONAL (Seção II)

certeza de que o Governo vai rever essa medida que foi danosa para a região Amazónica.
Não entendi por que se demitiu servidores
da Sucam, principalmente os guardas _sanitários, os guardas que tratavam do combate

direto do mal, porque estavam nas nossas
matas, nas florestas, no interior dos nossos
Estados. Parabéns a V. E»" pelo registro que
faz.
O SR. NABO R JÚNIOR- Agradeço a

V.

Ex~

pelo oportuno aparte que vem, inclu-

sive, corroborar o ponto de vista que acabo
de expender, deplorando a demissão de cen-

tenas de servidores da Sucam, que tão relevantes serviços prestaram â região Amazónica no combate à malária.
O Sr. Jarbas Passarinho- Permite-me V.
Er um aparte?
O Sr. Jutahy Magalhães - Permite-me V.
Ex• um aparte?
O SR. NABOR JÚNIOR- Ouço, pela ordem, o aparte do nobre Senador Jarbas_ Passarinho. Em seguida, ouvirei o aparte do nobre Senador Jutahy Magalhães.

O Sr. Jarbas Passarinho- Nobre Senador,
ontem, depôs na Comissão Parlamentar de
Inquérito o Secretário de Administração, Sr.
JoãO Santana, e o primeiro debatedor fui eu,
porque ninguém quis ser o primeiro·-· e eu
era o segundo passei a ser o primeiro - e
fiz uma perguiita a S. S•, exatamente sobre
a questão da Sucam e da Fundação. Sesp.
U a exposição escrita que ele levou, na medida em que ele também lia; era, se não me
engano, de 16 páginas. Ele mostrava que os
critérios de demiss~ a~E_t_~_~_§_e_ejo Go~ern6
eram: 1~) demitir os que não tinham estabilidade; 2~') demitir os vadios- como traduzir
essa expressão, pouco zelosa?; 3°) demitir os
que estavam sendo contratados por firmes
externas ao organismo Executivo. ocorre que
essas contratações não teriam sentido, porque o próprio funcionalismo poderia exercer
essas funções. E há um outro critério que
no momento não ocorre, má$ qtie nenhum
deles, exceto o problema da falta de cinco
anos de serviço, poderiam justificar as demissóes na Sucam. E, ·surpreendentemente, Senador Nabor Júnior- e agora V. Ex• recebeu
um aparte do senador Odacir Sõares; -pelo
Estado de Rondônia - , acho que V. EX"
deveria tomar conhecimento da resposta que
o Secretário deu. Sabe qual foi? A de que
as demissões f()ram feitas, em primeiro lugar,
em decorrência de um inquérito administrativo, em que prática de atos lesivos à administração foram constatados, e chegou até a dizer que, em alguns casos, por alcoolismo.
Mas muito pior do que isso, disse ele, foram
centenas de demissões feitas pc~ nomeações,
que eram apenas para efeítO polliíco, de cabos eleitorais. E que centenas dessas nomea~es ~oram feitas gracio~_a_~9te para prestigmr os seus padrinhos políticos. Como o Se~
nadar Odacir soares deu esse--aParte a V.
Ex•, e como V._Ex• também estã falando que
era e é do PMDB -acho que quem gover-

nava O- país naquele momentO era o PMDB
-,conseqüentemente, eu disse que esses cabos foram promovidos a sargentos, porque
deixaram de ser cabos eleitorais e passaram
a ser candidatos. No Estado do pará, por
exemplo, um dos vereadores mais votados
na cidade de Belém era do PMDB e da Sucam. Eu pedi, inclusive, a S. S·- e ele disse
que atenderia - que houvesse uma relação
desses demitidos para se saber, a razão. Já
a· Ministro Alceni Guerra, pelo qual tenho
s juntos num programa de televisão, disse
que as dernis-$Ões ocorreram porque o pessoal
da Sucam era garimpeiro e nãq es~ava trabft·.
!bando na Sucam. Quando um homem respeitado como V. Ex• defende, como eu defendi,
os demitidos eu disse que não entendia esse
critério <!-~demissões na A~azônia -e espero que --s-eja o último reduto de malária no
Brasil, mas sei que ainda há malária no .resto
do País, independente da Amazônia - ,
quando eu digo isso estou me expondo. Se
artianhã eU disser: "O p·roblema é que essas
pessoas, na verdade, não eram funcionários·
trabalhando pela saúde pública e-, sini; pela
saúde_política dos seus padrinhos", pergunto
se V. Ex• sabe alguma coisa sobre isso, cor:ilp.
Membro do PMDB, e ao Senador Odad(
Soares, como Membro do PFL.
O SR, NABOR JÚNIOR- Senador Jarbas
Pá$sarlnP,O, deploro não ter podido comparecer à reUnião onde o Secretário da Administração, Sr. João Santana, fez essas afirmações. Se ·eu estivesse presente, contestaria
veementeinente ~essa versão de S. s•, apresentada à CP! que está apurando as demissões
no funcionalismo federaL Vem agora V. Ex•,
com a credibilidade e a firmeza que são seus
apanágios,_ trazer nova_ versão,_ também oficíal: a do Ministro- Àlceni GUerra, dizêndÕ
que o verdadeiro motivo seria outro. Não
mais o do_Sr. João Santana, para quem esses
funcionários "são cabos eleitorais de IY01íticos11. Tenho conhecimento - e o Senador
Odacír Soares acà.ba de teStemuD.hat no mesmo sentido- de que os cham~dos "guardas
da malári._a" são servidores abne'gados, que
durante muitos anos se concentraram com
bastante sucesso e não raros sacrifíciOs pessoaíS,"induSívC arrufnándo a prÓpria saúde,
no corilbate à terrível doença na AmazôD.ía.
Conseguiram reduzir a-incidência da moléstia
de maneira significativa, e isso deve ser enfatizado sempre, que foi o que de fato ocorreu
no meu Estado, principalmente nas regiões
de colonizaçã_o. Nos projetas onde havia
grande incidêocia da malária, eles ~onsegui
ram reduzi-la de maneira surpreendente, tornando-se credores da admiração do povo. Ou
seja, o exercício de atividade pública, representando a comunidade como é o caso desse
vereador a que "\(. Ex•se reportou- isso é
legítimo e ii-reto_dvel, porque jUstamente
vem demonstrar o reconhecimento da população pelo trabalho desenvolvido em benefício de todqs.
O Sr. JRrDaS P8ssarinbo ......: Em relaçã9 a
ele mesmo, não foi nem proteção outra coisa,
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por que, Se!J.adgr l'fabor Júnior? Exatam,ente
por causa da famíliarízação dele com toda
aquela população. Acho que o relator da CPI
falou em mata-mosquito. Não se usa mais
essa expressão, porque o servidor da Socam
é encarregado não só de borrifar, sem dúvida,
o DDT, mas ele faz também a coleta de sangue. Quando esse sangue prova a existência
do hematozoário, ele já tem o remédio próprio para isso. Não há necessidade nem de
o médico diagnosticar, porque já se sabe o
que se dá para um doente de malária. Eu
só lastimo é que a nossa Amazónia terilia
sido prejudicada pois, de fato, borrifar DDT
na Amazônia não é fácil. V. Ex• é um homem
do Acre- eu lá apenas nasci, e tenho muita
honra por isso-, mas a Amazônia, no todo,
nós a conhecemos. Era o DDT que era boiriw
fado no passado; para isso era preciso ter
uma casa com paredes. E na Amazónia, como
V. EX~ sabe, o que acontece'2.A casa do nosso
caboclo, ~_Q _nosso seringueiro, o caboclo em
geral, ela só tem o comparetimento da procriação fechado, o re.sto é tudo aberto, e o.
teta de palha não permite esse tipo de trabalho. Então, houve um te~po em que o ilustre
Sanitarista chamado Pínotti - era Ministro
do Doutor Getúlio Vargas-:- tentou resolver
o problema diretamente, e teve até êxito.
O SR. NABOR JÚNIOR - Adicionando
Cloroquina ao sal distriuifdo na Amazônia.
O Sr. Jarbas_ passarinho- Era o sal Cloro-·
quinado. E iss_o permitia gue a pessoa ficasse
dt>fendidã permanentemente contra a malária. Mas ocorre, Senador ......: e nessa ocasião
eu era Superintendente da Petrobrás na
Amaz'ônia - nós obrigarmos todo .mundo
a fazer o alimento com o sal cloroquinadó.
E um belo dia recebi uma informação de que
toda uma equipe est~va com uma febre estranha; a equipe inteira, do chefe da equipe
até o restante, num lugar, Maués, próximo
da fornteira com o Pará, mas- no Amazona&.
E mandamos um médico lá. Foi feito o" examê
de sailgue, era malária. Descobrimos que eles
não tinham usado o sal cloroquimado. Por
quê? Porque um maledicente terrivelffiente
maldoso_ fez veicular a notícia de que quem
tomava o sal cloroguinado perdia certas funções que o homem "'não pode perder. Então,
diante' disso, acabou o sal clo"roquinado e eles
trocavam pelo sal comum. E acho que a possibilidade seria exatamerlte essa, de tentarmos~
q-ii(!"m sabe, rever o problema da Sücam com
a utilização do sal cloroquinado. Não sei se
a experiência do sal cloroquinado no Acre
foi boa, corno foi inicialmente nas e(juipes
da Petrobrás.
O SR. NABOR JúNIOR.- Não temos registros que possam ateStar a eficiênCia' desse
método utilizado pelo então Ministro Pinotti,
mas de qualquer maneira fóí válida essa tentativa. ·
O fato, agora, é um gritante desserviço que
se presta à região, desmitindo os chamados
"guardas da malária''. Como disse o Senador
Odacir Soares e pude, aliás, constatar _pessoalrD.ente quando estive no interiofdo Acre,
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a malária está assummdo maiores proporções
naquela região, tanto que um ex-guarda da

Socam, recentemente demitido, informouIDe que de 30 lâminas de sangue, 25 delas
apresentaram resultados positivos. Ou seja:
a incidência da moléstia passava de 80% da

população retratada naquela pesquisa informal, justamente depois dessas_demissões.
Não há como ignorar a relação causa efeitõ:
na localidade de Extrema -que está sendo
objeto_de 'ctisputa entre Rondônia e Acre ........

também aumentou de maneira alarmante a
incidência de malária, )ogo após a demiSsão
dos guardas!

Sr. Presidente, Srs. Senadores, não podemos nos afastar do cerne da questão: mesmo
tendo havido alguma irregularidade ou 3(:13. drinhamento político nas nomeações dos
agentes i::la Sucam, mesmo que esses funcionários não tivessem estabilidade, não se justifica a redução das atividades do órgão, hoje
praticamente paralísado. Que o Governo nomeie diretamente ou promova concursos, de
acordo com a ConsfítuiÇao, para dotar aquele
órgão_ de funcionários em número suficieõte,
para dar continuidade aos trabalhos de combate à malária.
Agora, matar e condenar uma população
à terrível doença, isso não encontra qualquer
justificativa Coerente. -

O Sr. Jutaby Magalhães --::'- Perinite-:ffiê V:

Ext um aparte, nobre Senador?
O Sr. Odacir Soarés- Permite-me V. Ex~
um aparte?
O SR. NABOR JÚNIOR - Com muito
honra concedo o aparte ao Senador Jutahy
Magalhães e, depois, ao Senador Odacir Soares.
O Sr. Jutahy Magalhães- Nobre Senador
Nabor Júnior, V. EXi está abordando um assunto da maior importância e que, por iniciativa do nobre Senador Jarbas Passarinho, foi
tratado ontem na CP! da Reforma Administrativa. Como S. Ex• afirmou, inclusive transmitindo a V. Ex• e à Casa, a resposta do
Secretário João Santana,- no- meu--entender,
foi uniã. resposta estarrecedora. Acabar, praticamente, um órgão da importância da Sucam, com essas demissõ_es, está criando as
maiores dificuldades e problemas, não apenas para a Região Amazónica mas para outras regiões do país. Eu gostaria que ele tivesse o conhecimento real do trabalho dessa gente. Nós, políticos, parlamentares, temos sempre que estar em cantata com o interior dos
nossos Estados. Em várias visitas que fii ao
interior da Bahia, muitas e muitas vezes tive
oportunidade de dar carona a esses funcionáriOS da Sucam que iam a pé, em longas
distâncias, Jazer o seu trabalho, com dedicação e ·amor à tarefa que estavam "desempenhando. Se s: Ex• considerasse, no meu entender até erradamente, que deverJa demitir
porque teriam sido nomeações eleitoreiras,
como chamou ...

o.im. NABOR JÚNIOR- Não é verdade
V. Ex• está ciente disso.

O Sr. Jutahy Magalhães - ,bcredito que
não seja verdade, mas S. Ex~ afirmou que
eram nomeações eleitoreiras. Até chamou o
testel'r~unho de jornalistas: vocés mesmos, há
anos pa!>::.ados, diziam, no Jornal do Brasil,
que estavam sendo feitas inúmeras nomeaÇões eleitoreiras na Sucam. Se fosse verdade,
· só para admitir a discussão - não acredito
na.veÍ"são do Secretário João Santana- S.
s~ não poderia fazer as demissões sem colocar
ou1ras pessoas no lugar; não pode fazer com
que a população sofra as conseqüências da
fa1ta desses trabalhadores·;-desses funcionários, como sente hoje a Amazônia, como V.
Er está aí testemunhando, com o agravainento da incidência da malária, exatamente
poi falta do trabalho que esse pessoal vinha
executando. Isso é um crime e demonstra
iiisensibiliàade daqueles quee ficam sentados" aqui nas poltronas de Brasnia e procuram
resolver todos os proble-ma" nacionais sem
o conhecimento de causa, sem ouvir a opinião
daqueles que conhecem esses problemas. S.
s~ não conhece o problema da região da Amazôil.la. O trabàJho dessa gente dignifica qualquer tipo de funcionário público. Posso testemunhar o trabalho que eles executam na Bahia-. E qual é a solução, hoje, do Governo?
Readmitir esse pessoal? Será que ainda pode
readmiti-los? No mínimp, devem fazer o que
V. Ex~ acaba de dizer: um concurso público
-pãra que possª a Sucam voltar a funcionar
çomo vinha ocorrendo antigamente.

a

O SR. NABOR J{JNIOR - Agradeço o
oportuno aparte de V. Ex~ Ouço com prazer
o aparte do nobre Senador Odacír Soares.

O Sr. Odacir Soares- Em relação a essa
questão da Sucam - vou tratar do assunto
mu_ito_rapida-mente- acredito que~ na realidade, os servidores demitidos, que vivem na
região, devem ser readmitidos. A relação empregatícia era via Consolidação das Leis do
Trabalh.o. Entendo- que devem ser" readmitidos. Na realidade, a Sucam ficou esvaziada
efetivamente, na Região Amazónicã-está desprotegida. Queria também, quando disse que
se está encaminhando uma providência no
sentido de se rever essas demissões, registrar
o mesmo btn na área do Incra.
O SR. NABOR JÚNIOR-Já me reportei
a este tema.
O Sr. Odacir Soares- Exatamente. Num
Estado como Rondônia, por exemplo, onde
temos mais de uma dezena de projetas de
colonização, de projetas de assentamento. O
Incra, com as demissões que ocorreram no
seu âmbito, ficou também praticamente esvaziado. Hoje, projetas de colonização como
o Cu jubim- recentememe visitado pelo Presidente- ficaram praticamente com o eJ_ecutor e com um auxiti~ o que_, na prática, impede a execução e realização de qualquer tipo
de trabalho. Então, a realidade da Sucam
hoje, em Rondônia, assemellfa-se à realidade
do Incra, principalmente na área rural, onde
fic_ou completamente desguarnecido. Nesse_
sentido, tive oportunidade de estar com o'
Secretário-Get:al d_o Ministério da Agricultura, Dr. Lourenço Vieira da Silva, encami-
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nhando também a nossa preocupação, no
sentido de que o Governo Federal pudesse
rever essas demissões, porque são de servidores nascidos no próprio Estado_ em que vivem, como também de servidores que já ficaram as suas raízes no Estado de Rondônia
e que de lá não vão sair. Parece-me,salvo
engano, que esse fato deve ter ocorrido também em outros Estados da Região Amazónica onde, por força da metologia e da filosofia da reforma agrária que- se conSagrou nos
últiipos anos, o Incra passou a desenvolver
um trabalho maior na região, considerada como a nova fronteira agrícola do país. Eram
estas as observações que queria fazer ,no sentido de solidarizar-me com V. Ex• Repito:
o discurso é oportuno e V. E~, como representante do Acre, ativo e presente, o fez de
maõeira riluito apropriada. Quero apenas estender a !ninha obServação ao fato de que
ômeno na Amazónia. A Sucam perdeu ali
a sua finalidade, porque não tem gente para
executar os seus serviços.
O SR. NABOR JÚNIOR- No que tange
ao Incra, que era o tema inicial do meu discurso, tenho lá minhas dúvidas se eles vão atender à reivindicação de V. Ex• Recentemente
o Governador do Acre esteve aqui tratando
do assunto e o atual Presidente do Incra prometeu examinar, com o maior interesse, a
permanência dos funcionários na Supe"rinte"ndência naquele Estado. E a resposta foi a
demissão de mais de cento e tantos funcionários.
O Sr. Francisco Rollemberg- Permite-me
V. Ex• um aparte?
O SR. NABOR JÚNIOR - Concedo o
aparte ao ilustre Senador Francisco Rollemberg.
O Sr. Francisco Rollemberg- Nobre Senador Nabor Júnior, estamos nesta Casa ,há
20 anos. Quando aqui chegamos, era preocupação do Governo de então o crescimento
económico. Dizia-se-_que com a solução do
problema económico com o crescimellto do
bolo económico, todos os problemas brasileiros seriam resolvidos_. Daí por que saúde
nunca foi prioridade, nunca foi levada a sério.
Dizia-se até que se acabasse _o Ministéi-io da
Saúde e isso não fosse divulgado, ninguém
notaria, porque o Ministério da Saú~e, na
prática, se restringia a dois órgãos; a Sucam
e a SESP. Ora, nobre Senador, sou de_Sergipe, não sou da Amazónia, mas foram incontáveis as vezes que sofremos malária, Recordo da minha infância, recolhido debaixo de
cobertores, às 17 horas, suando, tomando doses tremendas de quinino - naquela época
não tínhamos os antimalários sintéticos que
temos hoje. Visitei a Amazónia na época que
era Deputado, e nós comíamos o salcloroquinado. Fui à Serra do Navio, no Amapá e,
para minha surpresa, embora todos tá usas.s:em o sal cloroquinado, o médico com quem
conversei informara-me que alguns casos de
malária aconteciarp lá. D1_1í por que eles estavam apelando a todas as casas para impedii:..
o acesso dos transmissores da doença. O uso
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do sal cloroquínado é uma medida muito interessante. Teve a sua razão de ser. A sugestão
do nobre Senador Jarbas Passarinho também

é iritereSSarlté. para que ela volte. Mas há um
problema: o sal cloroquinado leva c\oroquina

em-doses diminutas, quase que

homeopáti~

cas.lsso, de uma certa forma, propicia O aparecimento de espécies resistentes â cloroqui. na. E todos nós sabemos que a cloroquina
não serve para o falcíparo, a quartã maligna.
Entáõ~ o· que rió.S temOs qUe fazer é atuar
como a Sucam sempre atuou. QUem -acaboU
com a malária no Brasil não foi m·édico, não

foi o téciilcO-eiD saucte pú&iica. Quem acabou

com -a malária no Brasil foi o pobre funcionário-que saía, de casa em casa,- destruindo
os potes, orientando as donas de casa a não
conservarem vasos çom larvas de insetó,a co~
locarem peixinhos nos tanques de água doce,
já que nem todas as nossas cidades tinham
água encanada, educando o povo brasileiro.
Deve-se à Sucam e a esses abnegados funcionários, normais das vezes de nível primário,
que, em lombo de burro, a pé, de jipes, de
caminhões, iam levando, aos confins do Brasil, a presença da Saúde Pública. Há poucos
dias, me dizia um amigo: '~A minha família
desbravou uma fazenda.'' O Sr .. João Santana
contou, ontem, a mes,ma história - que desbravou uma área na região de São paulo e,
para sua surpresa, ao se derrubar a mata,
lá já estavam as casinhas de .sapé, de taipa
e, junto a elas, a Sucam, que acompanha
esses fatos pari passo. E quem visita, por
exemplo, Sergipe, que não tem os problemas
da Amazônia, -sabe que todas as casas do
campo são visitadas constantemente e_pulverizadas com BHC. Funcionários da Sucam
dormem naquelas fazendas para fazer captura de insetos, analisar os transmissores, Combater o dengue, combater a leishmaniose,
que V. Ex• não citou mas que também existe
ali, combater as vioroses, a febre amarela,
as arboviroses que não se conhecem bem Da
Região. Fico surpreso quando se dii que fo~
, ram demitidos os cabos eleitorais. Eu, particulannente, nunca nomeei ninguém para a
Sucam; conheço-os porque fui médico do antigo Ipase e do pessoal da Sucacn, cujo trabalho, sério, eu conheço; ao lado dos médicos
do SESP, eles conseguiram levar para o interior brasileiro a Medicina, a assistência médica tão necessárias. O que se pretende fazer
me assusta muito, porque podemos sofrer
uma inversão no conceito filOsófico de saúde:
esquecer aquilo que o mundo inteiro faz, que
é a Medicina preventiva a favor da Medicina
curativa. Então, deixem que as populações
adoeçam que iremos tratá~las_ I!• para isto,
há a Cerne. É o que lamentO-profundamente.
Não discuto os critérios. Pásso ãfiiffiar que
essa acusação de que foram demitidos cabos
eleítorais, de certa forma, nos choca, e a mim
de maneira especial, que nunca nomeei ninguém - e sei que a tnaioriã dos que aqui
estão também não tiveram essa preocupação,
em situação delicada.
O SR·. NABOR JÚNIOR - Eu também
nunca nomeei nenhum funcionáríO para a Su-

cam!

O Sr. Francisco-Rollemberg- Mas, o tempo nos vai mostrar o acerto ou o erro dessa
posição-. A malária-já foi detectada novamente em Sergipe. A leishmaniose já atingiu a
cidade de Aracaju. Agora, já está havendo
um verdadeiro "Canicídío" -se é que existe
a Palãvra- pÕís estão matando todos os cães
· da cidade e examinando-os porque são portadores da teishmânía, não só da leishmânia
tegumo;::ntar, como a do cal azar. Meus amigos, com essas demissões, quem é que vai
acompanhar e fazer a Medicina preventiva
e a profilaxia dessas do~ças? Deixo esta interrogação. FeUCitõ V_:__Ex• p~las considerações que faz, nesta manhã, e me associo à
su~ surpresa ---'vamos deixar o tempo falar!
Sei que estamos certos, Senador Nabor Júhlor; temci_s que voltar a fortalecer a Sucam
e o SES.P, porque sempre foram os baluartes
da Saúde Pública no Brasil.
O SR. NABOR JÚNIOR - Agradeço o
aparte de V. Ex~
Já estou sendo observado pela Presidência
de que o tempo está esgotado, mas pediria
um pouco de COil_l_E_reensão _9a Mesa para a
importâncíâ- do tema que está sendo abordado nesta sessão, tanto que vem suscitando
apartes de quase todos os Colegas realmente
_in_ter_e_ssados na elucidação das causas que r e~
sultaram na demissão de centenas de humildes funciOJ?-ários da Sucain e do Incra, que
prestam relevantes serviços ao País, notadamente na região Norte, a Amazónia. Eu pedi~
ria a compreensão da Mesa para que ,eu ainda
aceitasse a intervenção de ilustres Companhe_iros que também pretendem se manifestar
a respeito do assunto.
Primeiramente, o Senador Cid Sabóia de
CarvaUlo e, ã se&Uir, o Senador Áureo Mello,
que já demo~st!__aram a intenção de apartear-

me.
O Sr. Cid Sabóia de Carvalho - Ouvindo
o discurso de V. Ex•, notamos, acima de tudo,
que a palavra é dita por alguém que conhece
profundamente a questão. Os apartes ao discurso de V. Ex~ foram também altamente esclarecedores, como o do Senador Francisco
Rouemberg, que, além de ser excelente Parlamentar, jurista, é também médico e c~mhe
ce esSes temas pela raiZ ...

O SR.- NABOR -JÚNIOR - Eu iria ressai~
tar, na resposta ao Senador Francisco Ro~
Uemberg, a sua condição também de médico,
profundo conhecedor dos problemas de saúde do País.
O sr~--CTd-SabOia- de CarValhÕ - ... gue
dá mais autoridade ainda à palavra aqui por
ele proferida, a respeito do discurso de V.
Ex• É evíde~_te, Senador Na,bor Júnior, que
essas demissões do Governo brasileiro, essas
demissões propiCiadas pelo Sr. João Santana
são absolutamente irresponsáveis. O Sr. João
Santana não só desconhee? esse tema como
não conhece nenhum tema de relevância so·
cial, porque as pessoas que promovem demissões em massasão, acima de tudo, irresponsavelmente comportadas diante de um quadro social; são pessoas que se comportam
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mal porque ignoram as conseqüências sociais
de determinados atos praticados pelo Governo. Lamento que o Presidente Fernando Collor de Mello seja levada a esses caminhos
da irresponsabilidade por ter sido irrespoDsável tamb~m qual:!-dO n~n:teC?~ o Sr. João
Santana Secretário de Administração. A Su·
cam não pode ser eXtinta, pois isso seria um
absurdo. O que há na Sucam, o que se tenta
fazer contra o serviço de saúde pública é algo
absolutamente intolerável. O que Ocorre à
Fundação SESP, o que ocorre a órgãos de
apoio aos campos, aos Estados menos desen_volvidos, isso é impressionantemente_ fruto
de_ irresponsabilidáde, daí por que o discurso
de V. Ex• toca: numa ferida. Lamento falar
mais claramente do que os demais; porque
eu não tenho condição de eniocar isso so6
o aspecto técnico com que falou o médico,
o nobre Senador Francisco Rollemberg, nem
sou homem dos sertões como V. Ex•, sou
mais da capital, não conheço essa problemática como V. EX", a não ser pelos docum~ntos
e pelos livros; V. Ex• conhece ao vivo. Mas,
tudo isso leva a crer que, na verdade, o Brasil
sempre foi e continua sendo muito -carerite
da saúde preventiva, da Medicina preventiva,
do trabalho preventivo de evitar que o homem adoeça, porque este País é um imenso
hospital. E ataca-se a Sucam, demitem~se
funcionários altamente treinados na área de
combate a esse aspecto hospitalar do nosso
País. Apóio, integralmente, o discurso de V.
Ex•, louvo-o por pronunciar nesta manhã essa
advertência e gostaria que o Governo tomasse conhecimento das preocupações que aqui
são manifestadas pelo SenadOr Nabor Júnior.
Muito obrigado!
O SR. NABOR JÚNIOR - Agradeço o
de V. EX"
Quero ressaltar, Sr. Presidente, a distorção
que está havendo no setor de saúde do País.
O nobre Senador Francisco Rollemberg já
chamou a atenção para este aspecto·, que o
ilustre Senador Cid Sabóia de Carvalho tam·
bém acaba de reafirmar.
O GoVerno parece eStar fazendo Uma op:
ção pela Medicina cUrativa, e!n _detrimento
da:-M~diclna_preventiva, que é o que os guardas _da Sucam faziam. A Medicina curativa
é dez vezes mais diSpendiosa e mais cruel
do que as ações de Medicina preventiva, a
chamada profilaxia da doença, pois, como
diz _o próprio nome, dedica-se a clitãr e mino~ar Il!_aLes gue poderiam _ter sido evitados~
gsse trabalho os guardas da malári_a faziam
em todo o País, notadamente na região Norte, na Amazónia, sendo dignos de gratidão
e respeito. Quero remarcar a:> rnanifesfii:Çóes
colhidas ao longo_ deste discurso de div~~sos
SenadOres que tiVeram a oportunidade de me
apartear. Chegamos à evidência de que existe
unanimidade na Casa, em condenação ao ato·
praticado peio GOVerno Federal contra -cen~
tenas de humildes funcionários, os chamados
guardas da Sucam, que tão asSinalados serviços têm prestado ao Pais no combate às endemias rurais, notadamente à malária.
~parte

Agosto de 1990

O Sr. Áureo Mello- Permite-me V. Ex•
um aparte"?
O SR. NABOR JÚNIOR- Concedo aparte ao Senador Áureo Mello.

O Sr. Áureo Mello- Agradecendo, sensibilizado, a gentileza da concessão deste aparte, e também à Presidência por ter permitido_
que o faça, quero manifestar minha solidariedade total, como amazônida que sou -da
região de Rondônia, com9 V. Ex• sahe, embora representando o Estado do Amazonas

nesta Casa- contra esS:C pfobietna de regionalização dos assuntos concernentes ao povo
brasileiro, e aos Estados em particular. Nós,
da Amazónia~ sabemos que a Sucãm é um
organimo imprescindível e não pode ser mexido ou tocado sem exame demorado, sem
eXame muito bem feito, aSSim como outros
órgãos, inclusive o próprio Incra, que há algum tempo teve disponibilidade de funcionários, em massa, e acredito que o assunto
esteja sendo até revisado, com todo o respeito e admiração que merecem as medidas que
visam ao ideal e ao interesse coletivo. Nesta
opo-rtunidade e nesta Bancada de nossa modesta representação, desejam'os hipotecar inteira solidariedade a V. Ex~ e dizer que a
demissão sumária ou extinção de órgãos semelhantes à Sucam e organismo que se relacionem cOm a Arnazôniá demanda a necessidade da presença, no local, de pessoas que
examinem detalhadamente os problemas e,
finalmente, possam emitir parecer justo, para
que não sejam prejudicados os verdadeiros
heróis e sofredores que vivem na região.

O Sr. Jutahy Magalhães- Senador Nabo r
Júniqr, quero-prestar uma informação arespeitO das demissões do Incra, colhidas na CPI
de ontem, com a presença do Secretário João
Santana.
O SR. NABOR JÚNIOR -
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Pois não!

O Sr. Jutahy Magalhães- .Y. S• declarou,
a todos alí presentes, que demitiu noVecentos
porteiros do Incra, e o Incra não tinha tantas
portas para serem abertas! Veja V. Ex• a insensibilidade com que esses assuntos são tratados por tecnocratas que não conhecem a
realidade.
O SR. NABOR JÚNIOR - A verdade,
ilustre Senador Jutahy Magalhães, é a falta
de conhecimento por parte desses tecnocratas
da realidade nacional; a afirmação de que
foram demiiídos novecentos porteiros do Incra, porque não havia tantas pOrtas para eles
cuidarem, é o supra-sumo do absurdo! Sabemos é que foram demitidos técnicos da mais
alta qualificação profissional, inclusive pessoas com curso até no exterior, em cujo aper..:
feiçoamento o Incra investiu somas altíssimas. São especialistas que viviam
ma:ta;
dando assistência aos parceleiros; são agrônomos, são técnicos agrícolas que foram demitidos e não só porteiros. Então, V. Ex•
vê que essa a-firmação não tem a riienOT procedência. Mas eu voltaria a abordar esse tema
para demonstrar, incluSíve-, à Casa e à sociedade que o Governo tinha outras alternativas

na·

para redUzir a despesa com pagamento de
pessoal, que não essa de demitir humildes
funciõnários da Sucam e do Incra.
Outro_ assunto que eu gostaria de abordar
..:..:m.ãS, infelízmente, o meu tempo está esgotado" para fazê-lo - é a chamada desequalização dos preços do petróleo, que está sendo anunciada também pelo Governo. Esse
é um tema Qa maior importância para a minha
região, porque vai iriij:lortar, Sr. Presidente,
no aumento do preço do petróleo na região
Amazónica em mais de 100%. As tarifas-de
energia vão ser alteradas em mais de 200%,
porque o Governo vaTdeterminar que os Estados onde não existe refinaria de petróleo
paguem o transporte dos seus derivados até
as regiões de consumo. A política de equali:ro.ção de preços permite que os derivados
de petróleo sejam vendidos no interior do
País ao mesmo preço daqueles encontrados
nos grandes centros urbanos, uma vez que
o Governo paga <:r frete desses produtos até
os__JI?.-3i~ longínquos recantos do BrasiL
Essa medida que o Governo está anunciando,- de des"ei}Ualizar os preços do petróleo,
vai causar um transtorno incomensurável para a região Norte, na qual meu Estado está
inserido.
'~IIi Virtude do adiantado da hora e de haver outros oradores -para falar, reservo-me
para abordá-lo, com detalhes e números concretos, em oütra oportunida-de. Agradeço à
_Mesa pela compreensão que teve em relação
ao meu m?_~_esto disc;;urso. (Muito bem~)
O SR. PRESIDENTE (António Luíz Maya)
-Concedo a palavra ao nobre Senador Leite
Chaves, para breve comunicação, por cinco
minutos.
O SR. LEITE CHAVES (PMDB - PR.
Para uma comunicação.) -Sr. Presidente,
Srs. SenaQores, têm V. Ex~' conhecimento
de que, ao longo destes meses tenho espontaneamente defendido o Governo do Presidente _Collor. Mesmo antes de Sua Excelência
assumir a Presidência, e a seu pedido, defendi
aqui a intocabilidade do Banco do Brasil, co·
mo de fato isto ocorreu. Por diversas vezes,
assumi poSições-de defesa de suas medidas,
inclusive sobre a sua legalidade e viabilidade
constitucional.
Posteriormente, fui convidado para inte-'
grar o Colégio de Vice~Líderes, convite que,
na época, não aceitei, porque eu era do
PMDB, como ainda sou, e não podia assumir
posição daquela natureza; era uma posição
de c_onsciência, porque eu me identifiCaria
com a campanha de Sua Excelência e com
o descortino do seu_ Governo.
Então, recentemente, houve entendimentos p"ãra que eu pf!.ssasse a ~ei'cer uma função
efetiVa nestã CaSa, integrando o seu corpo
de Vice-Uderes. Isso já faz, mais ou menos,
um més. E eu,em princípio, aceitei, coD.dicionado a que tivesse, depois, um entendimento
cOm Stia Excelência e com o Ministro< da Justiça, poi'que, sendo um Governo moderno,
amplo, de introdução de alterações profundas, jamais alguém pode falar em nome do

Governo CoU.9r sem que tenha grande conhecimento de sua filosofia.
Então, eu me dispus, Sr. Presidente, a ·eSsa
aceitaçãO, mas condicion~do que eu tivesse
poSteriormente esse entendimento; não haveria a minha posição de afastar-o Líder José
lgnácio Ferreira, -põTqb.e é e·xatamente para
iavp_I_ecer a candidatura de S. ~ que eu o
substituiria, modestamente, aqui, em parte.
O Senador JQSé Ignácio Ferreira- é Líder do
Governo, com alta eficiência, e Caiididi:t.to ao
Governo do Espírito Santo. Para que S.Ex'
dispute o caigo de Governaâor, não precisa
Iícenciar-se. S. Ex' terá al_gumas dificuldades,
depOis, de estar aqui com úeqüência, mas,
nem__ por isso, S. Ex' perde a condição de
Líder do Governo. -- -- --OutrO coisa: o Senador José Ignácio Ferrs:i:ta merece tod!t ª_oonfiança do Pre"sidente
Collor; quer dizer, a minha função seria complernen~ar. Muitos Senadores, inclusive liga~
dos ao Governo, estão diSputaiido eleições;
poucos são os que têm condiçõeS de fazer
aqui, a defesa de Sua Excelência, pórque ainda dispõem de mandato._No meu caso, não
estou disputando e ireí cumprir o meu
dato até o final.
Então, miilha -finãlid·ã-de- sefjit -ajudar
COmpiinheíras que defendem o Presidente,
asSim como os Senadores Ney M!lnmh_ão,
Odacir Soares, Joã:O- Mi!riezes e alguns outros. Seria comPlementar, mas não houve
ainda uma acei~3çRO, ~quç_r -diz_er, a acei~çáo
e essa posse, essa integração poderá ocorrer.
na semana: que vem, mas depois de um entendimento com o Presidente.
Tenho por Sua Excelência um grande respeito e absoluto interesse ei:n' que se aja-com
sucesso na caminhada. Sua Excelência éstá
rasgando novos horizontes. Poucas vezes se
viu um Governo proceder por tal f01;ma no
Pais.
Convencido eStOU de que é necessária a
abertura em todos os campos, em todas as
atiVidades. Um País coni esta dimensão e CQOl
vocação de progresso não pode ficar fechado
ao Mundq para proteger cartórios, para proteger organizações privadas. multinacionais
inclusive, que há 40 aõos produzem carros
sem concorrência e:, por isso, sem qualidade.
Há mais de 10 anos, apresentei projeto nosentido de melhoria de qualidade no setor
automobilístico e sei da resistência dos interesses_: Nem o regime militar era isso sensível,
mantendo esses privilégios.
De forma que quero deixar claro que poderei integrar essa Liderança. mas a minha f~:~n
ç'ão seria mais dar o respaldo filosófico âS
Medidas d.o Governo, digamos, da tribuna
do Senado, ajudar o Presidente nas situações
cómodas e, sobretudo, nas mais difícieis, por·
que as Medidas mais corretas são também
as mais combatidas e o grande ponto, o grande local dC explicação para essas posições
é realme-nte o Senado, a Câmara dQS Deputados, de resto_o Congresso, que. dão respaldo
às medidas do Presidente.
Se a Casa não foi eSclarecida acerca do
alcaitée. da finalidade da ratio legis de tais
medidas, então havei'i. reação, às vezes até

man-
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'cornpreeilsível, do Senado a essas medidas,
como no caso das Medidas Provisórias. Foi
, o único caminho que o Congresso apontou
ao Presidente e depois se disse que Sua Exce~
lência estava usando de modo indevido as
Medidas Provisórias, quarido a Constituição
as limita a dois pontos apenas: a relevância
e a urgência. S. Ex', as têm usado cômoda
·e convenientemente. Se, às vezes, têm extrapoJado em núm~ro, é p-orque os casos sãO
enormes, urgentes _e, sobretudo_, porque a
Administração Pública, durante rouito tempo, esteve muito fechada e careceria dessa
oxigenação. Eiitão, eu poderei até assumir
essa· posíçáo, mas, cqmo eu disse aos jornais,
tudo o que os jornais disseram foi certo. Devo
ressaltar: primeiro, o Sr. Senador José lgnácio Ferreira continuatá coniOUaer~ qUer di. zer, S. Er' é-"L[der na Casa, é Lider do Governo; e, segundo, que eu não vou assumir boje;
s6 o- farei, só me integrarei nesse quadro,.
com muit,a honra para mim, se convier, depois que houver entre o Presidente e meu,
inclusive sObre- o alcance, a filosofia ampla
do se·u Governo, com cujas coordenadas
· maiores eu ti.mho estado plenamente de acor1

do.

Era este o registro que eu queria fUer,
· para que não se dê como fato consumado.
Eu viria complementar a a!uação de S. Ex•,
meu amigo, o Sr. Senador José Ignácio Ferreira, candidato, seguramente, vitorioSo no
· Estado do Espírito Santo e que, deniro de
algum tempo, não poderá estar aqui com a·
freqúência que se-desejava.
Muito obrigado a V. Ex~, Sr. Presidente.

DURANTE O DISCURSO DO SR.
LEITE CHAVES, O SR.~ ANTONIO
LUIZ MAYA, SUPLENTE DE SECRETÁRIO, DEIXA A CADEIRA DA
PRESIDtNCIA, QUE É OCUPADA
PELO SR. AIJREO MELLO, Scf..'
PLENTE DE SECRETÁRIO.
CQMAPARECEM MAIS OS SRS. SENADORES:
- Aluízíó Be'zerra- Aureo Mello -Odacir.Soares -O lavo Pires- Alexandre Costa
-Chagas Rodrigues- Cid Sabóia de Carvalho - Mansueto de Lavor- J.utahy Magalhães - João -Calmon - Alfredo Campos
- Severo Gomes -Mauro- Borges - Leite
Chaves --Alberto Hoffmann --José Paulo
BisoI.
.. O SR. PRESIDENTE (Aureo Mello)- Está esgotãi::Io o tempo destinado ao Expediente.

~

Discussão_~ e_m primeiro turno, do an-teprojeto de decreto legislativo, de autoria da Comissão Mista de Estudos Territoriais_, q-ue dispõe sobre a realização de
_ plebiscito para a criação do Estado de
Tap~jós. (2~ sessão de discussão.)

O Sr. Cid Sabóia de Carvalho - Sr. Presidente, peço a palavra para uma questão de
ordem.
O~SR. ·PRESIDENTE (Áureo Mello) -

Tem a palavra V. Er
O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO
(PMDB -CE. Para questão de orde~.) Sr. Presidente, V. Er anunciou, como item
.1 da pauta, nesta manhã de sexta-feira, a
eXistência de art'teprojeto de decreto legislativo, quando a matéria, no m-érito, não se
presta, evidentemente, a preencher aquilo
que se exige para a natureza d_e um decreto
legislativo; na verdade, a matéria se caracteriza, acima de tudo, como anteprojeto de lei
-lei norma,lei comwn, que não se restrinja
ao âmbito do cumprimento do Congresso Nacional.
Não se trata, no meu modo de entender,

de algo que tenha natureza compatível com
sim~ com o anteprojeto de 1ei sujeito à sanção presidencial, porque, da forma como V. E~ anuncia a matéria,
não haverá a sanção presidencial. Aqui mesmo o assunto chegaria, teleologicamente, e
teríamos uma conclusão adequada ao processo legislativo interno -do Congresso Nacional, sem que chegasse ao Poder Executivo.
Por isso, este é o primeiro item da questão
de ordem que estou fazendo a V. ~, que
culminará com um pedido ao final.
A matéria anunciada, Sr. Presidente, diz
respeito a anteprojeto de autoria da Comis~
são d~_Estudos Territoriais. Sabemos que há
uma COmisS-ão Mista que se instalou por força
oon:stitu~ofiã.I;-e, portanto, uma cqmissão de
caráter constituCional.
Diz o art. 12, §§ 19 e z~. do Ato das OiSPosíç6es TranSitórias da Constituição _F:ederal:_

o_ decreto legislatívo e,

o

Estao"-presentê na-Casa 26'5-rs. Senadores.
Passa-se â

ORDEM DO DIA
Item 1:

Anteprojeto de Decreto legislativo
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do art. 143, a, do Regimento Comum)

·"Art. 12. Serácriada,dentrodenoventa dias da promulgação da Constituição. Comissão de Estudos TerritoriaiS, com dez membros indicados pelo
Congresso Nacional e cinco. pelo Poder
Executivo, com a finalidade de_ apresentar estudos sobre o território nacional
e anteprojetos rel3tivos a DOW!S unidades
territoriais, riotadamente na Amazónia
Legal e em áreas pendentes de solução.
-' § lP No prazo de um ano, a Comissão submeterá.ao Congresso Nacional os resultados de seus estudos para,
nos termos da Constituição, serem apreciados nos doze meses subseqüentes, extingUindo-se logO após.
§ 29 Os Estados e os Municípios deverão, no praz<? de três _?nO,S, a contar
da proiriulgação da Constituição, prom_over, mediante acórdo ou arbitramento, a deinarCação de suas linhas divisórias atualmente litigfosas, podendo para
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isso fazer <!Iterações e compensações de
área que atendam aos acidentes natura~s,
critérios históricos, conveniências administrativas e_ comodidade das populações
limítrófes"
Seguem :se-os §§ -3\ 4~ -e_ Y, cuja citação
não é necessária. Note V. Ex• que ~esse dispositivo, em nenhum momento se falou de
plebiscito,
Já o art. 14 das Disposições Permanente_s
da Constituição Federal diz.:

Art. 14. ·A soberania popular será
exercida pelo sufrágiQ universal e pelo
voto direto _e secreto, com valor igual
para todos, e, no termos da lei, mediante:
I -plebiscito."
Deve ter sido isto que orientou; a Comissão
Mista aprovou o plebiscito que examinamos
exatamente hoje, nesta manhã, com-o a matéria anunciada por V. Ex*
O art. 18. da Constituíção, no seu § 30,

ruz:

.

"Os Estados _pod~m incorporar-se -~ll:'
tre si, subdividir-se ou desmembrar-se
para se at1exarem a outros, ou formarem
novos estados ou territórios federais,
mediante aprovação da população diretamente interessada, através de plebiscito, e do Congresso Nacional, por lei
complementar."

Já o art. 48 --"Das Atribuições do Congresso Nacional,'' dispõe:
"Cabe ao Congresso Nacional, ...
VI - incorporação, subdivisão ou
desmembramento de áreas de Ter:ti:_
tórios ·ou Estados, ouvidas as respectivas Assemb~~ias Legislativas;"

Pelos itens que _citamos, Sr. Presidente,
conclui-se:
·
Primeiro: a disposição transitória que autorizou a criação e o funcionamento dessa Comissão Mista não falou em plebiscito. Nos
demais artigos ocitados, verifica-se que o plebiscito é o modo pelo qual a pOpulação se
manifesta, entre outras formas. Então, deve
ter entendido a Comissão que o plebiscito
seria o modo adequado para s_e_aplicar a decisáo a q.ue chegou, no mérito, a Comissão
Mista.
lá começa aí uma indagação: seria, realm.c:nte_, esse plebiscito, de que fala o art. 14,
aquele que poderia servir ao art. 12 do Ato
das Disposições Transitórias? Ou- esse plebiscito não cabe ali, por uma razão de significar
intervenção da U a ião nos interesses dos Estados?
~Fica aí, portanto, uma indagação_que leva
a um aprofundamento, no mérito, da questão.
_________ _
Cfaro que há altas indagações sobre isso,
não apenas sobre a· natureza do decreto legislativo, que para mim é absolutamente inadequada, como a correçáo ou não .,.,...._~ão me
estou posicionando - da,_re~lização de_sse
plebiscitO. fudagã-se se deve, realm_ente, ser
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a lei federal que deva determinar a realização
desses plebi:locitos, ou se esses plebiscitOs se
façam na iniciativa dos Estados existentes.
Há muitas indagações que podein ser feitas
sobre iSso, e são questões de altas indagações.

Por isso, quero requerer a V. Ex~, nesta
questão de ordem, suspenda o exame desta
matéria, remetendo o assunto à Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania, a fim de
que se pronuncie, prinicii'o,- se cabe realmente decreto legislativo; segundo, se realmente
é caso de plebiscito. Porque não podemos
díspensar a existência das Comissõe_s Técnicas no exame de matéria de alta indagação
e de alta tecnicidade, como a que estamos
examinando.
Acho 'que a matéria chegou ao Plenário
diretamente pm um equívoco ou, talvez, de
um modo acertado, mas que mais se acertará
se voltar à Comissão de Constituição, Justiça
~ Cidadania.
"' Por isso, a questão de ordem com este fundamento constitucional é para que a Comissão de ConstitUição, Justiça e Cidadania conheça a matéria e sobre ela se pronuncie,
preliminarmente, sobre aspectos técnicos, legais e constitucionais. Era a,questão de ordem, Srw Presidente.
O

sr. Alfredo Campos -

Peço a palavra,

Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Aureo Mello) Concedo a palavra ao nobre Senador Alfredo
Campos, para contraditar.
O SR. ALFREDO CAMPOS - Sr. Presidente, não é para contraditar, é para apoiar.
O SR. PRESIDENTE Aureo Mello) Neste caso, V. Ex~ está registrado como um
dos apoiadores, entre os quais se situa a própria Mesa.
Se não houver manifestações em contr<ir!o,
com relação à questão de ordem do itobre
Senador Cid Sabóia de Carvalho, considero
atendida a solicitação feita.
O SR. ALFREDO CAMPOS (MG. Para
apoiar. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores, é nosso intuito, neste
instante- além de obrigação pelo que temos
feito, como no passar dos anos, contra a divisão do meu Estado, Minas Gerais, e coiltra
a divisão dos outros Estados brasileiros, assim parecendo que é uma corrida de velocidade, principalmente em época de eleição
-,apoiar os argumentos expostos pelo Senador Cid Sabóia de Carvalho.
São inoportunos, por completo, estes anteprojetosaqui, no Senado Federal, nesta hOra.
Trata-se de um ano eleitoral, Sr. Presidente, Srs. Senadores, e não podemos, definitivamente, concordar com essa pressa com que
se quer redividir o Território Nacional.
Sou daqueles que acham, inclusive, que
o Congresso Nacional não deveria ser chamado, em hipótese alguma, nesta hora, antes
de as Assembléias Legislativas se posicionarem para tomar uma decisão. Seria bem mais
lógico que- o- CongresSO Nacional intervisse
nesse assunto no momento da feitura, da vo-

tação, da discussão, da Lei Complementar
que _criasse ós Estados e os Territórios a que
se propõe a Comissão. Fui Membro dessa
Comissão, Sr. Presidente, Srs. Senadores, in·
clusive, seu Vice-Presidente; entretanto,
quando tíve que me licenciar do Senado Federal para participar da campanha presidencial no meu Estado, não fui substituído na
ComiSsão e-dela não participei nesse período;
não tive a mínima participação nos trabalhos
dessa Comissão. Não quero di?:er, aqui que
a Cõmissão se tenha portado erradamente.
Longe de mim tal vontade. A Comissão se
portou com acerto, procurou fazer o seu trabalho da melhor forma possível; no entanto,
este assunto está vindo a debate rio Plenário
do Senado Federal e, logo após, no Plenário
da Câmara dos Deputados num momento
completamente inoportUno, num momento
em que temos eleições em todos os Estados
brasileiros, e não podemos confundir divisão
territoríal com planos de campanha de alguns
candidatos que se querem eleger por força
da divisão territorial desse ou daquele Estado.
Por isso, Sr. Presidente, Srs. Senadores,
quero dar meu apoio, o apoio do meu Estado,
Minas Gerais, ao Senador Cid Sabóia de Carvalho nessa sua questão de ordem, quando
quer levar o assUnto ao exame da Comissão
de Constituição, Justiça e Cidadania, onde
POderá ser estudado com mais tempo, com
mais preCisãO, para que, só depois, venha
a Plenário. E eu, de minha parte, tudo farei
para que-- este assunto só venha a Plenário
após as eleições deste ano.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente e
S..rs. Sena_dore_s_, (Muito bem! Palmas)
O SR. PRESIDENTE (Aureo Mello) Tendo a Presidência deferido a questão de
ordem do nobre Senador Cid Sabóia de Carvalho, determina o envio das matérias cons~
td.ntesda pauta de hoje à Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania e a consulta sobre
os aspectos levantados pelo nobie autor,
agradecendo também ao nobre Senador Alfredo Campos sua manifestação.
São os seguintes os itenS remetidos à apreciação da Comissão de Constituição, Justiça
e Cidadania:
·
1

ANTEPROJETO DE DECRETO
LEGISLATIVO
(Incluído em Ordem do Dia nos termos
do art. 143, a, do Regimento Comum)
DiScusSão, em-primeiro turno, do antepro·
jeto de decreto legislativo, de autoria da Comissão Mista de Estudos Territoriais, que dispõe sobre a realização de plebiscito para a
criação do Estado de Tapajós. (2~ sessão de
discussão.)
2

ANTEPROJETO DE DECRETO
LEGISLATIVO
(Incluído em Ordem do Dia nos termos
do att. 143, a; do Regimento Comum)
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Discussão, em prirtfeiro turno, do anteprojeto de decreto legislativo, de autoria da Co·
missão Mista de Estudos Territoriais cjUe dis~
põe sobre a realização de plebiscito -para a
criação do Estado do Triângulo. (2• sessão
de discussão. )
3
ANTEPROJETO DE DECRETO
LEGISLATIVO
{Incluído em Ordem do Dia nos termos
do art. 143, a; do Regimento Comum)
--Discussão, em primeiro turno, do anteprojeto de de_creto legislativo, de autoria da Co·
.missão Mista de Estudos Territoriais, que -dis·
põe sobre a realização de plebiscíto para a
criação do Território Federal do Rio Negro.
(2~ sessão de discussão-.)
4

ANTEPROJETO DE DECRETO
LEGISLATIVO
(Incluído em Ordem do Dia nos termos
do art. 143, a; do ~egimento Comum)
Dis_cussão, em primeiro turno, do anteprojeto de decreto legislativo, de autoria da Co·
missão Mista de Estudos Territoriais, que dispõe sobre a realização de plebiscito p~ra a
criação do Território Federal do Alto Solimões. (2• sessão de discussão.)
5
ANTEPROJETO DE DECRETO
LEGISLATIVO
(Incluído em Ordem do Dia nos termos
do art. 143, a; do Regimento Corilum)
Discussão, em primeiro turno, do anteprojeto de decreto legislativo, de autoria da Comissão Mista de Estudos Territoriais, que dispõe sobre a realização de plebiscito para a
criação do Território Federal do Araguaia.
(2' sessão de discussão.)
O SR. PRESIDENTE (Aureo Mello) -Na
sessão ordinária de ontem foram encaminhados à publiCação os pareceres n~"' 255 e 256,
de 1990, da comissão de ContituiçãO, Justiça
e cidadania que concluem favoravelmente
aos Projetes de Lei da Câmara n? 18 e_31,
de 1990. As proposições ficatão sobre a mesa,
durante 5 sessões ordinárias, para recebimen·
to de emendas, nos termos do disposto no
art. m do ~egimento Interno.

O SR. PRESIDENTE (Aureo Mel! o) -O
Senhor Presidente da Rep6blica editou as
Medidas Provisórias n!'i 201, de 31 de julho
de 1990, e 202, de 1~ de agosto de 1990, que
"autoriza o Poder Executivo a abrir ao orçamento da União crédito extraordinário, para
os fins que especifica", e que "Dispõe sobre
o reajuste das prestações pactuadas nos con·
tratos de Financiamento firmado no âmbito
do Sistema Finan-ceiro da Habitação, vincu~
lados ao Plano de eq~ivalência salarial e dá
outras providências", respectivamente.
De acordo com as indicações das Lideranças, ficam assím constitUídas as comissões
mistas incumbidas de emitir p-areceres sobre
as matérias:
-
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MEDIDA PROVISÓRIA N• 201
Senadores
Titulares:
Mansueto de Lavor - João Cãinion Mauro Benevides - Jorge Bornhausen Teotônio Vilela Filho - Lavoisier Maia -Ney Maranhão.
Suplentes:
Ruy Bacelar- Severo Gomes - Aluízio
Bezerra -Odacir Soares-Pompeu de Sousa- Carl.os Alberto- João Lyr_a.

Deputados
Titulares:
Nilson Gibson -José Maranhão- Ubiratan Aguiar- Eraldo Tinooo- Etevaldo Nogueira - José Serra - Amaury Muller.
Suplentes:
Henrique Eduardo Alves - Geneba!do
Correia- Marcos Lima- Osvaldo Coelho
-Victor Fontana- Maria de Lourdes Abadia- Miro Teixeira.
MEDIDA PROVISÓRIA N" 202

Senadores
Titulares:
Cid Sabóía de Carvalho -:-lrapuan Costa
Júnior -João Calmou:.:.... Jorge ?ornhausen
- Pompeu de Sousa - Ney Maranhão Louremberg NuneS Rocha.
Suplentes
Rona1do Aragão - Nabor Júnior- Aluízio Bezerra- Lourival Baptista- Mata Machado- Alberto Hoffmann --António Luiz
Maya.
Deputados

TU.ulat'es!
Manoel Moreira - Marcos Queiroz João -Carlos Bacelar - Alysson Paulinelli Jonas Pinheiro- José Carlos Grecco.
Suplentes:
Irajá Rodrigues- Edivaldo Motta- Asdrúbal Bentes - Victor Fontana -:José
Mendonça Bezerra - Si&marlriga Seixas.
De acordo com a resolução no 1, de
1989-CN, ficam estabelecidos os seguintes ca·
lendários para a tramitação das matérias:
Medida Provisória n• 201:
Dia 03/08 _-DesignaçãO da Comissão Mista
Dia 06108 - Instalaçáo_d~_ Comissão Mista
Até 07/08 -Prazo parã_-récebimento__ de
emendas prazo para a ComiSsâO Mista emitir
o parecer sobre a admissibilidade.
Dia 16/08 - Praze final da Comissão Mista
Dia 3V08 -Prazo no Congresso Nacional
Medida Pro~ória ~' 202;
_
Dia 03!08 -Designação da Comissão Mis-

ta
Dia 06/08 -instalação da ConlíSsão M!sta
Até 07/08- - Pi-azo para recebimento de
emendas. Prazo para a Comissão Mista emitir
o parecer sobr~ a admissibilidade. _
Dia 17/08 -Prazo Final da Comissão Mista
Dia-l 9/Q9- Prazo nd Congresso Nacional.

OSR. PRESIDENTE (Áureo Mello)-Esgotou-se hoje o prazo previsto no art. 91,
§ 40, do Regimento I!]terno, s_em que tenha
sido iriterposto recurso no sentido de inclusão
em ordem do dia das seguintes matérias:
-Projeto de Lei do Senado n" 31, de 1988,
de autoria do Senador Marco Maciel, que
estabelece a isenção alfandegária à importação de co:r:d<fmentos de instrumentos sinfônicos de corda;
--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 apresentaçã_o ao vivo dos· candidatos e/ou pessoas
devidamente credenciadas pelos partidos e
coligações.
-Projeto de Lei do Senado n? 46, de
1990, de autoria do Senador Mauro Benevides, q-UC dispõe sobre o regime jurídico dos
servidores civis da União, das autarquias, dos
territórios federais e das Fundações Públicas,
previsto no art. 39 da Constituição, e dá outras providências.
As matérias foram apreciadas conclusivamente pela Comissão de Co~tituição, Justiçã e Cidadania. A- Presidência, atendendo
ao disposto no § 6" do referido aitigo, despachará as proposições à Câmara dos Deputados.
O SR. PRESIDENTE (Áureo Mello)- Na
presente sessão terminou o prazo para apresentação de-emendas às seguintes matérias:
-Projeto de Lei da Câmara n?21, de 1990
(n" 3.656189, na origem), que _dispõe sobre
a extinção de recursos ex oflicio;
~ Projeto de Lei da Câmara o" 25, de 1990
(no 2.030189, na casa de origem), que determina a indicação do prazo de prescrição nos
títulos de crédito (cambiais); e
---~Projeto _de ;Resolução-fi? 30, de 1990,
de iniciativã da Comissão de Constituição,
Justiça e: Cidadania, que suspende a execução
dos§§ 4" e su da _Lei__n~·3.539, de 1974, do
Estado do Maranhão, julgados inconstitucionais por decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal, em 7 de dezembro de 1989.
Aos pr-ojetos DãO foram- apresentadas
emendas.
As matérias Serão inCluídas em ordem do
dia, oportunamente.
O SR. PR!lSIDENTE (Áureo Mello) Aind_a há oradores inscritos..
Concedo a palavra ao nobre S(!nador Cid
Sabóia de Carvalho.
O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO
(PMDB- CE . .Pronuncia o seguinte discurso.) --Sr. Presidente, Srs. Senadores, falo,
neste final de sessão, porque nãq queria deixar que passasse esta seXta-feira sem trazer
estes assuntos ao Senado Federal; quero reportar-me, Sr. Presidente, àquele tema que
fez com que as galerias do Senado ficassem
lotadas, naquela ocasião em que desejavam
e votássemos projeto de lei oriundo da Câmara dos Deputados e que tratava, entre outros
assuntos, das aposentadorias previdenciárias.

Naquela oportunidade vários oradores fizeram uso da palavra, inclusive o nosso nobre
Companheiro Senador Jarbas Passarinho que
num dia de grande inspiração, manifestou toda a sua -preocupação ante os a~ectós 'de
inconstitUcionalidade da matéria proveniente_
da Câmara dos :Deputados. Tratava,se da
desviricuiaç3.o dos proventos _ao salário míni,
mo, desvincular os proventos do va(or dosa,
lário mínimo, fugindo-se à técnica :e ao mOdo
determinado pela Constituição Federal~
Estrahhamente, Sr. Presidente~ naquela
ocasião, as pessoas que aqui vinham, aposentadas ou prestes a uma aposentadoria, pres- .
sionavam esta Casa como a _querer Qludar.
a nossa consciência, a consciêncía do Senador
Jutahy Magalhães, a minha consciência a
consciência do Senador Jarbas Passarinho,
do Senador Ronan Tito, de tqdos os Senado-_
res, enfim, pf-eSei:iies ao Senado naquela
oportunidade.
.
O Senador Leite Chaves fez um discurso
dirigido aos presentes e comprometendo~se
a uma luta para o exame imediato da matéria.
E todos nós chegamos a uma posição: de
qualquer maneira, vamos votar, já que pressão social é neste sentido, vamos levara matéria à frente, para que não se diga que' o Senado Federal fugiu à sua responsabílidad.e naquela ocasião, estaria fugindo â sua responsabilidade numa oportunidade altamente grave.
para a Nação, porque decidia a {juestao dóSaposentados.
O Senador Leite Chaves saiu a pedir assinaturas dos Senadores. presentes e chegou a
53 delas, pedindo urgência, mas Q-<\O deu ~Q- .
tra_9a nesse p~dido,levando em consideração
uma informação que recebera do Planalto,
de que, rnesmo com a desvinculação da aposentadoria: mesmo com a desrelação da apo~
sentadoria com o salário mínimo, haveria o
veto presidencial.' E ficou a matéria sem exame.
Mais tarde seria o Senador Chagas Rodrigues·, do PSDB, quem tentaria al$_umas assinaturas para essa urgência. Parece- que não
foi possível, porque_a matéria não foi_ examínada em regime-de urgência.
Sr. Pre~denre, Srs. Senadores, chegando
ao meu Estado, fui entrevistado seguidamente p_elos órgãos de imprensa, pelos órgãos
de telecomunicação, rádio e televisão, e fui
assediado por centenas de aposentados ou
pessoas com perspectatívas de aposentado·
ria. e todits elas, em todas. essas entrevístas,
tinham um objetivo: dizer ao Senador cearense que a desvinculação dos proventos com
relação ao salário mfnimo é um atentado à
estabilidade financeira dos que cumpriram o
seu dever ou que estão terminando de cumprir o seu dever e que sonham com proventos
dignos. proventos que permitam uma vida
digna de qu"em t"rabalhou por tantos e tantos
anos.

a

O Sr. Jarbas Passarinho- Permite-me V.
E~ um aparte?
O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO Ouço V. EX' com muito prazer, Senador Jarbas Passarinho.
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O Sr. Jarbas Passarinho- Eu me congratulo com V. Ex• por trazer esta matéria à
baila. Realmente, foi umã tristeZa, Senador
Cid Sabóia de Carvcilho, verificarmos que,
ria Constltufnte, fomos tão gerierosos. Eu tive
medo quando o nobre Deputado Ulysses
Guimarães disse: "Somos, a partir de agora,
o sexto País dO Mundo que ingressa no regime
de seguridade social", porque vinha, de duas
vezes, trajetando a Pasta da Prevfdência e
sabia das dificuldades. E imagine ampliar-se,
a partir daí, a oferta de assistência, de modo
·a sermos uma Suécia, de maneira que o cidadão, ao nascer e até a morte, tenha cobertura
total, pague ou não, esteja empregado ou
não ... E o ideal, não há dúvida, mas haveria
grandes dificuldades de s·e fazer, porque a
Previdência já era, para o elenco de benefícios que oferece, deficitária. Mas foi õ objetivo nosso, todos concordamos. E, para tristeza nossa, verificamos, agora, a remessa desse documento que veio através de mensagem
do Presidente, depois votada na Câmara, desvinculando do salário mínimo a aposentadoria. V. Ex~ traz a matéria com extrema oportunidade, porque, no momento, inclusive,
Senador Cid Sabóia de Carvalho, se alguém
se aposenta pagando, por exemplo, uma média de dez salários mínimos, ao longo do tempo, o que tem acontecido no Brasil é que
cada vez mais isso se deteriora. Eu Cito a
V. Ex' um exemplo fora da Previdência oficial, da Previdência privada. Eu pensando
acabar os meus dias antes de minha esposa
e sabendo que eu deixaria muito pouco para
ela e para a família, fiz Um plano, na Aplub,
para 20 salários mínimos - ainda estava em
idade aceitável e fiz o plano; paguei esse período todo. Quando se aproximou a coma
da minha mulher, eu fui saber, na Aplub,
o que aconteceria se fosse ao contrário, estivesse eu morrendo; pelo pagamento que eu
fazia, continuava fazendo, os 20 salários estavam reduzidos a 6,3. Ao longo do tempo,
portanto, a deterioração se fez quer na previdência oficial quer na previdência privada.
Ora, garantir o salário míniino já não é ·uma
segurança total, porque, como sabe V. Er,
o melhor salário mínimo até agora dado foi
ao tempo do Presidente Juscelino Kubitschek
de Oliveira, em 1959; de lá para cá, nos regimes anteriores a 64 e no regime- de 64, o
salário mínimo começou a perder capacidade
de compra. Ora, aí já se diz: se se aposenta
com dez salário as minimos :._ seriain dez salários mínimos do regime Juscelino - , esses
dez salários mínimos-de hoje seriam infinitamente-menores, porque hoje, ao que se sabe,
o salário mínimo está reduzido a 25% do que
era no período do Dr. Juscelino. V. Ex' ouviu
os aposentados que se referiram exatamente
à Previdência, e o Senador Leite Chaves, Líder do Governo, parece que por decisão também pessoal de S. Ex', acaba de dar uma
infOrmaÇãO a todos nós, de que precisa antes
conversar com o Presidente, e eujâ não posso
dirigir-me a ele pedindo a informação. Apóio
V. Ex', se me permite este apoio inexpressivo, porque não é possível que, depois de
se abrir essa esperança enorme, na hora de

se fazer o Plano de CUSteio de Benefício se
retire isso. Desculpe-me V. Ex' pela extensão
do aparte.

O SR. CID SABÓIA DE CARVALHOFoi ótirriiY<Yaparte de V. Ex\ e quero dizer
que a sua ·palavra sempre impressiona muito
bem. Na -.:ez passada em que V. Ex~ falou
sobre a matéria, disse que se aposentou em
condições razoáveis, foi para a Reserva remunerada do Exército numa condição razoável
e que, hoje, V. Ex•, muito embora pertencendo ao glorioso Exército Nacional, tem
proventos que não lhe permitiriam a continuidade de sua existência, não fossem outras
facetas, na mesma condição de dignidade
com a qual encerrou sua carreira militar.
O Sr. Jarbas Passarinho -Se V. Ex' me
permite, e li até disse que estava fazendo uma
carreira ao reverso, com grande êxito; fui
aposentado como coronel e, agora, recebo
como capitão; se eu durar um pouco mais,
chegarei a sargeilto.

O SR. CID SÁBÓIA DE CARVALHOExatamente. E citei isso no Ceará; citei·essas
palavras de V. Ex• como exemplo. Agora,
imagine a aposentadoria previdenciária! Se
isso acontece com a aposentadoria de um militãr que dedicou os a·nos de sua vida às Escolas· Militares, depois, à carreira militar, aos
postos militares, imaginem, Srs. Senadores,
o que ocorre com a aposentadoria de um simples cidadão brasileiro assistido pela Previdência Social!
Â aposentadoria é esmagante no Brasil;
ela esmaga porque o provento é esmagado,
e a condição social que o aposentado tem
termina por não lhe permitir a continuidade
digna. Um professor universitário, com livros
publicados, com grande destaque, se aposenta numa situação difícil; assim como o militar,
estará numa situaÇão difícil o previdenciário
--'-dá para imaginar!
Daí por que, Sr. Presidente, vim ã tribuna
dizer aos SrS. Senadores que náo mais concor·
darei, com o meu voto, o meu votO-nãO será
mais de concordância para que haja essa desvinculação; tomarei posição, nesta Casa,-no
Senado Federal, para que essa desVinculação
nao tenha aprovação aqui; se tiver, Serei Voto
vencido na ocasião em que se der a votação.
Penso que o assunto foi muito bem abordado nesta Casa, e que tivemos solidariedade
com os que-aqui vieram. Mas os que vieram
foiam movídos pelo equívoco, movidos pelo
terror também. As pessoas estão com medo
neste País.- O medo sopra, neste País, qual
um grande vendaval.' Estão todos aterrorizados, lodOs com medo; é a demissão, é o
fato estranho. Todas as pessoas querem sair
de cenário sempre que puderem, querem ficar resguardadas enquanto passa este tempo
tenebroso.
Era isso, Sr. Presíderite, que eu queria comunicar. Vou-me inscrever para, na segundafeira, desta tribuna, falar sobre outros aspecto-s inerentes ao mesmo panorama governa.
mental. Por enquanto, me satisfaço em dizer
aos aposentados do Brasil, através desta tri-
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buna, que, enquanto aqui estiver, serei o defensor da vincUlação da aposentadoria com
o salário mínimo, dos parâmetros dos proventos dos aposentados tal como havíamos decidido na Constituição da República, que não
pode ser desrespeitada, nesta ocasião, nem
pelo nosso sentimentalismo profundamente
latino-americano.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
(Muito bem! Palmas)

O SR. PRESIDENTE (Aureo Mello)Concedo a palavra ao nobre Senador Odacir
- --- -Soares.
O SR. ODACIR SOARES (PFL - RO.
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr:. Presidente e Srs. Senadores, ocupo a tribuna desta
Casa para congratular-me com os cacauicultores de Rondônia, os legítimos protagonistas
da III Festa do Cacau, que se realizará nos
dias 11 e 12 de agosto, no Municfpio de Ariquemes, em Rondônia. Os agricultores, que
acreditaram no cacãu, que derrubaram a mata, prepararam as áreas de sombreamento,
Cuidàram carinhosamente das mudas de cacau nos viveiros e, hoje, cultivam seus cacauais, são os verdadeiros atares da Festa
do Cacau. Não poderia deixar de referenciar
o corpo técnico da Ceplac, seja na pessoa
dos seus dirigentes locais, dos pesquisadores,
dos trabalhadores que cuidam dos experimentos e que, ·cuidadosamente, a cada ano,
politizam as plantas-mães, para a produção
das sementes híbridas de cacau; os indispensáveis extensionistas, que, lado a lado. dos
agricultores, levam os ensinamentos e buscam as soluções para os problemas da agricultura. Outros servidores da Ceplac merecem
ser destacados: quáO me referir de modO
todo especial aos educadores da Escola Média de Agropecuária de Ariqu-emes, que, com
grandes dificuldades, vêm conseguindo reali- .
zar a obra magnífica de preparar, para as
lides da agricultura, a nossa juventude, as
noVas lideianças para o meio rural.
Mas, lamentavelmente, existem poucas razões de comemoração no setor cacaueiro do
EStado- de Rondônia:, no priineiio semestre
de 1990. Em primeiro lugar, assistiniõS, partiCipamOs da grande e intermiilável batalha pela preservação da Ceplac, da reforma administrativa que ameaçava de demissão 30%
da força de_trabalho da Ceplac em terras rondonienses. Felizmente, conseguimos sensibilizar o Ministro da Agricultura e Reforma
Agrária Dr. Antonio Cabrera Filho, e a CePiac de Rondônía praticamente ficou fora dos
cortes, das demissões e das disponibilidades.
Outra questão suave, largamente discutida
neste primeiro semestre, na cacauicultura
rondoniense, foi a voracidade dos grupos cartelizados, para não dizer monopolizadores,
da comercialização do cacau em Rondônia,
e quero, mais uma vez, indicar as firmas Indeca e Intercacau, que castigaram os produtores
com preços verdadeiramente absurdos, de
um terço e até a metade do preço, praticado
nas praças de Ilhéus e Itabuna. Esta denúncia
que fiz, em discurso aqui pronunciado, pre-
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cisa ser apurada. O agricultor César_ C~l?ral
Magalhães a form~lizou j_unto à Polfcia Fede-

ral. A festividade a que deverei estar prese_nte, nos dias 11 e 12 de agosto, emAriquemes,
deverá ser aproveitada para que os agricultores, irmanados em comemorações, aprO·
veitem as reuniões técnicas, que certamente
se farão realizar, para discutir a absoluta necessidade de formalizar um documento ao
Presidente da República, Dr. FernandO CoUor, e ao Ministro da Agricultura e Reforma
Agrária, Dr. Antonio Cabrera Filho, encaminhando os seus pleitos para que a assistência
à cacauicultura de Rondônia volte a ser amparada e mereça das autoridades governamentais todo o apoio e prestígio.
É preciso que a cacauicultura de Rondônia
seja reforçada por pesquisadores competentes, comprometidos COI!J. o trabalho e que
se dediquem na busca de novos ensínam~ntos
na solução da problemática enfermidade
"vassoura-de-bruxa". Não é possível que depois da convivência de dezenove anos com
o cacau e com a «vassõllra~de-bruxa", em
Rondônia, as únicas recOmendações que nos
indiquem os pesquisadores sejam as custosas,
cansativas e nem sempre bem qualificadas
podaçóes fitossaiútáii.as. Ê indispensável que
se avance ao controle qufmko da doença,
que o tão decantado contr_ole biológic() ~aia
das quatro paredes dos laborários e chegue
ao uso dos agricultores. Enfim, é preciso que
a base física. da Estação ExperiÍnental de Ouro Preto seja modernizada, seja equipada
com os instrumentos de pesquisas e produtos
químicos, para que fiquem melhorados os níveis de tecnologia empregada, porque_ se_ es.tá
a ver~ no panorama da cacauicultura de meu
Estado, o rebaixamento do nível das plantações de cacau, e que não aprimora, não Con~
ceitua a agricultura respectiva. E pouco pode~
rá fazer o agricultor se, por detrás, não houver uma bem armada malha científica que
leve o cultivo do cacau a patamares de produtividade dos 1.000 e 1.500 quilos do produto
por hectare, que é a solução ~ais clara, mais
lógica para vencermos a fa_Se _de preços baixos
vigentes no cenário internacional do cacau.
E indispensável que o setor extensionista
da Ceplac volte a se apresentar nas ''linhas''
dos projetes de Colonização, voltando a Ce~
placa mostrar a sua cara, para levar palavras
de ensinamento, palavras de apoio e de aconselhamento para que os agricultores se organizem em suas CooperatiVas e em seus Sindicatos Patronais. É certo que a Ceplac está
cem um quadro muito abaixo de suas reais
necessidades de extensionistas. Eni alguns es-

.critórios da Ceplac, a relação entre;: agricul·
to{es e exten:sionistas passa de 100 agricultores para 1 extensionisla_- ~ ceíto _tam~ém
que a frota de veículos da Extensão_ Rural
_da Ceplac, em Rondônia, é. insufici.e~te .e
muito antígo. Mas, da estreita convtvencm
entre agricultores, Ceplac e a classe política,
deve resultar a obrigação de, juntos, bata·
lharm'õs- páfa não verineis rebaixada para a
segunda classe a agricultura que aqui chegou
com o mote de que "cacau é boa lavra" e
de q~·ç_eplac é um ~m caminho''. Temos
que reconstruir essas esperanças, fundadas
_no trabalho dos pioneiros do cacau, que con~eg9-iram fiúr de Rondônia, hoje com uma
área plantada que alcança os 60 mil hectares
de caca_uais e que já produz perto das 50 mil
toneladas desse produto, o segundo produtor
:nadoljal de cacau.
Não poderia deixar de fazer um chamamento à autoridades municipais, estaduais,
à população do mei6 rural para a situaçãO

verdadeiramente dilicil em que se encontra
-a Emarc, de Ariquem~s, a QOssa Escola Mé~

dia de AgrõPeéuátia. A formação de técnicos
de nivel médio para a agricultura de Rondônia é uffia absoluta necessidade. Não podemos continuar assistindo à precária formação
de técniCO~. em uma Escola que nasceu para
sera_espinha dorsal da qualificação da mãode-obra, para ser o celeiro de novas lideranças e de novos empresários agrícolas prejudicados. É preciw, e com urgéncia, se concluam as obras civis_fla Emarc-Ariquemes.
Vamos dotar a Emarc dos pavilhões de avicultura, de bovinocultura, suinocultura. Va~
mos edificar, e com celeridade, as casas de
vegetação, os viveiros, e abrir novas áreas
_de plantio. Sem a vivêncíã-estreita,dia a dia,
n_as _Ildes_agrícolas, monitoradas por professores dedicados e qualificados, poderemos
estar comprometendo e prepara~_do profissionais que não estarão, amanhã, em condições de exercer a sua profissão. Dt: meu lado,
querO lll:e comprometer em continuar a ser
o porta~vo:z_,_ 9 insistente perseguidor de reCursos [edérais para apoiar a atividade de Ensino da Emarc-Aríquemes, em Rondônia~
Todas es.tas reflexões que faço na ocorrência
da UI Festa do Cacau, em Rondônia, devem
servir para uma profunda reflexão, nestes
próximos rneses que antecedem o dia 3 de
outubro. quando estaremos ele_gendo o Go·
Vemo do Estado de Rondônia, sua Assembléia Legislativa e os representantes do Estado na Câmara Federal e no $en_ado. É preciso
que:C> agricuftor, que o homem do meio rural
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saiba escollter aqueles que verdadeiramente
estiveram sempre ao seu lado. O voto é uma
arma que o cidadão tem à sua disposição,
na escolha de seus dirigentes, de seu Governador e de seus representantes. Eu, de meu
lado, Sr. Presidente e Srs. Senadores, desejo
dizer que, nestes dias de festas em Rondônia._,
que-serão L e 12 de agosto, quando se celebrará a III Festa do Cacau. preciso do voto
de cada agricultor e, de modo particular, de
cada cacauicultor, para voltar ao Senado Federal e continuar a desempenhar a funçiio
de representante de cacau e da sua instituição
Mater, a Ceplac.
Finalizando_, SI. Presidente e Srs. Senadores, quero deixar consignado o meu reconhecimento e voto de louvor à Prefeitura Municipal de Ariquemes. pela realização d<~: III
Festa do Cacau de Rondônia, e das instituições de apoio no evento, como a Ceplac,
Emater, Ceag, TEF e CNPq. A todos os organizadores, os meus cumprimentos pela compreensão de que é através das manifestações
populares, como a lli Festa do Cacau, que
se valoriza essa categoria agr(cola, que produz e gera riquezas para Rondônia e para
a Nação, dentro de uma opção intetigente
e verdadeiramente ecológica, que é a produ·
ção de cacau.
Muito obrigado. (Muito bem!)
O SR- PRESIDENTE (Aureo Mello) Nada mais havendo a tratar, a Presidência
vai encerrar a presente sessão, designando
para a ordinária de segunda-feiri a seguin~e

ORDEM DO DIA
1
PROJETO DE DECRETO
LEGISLATIVO N' 6. DE 1990-(I ncuído em Ordem do Uta, nos- cermos
do art. 376, e, do Regimento Interno.)
Discussão, em turno único, do Projeto de
Decreto Legislativo n" 6, de 1990 (no 107/89,
na-· Câmara dos Deputados), que aprova o
texto do convênio entre os governos da República Federativa do Brasil, da República Argentina, da República do Chile, da República
do Paraguai e RepUblica Oriental do Uruguai
sobre a constituição do Comitê Regional de
Sanidade Vegetal -COSA VE, assinado em
Montevidéu, a 9 de_março de 1989. (Dependendo de parecer.)
O SR. PRESIDENTE (Aureo de Mello)
-Está encerrada a sessão.

(Lel'anta-se a sessão às II horas e 50
minwos.)

República Federativa do Brasil

DIÁRIO

DO CONGRESSO NACIONAL
SENADO FEDERAL
·SUMÁRIO

I - ATA DA 100• SESSÃO, EM 6 DE
AGOSTO DE 1990

1.1- ABERTURA
1.2- ExPJ;:DIEN1E

1.2.1 - Discursos· do Expediente
SENADOR LOURIVAL BAPTISTA
-Pronunciamento_ do ex-Presidente José
Sarney na Conferência Internacional so.bre ·o relacionamento Europa-América
Latina, realiZada no último mês de julho.
SENADOR

JúTAHY

MAGA-

LHÃES - Cen'sura ao programa do
PMDB/PSDB no horário eleitoral &ratllito, na Sabia. Informações da Ministra da
Economia, Fazenda e Planejamento constatando a queda dos depósitos em caderneta de poupança, contradizendo declarações do Presidente Collor que assegurou
o seu crescimento no período· de março
a maió do corrente ano.
SENADOR CID SABÚIA DE CARVALHO -Documento de entidade ~as-·
s1sta pieVJcteDCíária do Ceará, demonStrando a perda do valor real dos proventos
e pensões pagos pela Previdê~cia Social.
CQdigo de Defesa do Consum1dor.

1.3 ~ORDEM DO DIA
Projeto de Decreto Legislativo n~ 6, de
1990, que aprova o texto do convênio enire os governos da República Federativa
do Brasil, da República Argentina, daRepública do Chile, da República do P_araguai e Repóblica Oriental do Uru_guar sobre a constituição do Comitê R~g~onal de
sa-nidade Vegetal- Cosave, assinado em
Montevidéu, em 9 de março de_1989. DiscussãO ·encerrada após parecer favorável
da comissão competente, ficando a votação adiada nos termos regimentais.

.2- RETIFICAÇÃO

3- MESA DIRETORA

4- LÍDERES E VICE-LÍDERES DE
PARTIDOS
5- COMPOSIÇÃO DAS COMIS·
SÕES PERMANENTES

~·.SUMÃRIO DA ATA 95• SESSÃo;-,

REALIZADA EM 10-7-90

1.3.1- Discursos após a Ordem do Dia

SENADOR LEITE CHAVES -Projeto de lei de sua autoria, que determina
a realização de plebiscito para reabertura,
ou definitivo fechamento, da "Estrada do
Colono", no Parque Nacional do Iguaçu
Estadõ- do Paraná.
SENADOR JCRANCISCO ROLLEMBERG - Proje!o de lei de sua autoria,
gue_permite aos_mutuár!os do Sistema Financeiro de Habitação, utilizar seus recursos em cruzados. novos, na quitação
do saldo devedor do financiamento.
1.3.2 - Designação da Ordem do· Dia
da próxima sessão
--

1.4- ENCEJl.RAMENTO

RETIFICAÇÃO
Na publicação ,do Sumário, feita no_
DCN '- Seção II - de 11-7-90, na
página 3883,l~coluna, após item 1.2.4
-Requerimentos, mdua-se por umis-·
são o seguinte:
1.2.5- Parecer
Referente à seguinte matéria:
-Consulta do Sr. Pre~idente do Se-_
nado Federal sobre questão de prd~m
suscitada pelo Senador Humberto L;ucena, sobre o desarquivamento de matérias arquivadas através da Mensa·
gem n~" 134, de 1990._
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Ata da
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100~

Sessão, em 6 de agosto de 1990

Sessão Legislativa Ordinária, da

4·8~

Legislatura

Presidência dos Srs. Pompeu de Sousa
Nabor Junior e Jutahy Magalhães
ÀS I4 HORAS E 30 MINUTOS,
ACHAM-SE PRESENTES OS SRS. SENA'
DORES:

Nabor Júnior- Odacir Soares- Jarbas_
Passarinho - Alexandre Costa - Chagas
Rodrigues- Humberto Lucena- Mansueto
de Lavor - Francisco Rollemberg - Leurival Baptista- Pompeu de Sousa- Mendes
Canale - Wilson Martins - Leite Chaves
- Affonso Camargo- José Paulo Bisol.
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
- A lista de presença acusa o comparecimento de 15 Srs. Senadores. Havendo número regimental, declaro aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos
trabalhos.
Não há expediente a ser lido.
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sous.a)
-Há oradores inscritos.
Por cessão do nobre Senador Jutahy Maga·
lhães, concedo a palavra ao nobre Senador
Lourival Baptista.
O SR. LOURIV AL BAPTISTA (PFL SE. Pronuncia o seguinte discurso.) - Si".
Presidente e Srs. Senadores, tenho a satisfação de registrar pronunciamento que fez o
ex-Presidente José Samey, na primeíra semana de julho, durante a Conferência Interna·
cional sobre as Relações Europa-América
Latina, realizada em Buenos Aires.. Foi a primeira vez que o Presidente José Samey falou
em público depois que deixou a Chefia do
Governo do Brasil.
A Conferência contou com a pfeSença de
numerosas personalidades da vida poUtica,
económica, universitária e diplomática 4e
países dçs dois Continentes e foi promovida
pelo Instituto de Relações Europa-América
Latina, órgão da Comunidade Económica
Européia.

O pronunciamento- dO Presidente José Sarney teve como tónica a neceSsidade de reflexão sobre as relações Norte-Sul, sobretudo
neste momento em que o Mundo vê, com
satisfação, mudanças radicais, para melhoramento das relações_internacionais.
Outro ponto destacado pelo Presidente Jo·
sé_S~.rney, em_seu pronunciamento de 181au·
das e meia, foi a prioridade para a América
Latina, segundo ele mesmo afirmou, "nosso
espaço geográfico, político e ecOnómico".
Li e meditei sobre este importante pronunciamento do nosso ex-Presidente da República. Pela sua importância é- que peço sua
transcrição nos Anais do Senado, a fim de
que ao tempo-se faça justiça a este homem
que marco_u época na História da Democracia
brasileira e no relacionamento entre os po-vos, em especial os povos irmãos da América
do Sul. E que consagrou os caminhos do livre
comércío entre duas das principais potências
deste Continente, a Argentina e o Brasil, fato
que o Presidente Fernando Collor de Mello,
em sua viagem à Argentioa, na mesma época,
selou definitivamente com o país-irmão.
(Muito bem! Palmas.)

DOCUMENTO A QUE SE REFERE
O SR. LOURIVAL BAPTISTA EM
SEU DISCURSO: DISCURSO DO.
PRESIDENTE Ji:fSE SARNEY EM
BUENOS AIRES
Agradeço ao Senhor Wolf Gradendorf, di·

retor_~o Iiela, a oPortunidade de participar

deste encontro.
É um momento para refletir sobre as relações Norte-Sul. Expresso meu testemunho
sobre o intenso trabalho dos organizadores,
tendo à frente o Dr. Jorge Grandi.
As conclusões aqui formuladas constitui·
rão valioso subsídio para uma visão mais clara
da cooperação e integração com o Cone Sul,

neste momento de grandes transformações
no campo internacional.
Trago o depoimento de quem governou
o Brasil num momento crucial de sua história
e administrou a -transição democrática, que
é sempre um instante de turbulências e. cobranças.
Quem já viveu responsabilidades executivas sabe o quanto é difícil conjurar améaças
do presente e adianta_r-se às promejisas do
futuro. O mundo real não se transforma pela
nossa vontade.
·__
Minha prioridade foi a_América ~tifla,
nosso espaço geográfíco, poiTi:TCO-e económico. E, n~ At~#ica Latina, a Argentina,
visaildo remover, em poucos anos, todos os
obstáculos tarifários ao comércio de bens e
serviços com o objetivo de criar um mercado
comum.
Assegurar a paz na região, substituíndo a
competição pela cooperação. COnsolidar" a
democracia e ampliar nossa participação no
âmbito internacional com a soma de posições
conjuntas concertadas.
_
Assegurar, por outro lado, nossa adequada
inserção na e:conomü_tmundial, com um mercado ampliado. O Uruguai acompanhou de
perto este processo· que tem por meta estender-se aos nossos vizinhos.
Todas as ações do atual governo do Brasil
nos levam a considerar que esta linha permanece integralmente e marcha para ser ampliada. A posição argentina é a mesma.
Na reunião do Grupo dos Oito Presidentes
da América Latina, em Acapulco, há quatro
anos, levantei o tema das repercussões, em
nosso continente, das extraordinárias mudan_ças do cenário internacional.
Qual seria nosso espaço neste mundo redesenhado?
A América Latina é a única área do globo
que apresenta sintomas de regressão. Não
é que náo estejamos prOgredindo em ritmo

Agosto de 1990

DIÁiÜO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II)

desejado. :é. que estamos regredindo mesmo.
Paradoxalmente, isso -acontece quando os
Por aqui não passa nenhum fluxo, em escala
Estados Unidos são ameaçados nesta vitória
universal, de comércio, de interesse estraté- pela perda de competitividade, e pela emergico, tecnológico, cultural ou polCtico. Ocu- _géncia da Europa unificada.
pamos literalmente uma área periférica. E
O cqmércio, neste quadro, passa a ser o
isso foi traduzido numa observação do Secre- grande calcanhar-de-Aquiles do gigante. Daí
tário Baker: "A América" Latina não tem six sua necessidade de não perder este instante
appeal".
_ para a retomada de posições estratégicas que
Nossos indicadores sociais são alarmantes, lhe assegurem a continuidad~ de uma pree nossos índices económicos, trágicos.
sença hegemónica neste mundo transforma~
A era das grandes ajudas acabou, e hoje do.
sustentamos um Plano Marshall às avessas.
Por outro lado, o bloco do yen, mais por
Passamos a exportadores liquidas de capitaL fatos concretos do que por pol{ticasabstratas,
Somente effi 1988 transferimos 29 bilhõc!s -de vai tomando contornos com o Japão, a Coréia
dólares; e o Brasil, em cinco anos, transferiu
do Sul, Taiwan, Cingapura, Hong-Kong e as
56 bilhões.
zOnas econômiças especiais da China.
Não há retórica que possa ocultar o quanto - -"O-creScimento do comércio mundial em
estamos longe do equaciohamento do proble- 1988-a UJlla taxa de 8,5%, a posição conciliama da dívida externa.
tória da Comunidade Económica Européia
A grande força transformadora que provo- ao aceitar novos conceitos de reciprocidade,
cou as mudanças mundiais não foi um fato evitarem Os temores de um fechamento ou
político, mas sem dúvida os avanços da dên~ de um maior isolamento dos blocos criados.
cia e da tecnologia. Eles destruíram a ideoMas o objetivo permanente continua em marlogía dogmática. Abriram espaços para o hocha, ou seja: 4 'a derrubada de barreiras e
mem realizar o seu destino de bem-estar· so- a unificação, em es-cala planetária, de um escial, e tornar a utopia da igualdade um sonho paço económico para a açáo desimpedida do
sem teoria poUtica.
capital.
Neste quadro de mudanças, a !unérica LaOs progressos na tecnologia dos armamentos fulminaram com iapidez espantosa 'OS es- tina passa por um períodO talvez o mais difícil
quemas militares globais, tornados rapida- de sua história. Tomou-se evídente a nossa
mente obsoletos. Na economia; consolidou- marginalização no jogo político ou económise a tendêncía de criação de blocos regionais co-do-poder mundial. Examinemos, de passagem, pot ser atual, nossas desvantagens come bilaterais.
O mais bem sucedido deles foi a Comu- parativas com a Europa do Leste:
-em matériã de comércio não temos atranidade Económica Européia, com a meta de,
até dezembro de 1992, Completar a unificação tivos para competir;
- o ççunércio da América Latina diminui;
de seu mercado com um produto de 4 trilhões
_......:"(fOSSa capacidade de pagamento é débil;
e 975 bilhões de dólares e p-opulação de 323
....... e nossas exportações decrescem.
milhões de habitantes.
O mercado do Leste tem renda per ctlpita
O fiiial do século está decididamente destinado a ser "os anos da Europa". Esta voltou de 8.800 dólares. A da América Latina é de
a ser a protagonista de sua própria história, 2.200 dólares.
O Leste tem a proximidade da Europa Ocicolocando o Velho Continente como o centro
das relações internaCionais, materia6zando- dental. Nossa distância aumenta nossas dificuldades de concorrência e os custos de transse do Atlântico aos Urais.
porte constituem, cada vez mais, irredutível
Depois de 40 anos da ditadura da bipolarização de poderes dissolve-se o esquema cria- "tarifa aduaneira" . .
Se falarmos de investimentos, o quadro
do pela Segunda Guerra Mundial.
Este fato significativo foi o acordo dosEs- não melhora.
A falta de estabilidade politica, a tradição
tados Unidos com o Canadá, com um mercado de 280 milhões de habitantes e um Pro- de mudanças de regras, a instabilidade para
duto Interno Bruto de 4 trilhões e 630 bilhões o capital estrangeiro, mercado deprimido e
a inflação e:ndêmica nos afastam deles.
de dólares.
A Europa do Leste tem recursos humanos,
A descoberta de novos matenais, a redu- tecnologia e ciência em escalas mais avan-.
ção de peso e dimensões de bens de consumo çadas.
duráveis, a compactação JíherOu estesmercaOutro ponto é o qtle se refere a créditos
dos de maior dependência de matérias-pri· baiicários._Aqui o problema da dívida aflora
mas fundamentais dos países subdesenvolvi- e barra qualquer perspectiva.
dos e em desenvolvimento.
E qUanto à ajuda, para dar um exemplo,
Politicamente o mundo vive uma situação
a Alemanha diminuiu seus prograzy.as de cooinédita em sua história. Pela primeira vez,
peração com· a Jamaica e a Bolívia, alegando
de maneira incontrastável, no cenário mun~ necessitar de recursos para direcioná-los para
dia! existe apenas uma grande potência -- o Leste europeu.
os Estados Unidos, que enfeixam poderes poA América Latina é o continente mais delíticos, militares, econôm~cos e ,tecnológicos
sintegrado do globo. Nosso comércio intra~
e científiCos.
regional caiu, de 1980 a 1985, de dezessete
À União Soviética restou um grande poder Por cento para dez por 'cento, voltanÇo aos
militar, com a capacidade nuclear de provoruveis dos anos 60. AS cifras absolutas são
car o suicídio.
impressionantes: o coritércio entre os pàfses.
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da Aladi despencou de 11,3 bilhões em 1981
para 7,6 bilhões de dólares em 1986.
Se compararmos· estes_ dados com os da
Europa, onde 60% ·do seu comércio é intraregional, Vamos identificar as rafzes de nossa
crise.
E temos tudo para marchar para a integração. LínBNa de raízes comuns, cultura de origens comuns, costumes e continuidade geográfica. Somos o. continente mais pacífícõ da
Terra e nossos pequenos conflitos são irrelevantes.
O caminho é a integração, repito.
Tendo sido um protagonista e um propu&nã.dor de primeira hora desse projeto, quero
V'OS falar de _minha experiência nesSe terreno.
Gostâria de destacar ·o caráter absolutamente prioritário que meu governo atn"buíu
à integração económica regionaL COnsciente
porém das dificuldades que se~presentariam
à consecução de um projeto uniformemente
multilateral de integração, em razão da heterogeneidade sócio-económica e das disparidades de níveis de desenvolvimento dos diversos países da América Latina, mesmo no
âmbito da própria Afadi, optei por impulsionar o quanto antes a cooperação- económica com o nosso maior vizinho, a Argentina·,
associando ao processo no mesmo movimento, mas com outra ênfase, nosso vizinP.o do
Sul, o Uruguai, sob a .Pr~sidência de Julio
Maria_Sanguinetti.
Entre a decisão e a realização dos acordos
bilaterais de cooperação e de integração, o
intervalo de tempo foi meteórico. Em aproximadamente deiõitO meses, entre a assinatura
da Ata de Foz do Iguaçu com meu colega
Raúl Alfonsfn, em novembro de 1985, e a
terceira reunião presidencial, em julho de .
1987, nossos dois governOs deram por terminada uma fase histórica, que os estudiosos
chamavam de "rivalidade tradicional"_, ecomeçaram a construir um relacionamento
completo de cooperação e de integração entre os dois países.
NoSso objetivo era, :o.ada mais, nadá menos, unir os destinos de nossas duas nações,
com vistas ao desenvolvimento conjunto de
suas economias e alcançar um maior progresso social de seus povos, no quadro de um
sistema democrático já plenamente realizado.
Por certo que a tarefa da integração é inuito
mais difícil na América Latina dó que na Europa, onde o temor de uma ameaça externa
comum, bem visível em princípios dos anos
50, uniu" os povos e dirigentes- num mesmo
projeto de congraçamento político e econó-

mico.
Atuou nesse processo o fato de aquela região ter de encerrar a inimizade e a desconfiança mútua entre as duâs grandes potências
continentais, a Fránça e a Alemanha.
Na América Latina, por Sua vez, nunca
existiu, de fato, uma preml!ncia de integra'çáo, fosse ela motivada por des~os no âmbito da segur<!~Jça externa, seja despertada
pelo reconhecimento de que Sf:- deveriam superar animosidades bilaterais pótencialmente
conflitivas. Ainda assim, existia a percepção,
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entre muitos intelectuais e reSponsáveis poli:
ticos e militares, de que a falta de entendimento, a competição, oil até mesmo a fi validade entre o Brasil e a Argentina eram, em

grande parte, responsáveis pelos escassos
avanços logrados no processo integracionalista até o presente.
'
O que eu e meu colega Raúl Alfonsín está-

vamos encerrando, de uma vez por todas,
não era tanto um período de rivalidades bilaterais, mas tão simplesmente o descaso tradicional com que as relações com os países vizi-

nhos costuma ser encarado na maior parte
do continente. Com efeito, nada mais sincero
do que reconhecer, hoje, .o papel absolutamente secundário e subordinado atribuído à
integração nas políticas nacionais de desenvolvimento elaboradas pelas burocracias go~
vernamentais do continente.
Frente a esse quadro, cheguei à conclusão
de que era política e diplomaticamente primordial que BrasH e Argentina mostrassem
o exemplo e sinalizassem o futuro aos demais
países da região. A Ata Brasileiro-Argenfina
de Cooperação e Integração, bem como a
Ata da Amizade, Democracia, Paz e Desenvolvimento concluída entre noss.as dois países, consagram no mais alto nível jamais alcançado na história bilateral o compromisso
de nossos governos e nações para com uma
trajetória comum de crescimento e de mode'rnização, sobre a base de uma identidade de
yalores e princípios firmemente assentada no
ideal democrático e na defesa do Estado de
direito.
Essa nova fase de expansão não precisa
necessariamente tomar como modelo a constituição dos megablocos comerciais, ou ~
crescimento extrovertido das economias asiáticas, obrigadas a fundar nas exportações o
essencial das oportunidades de crescimento,
mesmo porque a dependência de alguns grandesmercados pode gerar outros tipos de incómoda dependência. Na América Latina, dado o potencial ainda inexplorado de seus próprios mercados nacionais, o crescimento pode voltar-se prioritariamente para a satisfação da demanda interna, altamente comprimida durante toda esta década.
Mas tal tipo de crescimeilto não pode fazerse sob o signo de um protecionismo mal administrado, fechando as portas à inserção competitiva no mercado internacionaL Nesse sen~
tido o crescimento da produção e comércio
devem ter em perspectiva o imperativo da
integração regional, mas com os olhos voltados para os mercados internacionais.
Uma pos.-,ível agenda regional que contemplasse um relacionamento positivo com os
principais "parcefros desenvolvidos especiaiR
mente EUA, CEE e Japão consistiria, por
exemplo, em associá-los ao próprio processo
de integração regional, segundo um esquema
cuidadosamente pensado e posto em execução. Algumas grandes obras de desenvolvimento infra-estrutura!, de recuperação docenário urbano e de fornecirriento _de serviços
públicos poderiam, eventualmente, ser abertos à cooperação internacional~-- em tennos
e condições a serem negociados com esses

parceiros. Da mesma forma, os programas
de desenvolvimento científico e -tecnológico
dos países da região poderiam recorrer, em
nível ainda não testado, ao concurso de em~
presas globais, o que seria uma forma de participar do fluxo mundial de pesquisas em noR
vas tecnologias.
As mudanças de políticas económicas em
curso no Brasil e na Argentina, assim como
o constante aprofundamento dos programas
bilaterais de complementação económica e
de líbeiãlizaçãO alfandegária, apontam o ca~
minho a ser seguido pela integração regional.
Se s.e logra ademais associar nossos parceiros
europeus e norte-americanos a projetas de
modernização tecnológica e de capacitação
de recursos humanos, em nossos dois países
e no entorno geográfico imediato, estarão
reunidas as condições_ para uma nova fase
de crescimento com eqüidade no Cone Sul.
Estou seguro de que os primeiros passos
dados com a Argentina no longo caminho
da integração continental serVirão de impUlso
iníéfãl a uma Mva etapa do desenvolvimento
latino-americano. Nesse contexto, que papel
podem desempenhar nossos principais parceiros extra~regionais, e em primeiro lugar
os Estados Unidos, e a CEE, em prol dos
esforços integracionistas regionais?
Em nfvel global, em que pese serem ambos, tanto em nível individual como regional,
os provedores mais importantes e os principais mercãdos do continente, deve~se reconhe_cer _que nossas expectativas foram até
aqui frUstradas em virtude da concessão por
eles de um tratamento pelo menos secundário
em relação aos interesses próprios da região.
As políticas protecionistas no campo comercial, a concorrência predatória no terreno
das exportações agrícolas_, o regionalismo dis~
criminador em favor de uma associação privilegiada com determinadas regiões__. a insensi:.
bilida.de em relação à questão_da dívida externa, para fiCar tão-só no campo económico,
são apenas alguns dos problemas que evidenciam a verdãde"ir::i-"crise de relacionamento"
que caracteriz::. hoje, a despeito de todas as
declarações de boas intenções, a interação
de nosso continente com aqueles dois grandes
parceiros. -Precisanlos, contudo, superar esta etapa
e ter uma visão mais cooperativa da Comunidade Econômica Européia e dos Estados
Unidos.
Precisamos que os Estados Unidos substituam- a "política de sanção, pela política de
cóOp"eração. Devemos ter uma agenda positiva e não sempre uma agenda negativa. Precisamos evitar a re_tórica dos momentos de
crise que cria expectativas que não se cumprem. Com a r:rise- da dívida tivemos o Plano
Bak~i. que foi apenas um discurso em Seul,
e o Plano Brady, com uma retórica melhor,
mas sem conseqüência.
Agora, o Plano Bush. Saudemos a mudança de enfoque. t)s EStados Unidos começam
a mover-se.
É sem dúvida um avanço. Está clara qual
é nossa participação: liberalização de merca~
_dos_; ~esestatizar; abrir melhores possibilida-
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des de comércio; assegurar uma política de
patentes; acabar com reservas de ffiercadõ_
Isso assegura a posição hegemónica e estraR
tégica dos Estados Unidos na área.
Queremos, realisticamente, saber qual a
responsabilidade dos EUA no projeto. Sabe:
mos que não temos condição de um mercado
comum com eles pela falta de escala. A CEE
levou 30 anos para incorporar 12 países.
O primeiro passo seria ajudar a nossa inte~
gração, para não truncá-la com uma meta.
4Jviável e diversionista.
Temos, também, outras indagações.
Até onde este plano está ligado à rodada
do Uruguai? Até onde ele se interliga com.
as ameaças de Montevidéu de 1987 de que
os Estados Unidos estavam dispostos, em ca-•
50 de insucesso, a marchar par.i. uma política
de liberalização de mercados através de arranjos multilaterais e acordos bilaterais, desintegrando o sistema do GA IT?
Em que essa iniciativa é- manobra tática
para a reunião 4e Houston?
Desejamos que estas indagações sejam infundadas. Mas é leal que as coloquemos para
.<tue se saiba que elas existem.
Queremos espaço dentro da economia
mondial. Se ele rião for aberto, se a Affiérica
Latina continuar no caminho que nos afasta
do acesso ao mundo da ciência e da tecnologia, com a dívida externa, com seu éomércio impedido pelo protecionismo dos grandes
mercados, competindo apenas com mão-deobra barata e matéria~prima, não saberii-os
o que poderá ocorrer no continente.
Ao Presidente François Mitterrand dizia
eu, há cerCa de um ano, que a violência é
sempre a Companheira atíva nestes instantes.
E a liberdade democrátíca assegura à revOIR
ta uma intensidade muito maior do que no
mundo silencioso das ditaduras.
Infelizmente, as decisões estão fora de nos~
so _alcance. Nós somos impotentes para resoiR
ver esses grandes desafios. Nós, que governamos nestes tempos de transição para a demo-.
cracia, fomos iniolados muitas vezes pela in~
sensibilidade dos nossos interlocutores.
Infelizmente, hoje, ·a América Latina só
participa da mesa do debate dos grandes, ~m
escala rilU.ndial, C~!fi- dÔis temas~ negativos:
as drogas e o meio ambiente.
É terrível constatar essa realidade.
A América Latina pode sé r, neste quadro,
um continente_ onde ocorra uma noVa fôrnla
de problemas que, sendo nossos, serão munR
d_iajs_
- ·
Hã uma politização intensá.. As massas esR
tão conscientes de seus direitos e de suas es- ·
peranças.
Pensar a América Latiria é nossa tarefa
neste instante_
Repensá-la em busca da solução.
O Mercado Comum Europeu necessitou,
do choque da guerra para materializar-se. No
nosso caso, estamos decididos a aproveitar
o choque da democracia para concretizar O
grande sonho de ;Bolívar: a pátria grande,
integrada para competir e desenvolver-se ..~
Democracia e integração, eis o nosso obje-tivo de mo~emidade. Dessa Causa tomei-me
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um andarilho. Vivi profundamente essa paixão. Esse binómio é a marca das aspirações
da América Latina.
É latino-americana a maior onda de demo-

cratização que o mundo conheceu desde o
último pós-guerra.
Temos, contudo, a queimar a consciência
de nossos povos terríveis indagações; serão

os valores democráticos, que construímos,
capazes de responder às questões do sofrimento, mis-éria, pobreza, desigualdade, exploração e ·violência que se Íntegrarn ao nosso
quotidiano?
Estão as democracias dos países ricos soli-

dárias com as nossas causas, ou apenas ·preocupadas com o seu bem-estar, condenandonos à marginalídade?
· Estou convencido de que a democracia é
o caminho. Ela foi a bandeira que comandou
nossos povos para varrer autoritarismos, caudilhos, tiranos, ditadores.
É da índole dos políticos a visão otimista.
Estes desafios serão vencidos. A soluçao virá.
A primeira delas, com a integração.
Tendo iniciado e incentivado o mais possível esse tipo de iniciativa durante todo o meu
Governo, poderersentir-me sinceramente recompensado se a História fizer frutificar a
semente plantada aqui mesmo nesta Capital
quatro anos atrás, "mi Bueno Ayres querido", para lembrar Borges.''

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
- Com a palavra o nobre Senador Jutahy
Magalhães.
O SR. JUTAHY MAGALHÃES (PSDBBA. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores:Ontem, ao chegar em casa e ao ligar o
televisor, fui surpreendido com a presença
do Presidente do Tribunal Regional Eleitoral
do meu Estado no programa Fantástico. Porque ele realmente tinha que abordar um tema
fantástico, que diz respeito à propaganda gratuita nas televisões e rádios do meu Estado.
Pediria a atenção dos Srs. Senadores aqui
presentes. Lerei, primeíro, uma frase vetada
no programa do PDT pelo Tribunal Regional
Eleitoral, fala do Dr. Waldir Pires. Qual foi
a frase que o TRE vetou? "Não me conformo
com a sociedade sofrida que essa gente malvada forjou".
Foi vetada! Qual o achincalhe que existe
por parte do Dr. Waldir Pires ao pronunciar
esta frase? Mas, no programa do PMDB e
do PSDB, havia um quad!o com Sassá Mutema. Era a presença de Sassá__ ~utema e do
ator Lima Duarte. O que haVia no texto deste
quadro?
" - Eü, professorinha, vocês se tem~
bram não é? O salvãdor, eu vou salvar
tudo, eu VQu _salvar um bocadinho aqui,
um bocadinho ali, um bocadinho acolá.
Eu salvo, pode deixar que eu vou salvar
uma Bahiazinha também. Salva a patrinha, nuns seis mesesinhos, numa semana
é comigo mesmo. E eu salvo, eu salvo."

Isso era o SassáMutema. Após, eJttra
o ator Lima Duarte, que diz;:
".....,....Salvador da Pátr.:ia, você sabe meu
co~p-ªdre que tudo isso é coisa de novela, salvar a Bahia, eu vou salvar a Bahia
(estufa o peito para frente numa menção
ao procedimento adotado por ACM).
Eu vou sal_var a Bahia. Ele teve não sei
quantos mandatos, sempre teve coladi~
nho Conl o poder, por rUais de vinte anos.
Isso é só agora que ele vãí-salvar a Bahia.
-A .Sabia não precisa de salvadores de
última hora, não precisa ser salva por
ele. A Bahia precisa ser bem adminis~
ttada. A Bahia precisa de um governador sério, experiente, que não persiga,
não discrimine, nem maltrate n!-nguém.
A Bahia precisa de um governador que
_t,rªbalh~. que seia realizador, mas que
tenha sobretudo mãos limpas. Chega de
_--!~lso __ saly'a~or, s~!yador da pátria."
Isso foi vetado pelo Tribunal Regional
Eleitoral da Bahia, que não vetou o programa
do PFL, o qual faz ironias com o candidato
da coligação PMDB/PSDB.
No dia seguinte, Sr. Presidente e Srs. Senadores, o encarregado da censura do Tribunal
Regional Eleitoral da Bahia retirou o programa do ar, porque na·sala d.a TV Aratu, junto
com o Juiz, estava presente um dos proprietários, o Deputado Joaci Góes, candidato ao
Senado- pelo PSDB. O Juiz, então, sentindo-se intimidado com a presença de um dos
proprietários da TV na qual estavam sendo
geradas _as imagens do programa gratuito,
simplesmente suspendeu a programação do

TRE.
Vejam V. Ex-!' Sr. Presidente, Srs. Senadores, é isso o_ que está acontecendo no meu
Estado.
--O Tribunal Regional Eleitoral foi chainado
a decidir sobre essa questão e por quatro votos a ·dois manteve a censura ao programa
do PMDB e do PSDB e à presença do ator
Lima Duarte como pessoa física ou com o
seu personagem Sa~sá Mutema. Quaisquer
dos dois estão vetados de comparecer aos
programas do- PMDB ou do PSDB.
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Somente em casos excepcionais é que os programas devem ser censurados, ou seja, quan~
do atentarem contra as instituições democráticas, as garantias individuais, a ordem con~ti·
tucional. Ninguém pode servir-se das liberdades democráticas para tentar destruir a ordem democrática; e ninguém pode servir-se,
num regime democrático, de propaganda política para difamar, ínjuriar ou caluniar. O
que V. Ex• citou, -e estamos diante. de fato·s
objetivos - não constitui ato condenável,
a não ser que alguém queir.a vestir a carapuça.
De modo que lamento profnndamente que
um Tribunal Regional Eleitoral, especialmente o da Bahia, berço das nossas institui·
ções, tenha e!:ise entendimento e decida neste
sentido. Espero que o Tribunal possa rever
essas_decisões e estou certo de que os prejudicadüi, na forma de lei, recorreram para o
Tribunal Superior Eleitoral para os fins devidos porque deve haver liberdade sobretudo
no processo eleitoral. Estou, inclusive, surpreso, pois, num Estado onde as pesquisas
- e não quero saber se foram corretas ou
não- dizem que determinado candidato está
numa situação excepcional, esse candidato
estaria receoso de palavras tão vag-as ... -En·
tão, tudo isso é _surpreendente. Deve~os continuar lutando em defesa das instituições de~
mocráticas, em defesa da liberdade política
e da crítica. A Oposição não existe para elo·
giar governo; o seu objetivo é apontar os
erros de Governos presentes _e passados. Evidentemente, apontar erros não é injuriar, não
é-caluniar, não é difamar, e não vejo nenhum
ilícito penal, não vejo nenhuma violação das
boas regras que devem presidir a uma propa~
ganda eleitoral. De modo que V. Er- tem
a minha total solidariedade, que acredito ser
a dos democratas deste_ País. _Q que afirmei
em relação à Bahia o faria enl relação a qualquer Estado. Esperamos que o Colendo Tri~
bunal Regional Eleitoral do Estado da Bahia
possa rever tais decisões-.
-

O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Agradeço a V. Ex• a manifestação, Senador.Cha~
gas Rodrigues, co~ a qual concordo plenamente, quando S. Ex• afirma que temos que
evitar certos tipos de propaganda.
O Sr. Chagas Rodrigues- Permite-me V.
Como tive oPortunidade de ler na íntegra
Ex• um aparte?
o texto do quadro vetado, acredito que V.
5
O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Basea· Er- possam ter tido a idéia de que houve
do em quê? Será que a Constituição Federal um abuso de poder.
Alguns Partidos entraram com recursos no
que votamos que proíbe a censura prévia,
não tem validade? No entanto, ootem, o Pre- Tríbunal Regional Eleitoral, ainda nesta
campanha, porque a televisão de propriedade
sidente do Tribunal Regional Eleitoral disse
que está cumprindo a Constituição Federal de um candidato do PFL ao Governo do Estaao proibir injUria-. Ex• considerou isso uma _ do, dele e dos seus familiares, televisão que
reàlmetne tem a maior audiência, pr6que reinjúria. Uma simples frase como esta "Não
transmite a Rede Globo, e que agora, recente~
me conformo com ã .sociedade sofrida que
mente, está começando a sofrer uma concoressa gente malyada forjou", é considerada
rên_J:_ia, essa t~levisão, que até há pouco tem·
injúria, achincalhe.
po tinha audiência quase que total, há quatro
Concedo o aparte a V. Ex'
anos vinha fazendo uma propagánda maciça
do ex~Govemador e ex-Ministro e atual canO Sr. Chagas ROdrigues- Nobre Senador
didato ao Governo.
Jutahy Magalhães, tpçlo abuso _çle poder é
Já na fase eleitOral, quando existe a lei
censurável, mas é profundamente lamentável
proibindo determinado tipo de propaganda,
quando vem, justamente, do Poder Judici~
~urante mais de um mês, essa televisão trans·
rio, A censura, em princípio, é inadimissível.

·s.
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mitiu comídos e propaganda feita, para benefíciO da candidatura do Sr. ex-Ministro das
Cçmunicaç6es. .

..

De modo que os Partidos entraram coni .

recursos junto ao TRE.. A referida· transmissão era diária, e não apen·ã.S diária, era levada
ao ar em cada intervalo comercial, todos eles,
durante todo o dia. Então, o PT e o .PDT
entraram com recursos. E qual a resposta
do Tribunal? Não havia provas de que o fato
estava ocoirendo.
Ora, Sr. Presidente e Srs. SeD.adores, era

apenas ligar a televisão e ver. Depois quando
o PMDB e o PSDB se dirigiram diretamente
ao Tribunal Superior Eleitoral-para impedíf

essa propaganda que não era legal, esta, sim,
não era legal, aí, sim, o Tribunal resolveu
encontrar a prova e.fez um ofício à televisão,
pedindo para que não continuasse ret:sans~
m.itindo essas notícias. Aí passou-se ao qU:e
penso que no Brasil inteiro há, àquele horário
da agenda dos candidatos.
·
A televisão do Sr. Ministro e de seus familiares começou a veicular: candidato tal, hoje, .estará em tal municíp-io ou estará aqui
na cidade; candidato tal, isso, candidato tal
aquilo. Quando chegava o can"didato ex-Ministro d~s Comunicações dizia: "Esse esteve
em tal e tal município - e ar apareciam as
imagens dos comícios- e recebeu as adesões
de fulano, fulano e fulano, e cada um ia explicar por que ia votar nele". Feita a reclamação? "não havia prova para comprovar queaquele fato estava ocorrendo".
·
Ora, Sr. Presidente, Srs. Senadores, é lógico que espero que o Tribunal Regional EleitOral do meu Estado reveja essas possições.
Apresentado ·o recurso ao Tribunal Superior
Eleitoral, é esperar as decisões que vierem.
Sr. Presidente, acrescento ao meu pronunciamento de hoje editorial da Tribunal da
Bahia de ontem, exatamente sobre este tema.,
sob o título "Abuso de Poder":
"ABUSO DE PODER
T. Bahia 5-8-90
Merece repúdio a censura que o TRE
baiano vem pondo em prática sobre os
programas do "Horário Gratuito Eleitoral", prejudicando até aqui o PDT, PT
e a coligação PMDB/PSDB.
...
No caso da coligação, foi proibida na
TV uma interpretação do at,_or Linia
Duarte, valendo-se do person~em Sassá Mutema, que em momento algum
?lenciona o nome de quem quer que se·
J3. Apenas lança uma carapuça, que parece ter atingido em cheio a cabeça certa,
ou quando menos, a de um censor ávido
de prestar serviços.
Em sua vida pelos palcos a fora, Lima
Duarte com sua arte muitas vezes ficOu
preso nos bastidores. Vítima da truculência de um sistema autoritário que chamava a si o direito de determinar o que
os cidadãos desse país poderiam ver e
ouvir. Era o tempo da ditadura do desrespeito aos direitos políticos e à cidada·
nia. Tempo que se imaginava ultrapassado.

Por isso, em 199(\: já sob a égide de
Wp.a !loya ÇélrJa_ Magna - aquela que,
· ao promulgar, o deputado Ulysses Guimarães c_om emoção denominou "Constituição Cidadã"- Lima Duarte jamais
poderia esperar tornar-se_novamente vítima de censura.
Sobre o assunto, aliás, o artigo 220
da Constituição, diz o seguinte: "A ma··
nifestação do pensamento, a criação, a
-~-xpressão e a informação, sob qualquer
for:ru.a, processo ou veículo não sofrerão
qualquer restrição". E o seu parágrafo
29 enfatiza: nÉ vedada toda e qualquer
censura de natureza política, ideológica
e artística". Daí não se entender com
que autoridade age o juiz Nivaldo Vanderley ao oortar, ao seu alvedrio, palavra
qu~ considera "fortes" e cenas que supõe
"injuriosàs".
QU~m acompanhou a recerite campanha presidencial, há de ter na memória
as expressõ_es duras, até mesmo grosseiras, com que o então candidato Fernando Collor tachou o presidente da República. A cena em que o programa do
PRN colocou no ar a ex-esposa de Lula,
para denunciá-lo publieamente sobre assunto de ordem estritamente pessoal, todos também se lembram. E nem por isso
o TSE enveredou pelos descam.inhos da
censura. O quê, então, qUer o TRE paianO?- --Por isso o assunto é grave e merece
reconsideração imediata. Não pode o
TRE contribuir para reviver tempos
idos_,- s~ando o desembargador Leitão
QüCtt.a·~~~p ·altQ da sua independência
e ~b...~d9_tra, classificava a Justiça brasileira éotno "uma vergonha" e a Justiça
baiana, "o rebotalho da Justiça brasileira". Vive-se agora momentos decisivos
~e um pleito para governador do Estado,
0 prinl!!~~p que acontece após sepuftado
~ e1;1tu~_.J!utoritário que· marcou a vida
instit!lcion~ do país nos últimos 25 anos.
A~~i~,-~ por demais importante a ação
a ser desempenhada pelo TRE nessas
eleições. E dele, é bom que se enfatize,
espera-se o papel de condutor e regulador do processo, jamais o de cerceador
das liberdades, até porque, isso se configUraria num favOritismo odioso, em be·
nefíclo de uma das partes, logicamente
a mais poderosa revestindo-se numa
agressão inominável e por isso mesmo
incompatível com a .dignidade do povo
baiano. Fica o alerta".
Sr. Presi4ente, queria aproveitar a oportunidade para tratar de outro,problema, rapidamente.
Há algum tempo, fiz um requerimento à
Ministra da Economia, para que S~ Ex' deSse
informações a respeito das Cfl.dernetas de
poupança. Porque eu havia lido numa entrevista do Se_nhor -~~esidente da República naquela cfata, em 24 de maio deste ano. em
que Sua Excelência, referindo-se às cadern_e_tas de poupança, afirmara que um número
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enonne de cadernetas fora aberto logo depois
da 111iimeíra seniana do Plano Collor~
COLLOR EXORCIZA
FANTASMAS E ASSUME ERROS.
O Presidente Fernando Cotlor exor·
cizou ontem, em sua segunda entrevista
coletiva desde a posse. três fantasmas
que vinham assustando a sociedade bra·
sileira. Ele prometeu uma legislação para prevenir abusos contra o trabalhador
na vigência do sistema de livre negociação salarial. e garantiu o abastecimento
da frota brasileira de carros a álcooL Ao
final do encontro com os jornalistas, eliminou aquela que parecia ser a maior
assombração- o desmantelamento, an·
tes de completar três meses da posse - da equipe de governo. "Se erros estão
acontecendo, fui eu que os cometi e não
os meus ministros ou secretários de governo", assumiu.
Para os funcionários públicos_ atingidos pela reforma administrativa, no entanto,_ a entrevista afastou _qualquer esperança que ainda houvesse de verem
abrandado e enxugamento da máquina
estatal. "Collor não. abre mão da velocidade na implementação da reforma e,
muito nienos, permitirá articulações que
a inviabilizem. "Nós vamos levá-la a ca-·
bo, ponto por ponto, vírgula por vírgula,
para cumprir rigorosamente o que nos_
comprometemos a realizar", disse.
Nos 50 minutos da entrevista, o Presidente denunciou seu nervosismo· ap-en-asuma vez, ao irritar-se com a insistência
sobre um tema: a credibilidade da cader·
neta de poupança. "Quero saber se é
apenas uma pergunta para cada repórter"; consultou sua assessoria, ao perceber que debatia com a reporter que trouxe o assunto. Ele disse que a possibilidade, aventada pela Ministra da Eco~
nomia, Zélia Cardoso de Mello. de rever
o reajuste das cadernetas, tem·o objetivo
de mantê-la atrativa.
Houve também, no entanto, momen~
tos de descontração, num deles, o repre·
sentante da Agência France Press pediu
a Collor para discorre·r sobre o momento
da Seleção Brasileira e as suas chances
no Mundial da Itália. Ele aproveitou,
então, para fazer analogias que reforçaram as avaliações sobre o desempenho
de seu governo até aqui. "O estilo Dunga
me agrada muito, pela sua aplicação, pela sua obstinação, porque joga em cima,
marca, sua a camisa e, sobretudo, porque está imbuído de uma missão", disse.
POUPANÇA

"O que nós estamos assistindo é uma
abertura muito grande de cadernetas de
poupança. Essa foi outra idéia catastrófica que surgiu no início da aplicação do
_~l<~:no". Disseram: uNão, -ª instituição
caderneta de poupança foi --afetada na
sua credibilidade, hoje acabou a caderneta de poupança". Graças a Deus, o-
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que nós estamos vendo é exatamente o
contráriOõ llm número enorme de cader-

netas de poupança foram

ab~rtas

logo

depois' da primeira semana do' Plano. Se

algUmas fraudes ocorreram, estão sendo
hoje detectadas pelo Banco ·Cential e
Sendo encaminhadas ao Ministérid Pú-

blico para o processo conveniente. O que
é fundamental é que nós não possamos
estabelecer nenhum parâmetro, porque
não real, de que houve um saque na caderneta de poupança, acima do que permitirici a. credibilidade-do Plano, absolu·
tamehte, quem retirou o dinheiro da ca·demeta de poupança o retirou para pode( fazer face a alguma despesa emer·
gencià.l que tivesse em função inclusive
da perinissão que demos com base nas
portarias do Ministério da Fazenda e do
Banco Centrafe, portanto, perfeitamen·
te dentro da lei. Aqueles que quiseram
burlar a legislação, que quiseram burlar
essas determinações, estão tendo o seu
nome caindo na rede do Banco Central
e ·do próprio Ministério da Fazenda, e
terão, naturalmente, um inquérito abertQi _cq_m processo formado, ç dar a sua
r~sta ao poder JudiciáriO:-'-'

Então, fiz um requerimento à'-Minisira da_
Economia, para conhecer a situação das cadernetas de poupança até aquela aata final
de 31 de maio:
REQUERIMENTO N• 126, DE 1990
Solicita informações à Ministra da Eco·
nomia, Fazenda e Planejamento, Dr" Zélia Cardoso de Mello, sobre cadernetas
de poupança.

Nos tennos do art. 50,§ zo, da Constituição Federal, combinado com o art.
216, do Regimento Interno do Senado
Federal, com a redação_dada pela Resolução n9 18, de 1989, e tendo em vista
recentes declarações do Excelentíssimo
Senhor Presidente da República quanto
à evolução das cadernetas de poupança,
após o ."Plano Brasil Novo", requeiro
sejam solicitadas as seguintes informa·
ções ã autoridade indigtda:
. 19) Como se comportaram os distintos
segmentos do mercado financeiro- quanto âs aplicações e remunerações nos meses_ de fevereiro, março, abril e maio?
2'-') Qual o número de coD.fas/poupan·
çaS abertas nos meses citados?
39) Qual o montante dos saques e respectiva participação sob[e os recuros liberados pela Medida Provisória n~" 168,
convertida na Lei n9 8.024, de 1990, depois de 15 de março passado?
4~") Qual o balanço entre depósitos e
sª_q_llc~s,_da.s_cademetas

últimos três meses? ·

de poupança nos

"1. Relativamente ao primeiro quesito, elaboramos a tabela anexa, mostrando as variações nos saldos dos três
principais ativos financeiros, bem como
as respectivas remunerações.·

JnstiReação

.

A questão das cadernetas de poupança
vem preocupando a opinião pública desde a edição da Medida Provisória n9 168,
que inau"'urou a oolítica de combate à
inflação do Goveino do Presidente Fernando Collor.
Mais recentemente_, no dia23 de maio
pasS3.do, o Excelentíssimo Senhor Presi·
-dente da Repúbtica afirmou à imprensa
que tais preocupações eram infundadas,
eis que 'tem se elevado a abertura de
contas de poupança, demonstrando que
o público mantém a credibiliéade sobre
este segmento.

2. Os levantamentos sobre o número·
de contas de poupança existentes no sistema financeiro somente são realizadas
anualmente no encerramento do exercício. Entretanto, para se ter uma estimativa sobre o provável número de cadernetas abertas no perfodo solicitado,
utilizamos uma amostra colhida junto a
10 ageittes financeiros (8 privados e 2
estatais), que corresponae a cerca de
80% do volume de recursos depositados
em cadernetas de poupança. Os dados
obtidos foram profetados para o restantedo sistema e obtivemos os seguintes re·
soltados: fevereiro 68.867.99 cadernetas
abertas- foi aquela corrida dos primei·
ros 15 dias para cadernetas-de poupança
- . março 70.818.000, abril 68.754.000
e maio 66.547.000. Assim, concluimos
que nos meses citados houve uma variação líquida (abertura menos encerramento de_ contas) de +2,8%, -2,9% e
-3,2%, respectívamente. Cabe salientar
que, dentre os agentes privados ocorreu
redução no número de cadernetas em
maio {comparativamente a fevereiro),
redução essa parcialmente compensada
pelo crescimento nas aberturas de contas
nos agentes estatais (Banco do Brasil e
Caixa Económica Federal).

Com vistas a esclarecer definitivamen·
te a controvérsia, indaga-se sobre os nú·
mero-s que venham a comprovar a real
evolução dos saldos da poupança nos últimos meses.
Certo de que tais apreensões e dúvidas
_ merecedoras de esclarecimentos são
compartilhadas pelos d~mais membros
desta Casa, confio na aprovação do requerimento em pauta.
Sala das Sessões,
Senador- Jutahy Mualhãi!s

0!. n• SGM/50/90
_

Ern 1~ de agosto de 1990
A Sua Excelência o Senhor
Senador Jutahy Magalhães
Senado Federal- DF
Senhor Senador,
Por determinação da Primeira Secretaria, encaminho a Vossa Excelência cópia das informações prestadas pelo Mi·
nistério da Economia, Fazenda e Planejamento sobre os quesitos constantes do
Re"querimento n~ 126, de 1990.

- 3. O montante ae recurso convertidos
em cruzeiros -ao amparo da MP n~ 168
(Lei n? 8.024) atingiu, em 19 de março,
a importância Cr$ 1.405 bilhões. Desta
data até 31 de maio foram convertidos
mais Cr$1.445 bilhões. O fluxo de captação líquida em cadernetas de poupança
no periodo foi negativo (vide item 4) re_·
presentando 4,5% do total.

Na oportunidade, renovo a V. EX" os
meus- -protestos de estima e consideração. - Nerione Nunes Cardoso, Secretá·
rio-Geral da Mesã. --

S~nl].9r

Secretário-Geral,
Refiro-me ao Requerimento de Infor·
mações n9126, de 1990, do Senhor Senador Jutahy Magalhães, sqbre a evolução
das ca,dernetas de poupança, após o
"PlanO Brasil Novo"

-A propósito, tenho a honra de transmitir a V. Er as informações prestadas
pelo Banco Central do Brasil, no Ofício
PRESIISUPAR n• 6.779/90, de 11 de ju-

Um- -de--199{}, -na- -mesma ordem em qüe
formuladas, e transcritas ipsis Utteris::

4~ Em que pese não estarem dispo·
níveis os dados relativos à CEF, o balanço entre depósitos e retíradas (tecnicamente chamado de captação líquida),
projetado a partir de uma amostra composta por bancos privados e estaduai,s,
indica acréscimo de Cr$ 21,1 bilhões em
março foram (foram aqueles primeiros
15 dias) e reduções de Cr$ 76,4 bilhões
e Cr$ 73,6 bilhões para os meses de abril
e maio."

_

E recebí_ a resposta, do seguiote teor, que
paSso ao conhecimento da Casa e dos Srs.
Senadores:
Aviso 607
13-7-90 -

Terça-feira .7 4011

õ-

Valho-me do ensejo para renovar a
V, Er' protestos de elevada estima e dis·
tinta consideraçáo.

Zélia Maria Cardoso de Mello, Minis-

tra-de- Estado-da -Economia;
Planejamento.

Fazenaa:-e
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BANCO CENTRAL 00 BRASIL
TABELA I

Variações nos Saldos- Em Milhões (•)

Per iodo

01-01
28-02
31-03
30-04

a
a
a
a

Depósitos de
Poupança

Tttulos Federais
Fora do oacen

5.03 550
-409
318 000
~35 000

741 102
-1 354 407
259 200
458 000

28-02
31-03
30-04
31-05

ooc

Depósitos
a prazo

72 155

-'7'5 769
175 000

.. 186

soo

estimativa

(*)

REMUNERAÇÃO BRUTA
(% a.m.)

Depós ltos de
Poupança

Per 'iodo

Fevereiro
Março
Abri 1

73.64
85.24
0,50
5,90

Maio

Encaminhe-se cópia ao requerente. J unte-se a processos do requerimento 0° 126/9Q
e encaminhe-se ao Arquivo.

Aviso n• 1084-AUSG.

.

Em 24 de julho de 1990
A Sua Excelência o Senhor
Senador Mendes Canale
DD. Primeiro Secretário do Senado Federal
Brasilia- DF
Excelentíssimo Senhor Primeiro Secretário:
Tenho a honra de enCaminhar a Vossa Excelência cópia do Aviso n~ 607, de 13 de julhO
de 1990, com esclarecimentos do Ministério
da Economia, Fazenda e Planejamento sobre
os quesitos constantes do Requerimento n9
126, de 1990, de autoria do Senhor Senador
Jutahy Magalhães.
Aproveito a oportunidade para renovar a
Vossa Excelência protestos de elevada estima
e_consideração. - Mªrçgs Co!mbrn.7Secretário-Getal da Presidência da República.
Vejam V. Ex'~ qu~,_ qUando a declaração
foi feita, de que estava havendo acréscimo
na abertura de cadernetas _de poupança, estava havendo o oposto.
Então, Sr. Presidente, foi esta a razão que
me levou a fazer essa indagação, para saber
se o Senhor Presidente da República, ao dar
essa declàração, estava bem informado. Então,.quando Sua Excelência deu a declaração
de que estaVa havendo um acréscimo, não
só do númeto de contas, como de recursos,
estava ocorrendo exatamente o oposto. Sua
Excelência estava mal-informado pelos seus
auxiliares, ou, então, quis dar impressão oti-

Titulas Federais
Fora do oacen

82,05
36,76
4,23
-5.69

mista de que tudo estava resolvido. Agora
sim, agora eu acredito que esteja havendo
u-m aumento com essas últimas medidas que
foram tomadas, tais como o IOF, que foi
criado para fazer com que as operações financeiras tivessem sido prejudicadas com esse
imposto, forçando a C('lfrida para a caderneta
de poupança; então, acredito que, agora, esteja havendo um aumento.
"tf-obj_~tivo foi atingido, pois queríamos
J!1_9~trar que, ao falar para a Nação brasileira,
o Senhor Presidente estava dando uma declaraç~ó qo·e fião e~a C?,rret~~-(Mul~o _?emt)

O SR. PRESI!lENTE (Pompeu de Sousa)
- Cõncedo a palavra ao nobre Senador Cid
Sabóia de Carvalho.
O -SR. Cl!l SABÓIA !lE CARVALHO
(PMDB -CE. Pionuncia o seguinte discursg.}_ -_s_r. Presidente, Ses. Senadores, volto
à tribuna desta Casa para salientar a situação
de desespero em que se encontram milhões
de brasileiros. Sã~ fundoDários públicos federais e são aposentados de toda a ordem.
Todos aqueles que confiaram no Estado, e
trabalharam, aõos a fio; crentes no Sistema
de aposentadoria, hoje estão abSolutametne
abatidos sob os pontos de vista moral, financeiro e econômiéo tam&éiit: ·
Há um empobrecimento violento, com a
estagnação de salários e vencimentos, com
o achatamento dos proventos dos aPosentados, enquanto o custo de vida não se detém,
nos seus acrést:imos; djante da vontade ministerial ou diante das imposições presidenciais.

Depósitos a

prazo - CDB
de 30 dias
82.81
65.06
12;85
8,90

Estamos diante de um quadro irreal; tenta-se parar a ,vida, aprisionar o custo de vida
numa fotografia; tenta-se reter a ,te_alidad~,
realidade esta que só pode ser imposta àqueles que mais diretamente dependem do Estado.
As forças do Governo Fémando CoJlor de
Mello não chegam à indústria, não se espraiam pelas atividades comerciais; as classes
produtoras não se podem comedir por um
de_creto, por um desejo ou por uma ficção~
_v:enha do Mini_s_tériQ da Economia, venha do
Ministério da Justiça, tenha a procedência
que tiver.
O custo- de vida sobre todo o dia neste
País, mas os funcionários públicos federais
estão estagnados no que vencem a cada mês,
o 'que significa dizer que empobrecem a cada
dia que passa. O nascer do sol, se é alegria
para mUitos, é o descipero-para-aquaes-que
foram condenados a não poderem acompanhar os índices inflacionários.
Se não podemos conter a inflação, achamos
que é possível conter o estômago do assalariado _do Governo Federal. Não se contêm
as escolas, mas entende-se que o salário, o
vencimento, o provento, tudo isto pode ser
devidamente comedido a uma realidade que
é um sonho e que não se parece com a realidade que, na verdade, acontece neste País._
No meu Estado, Srs. Senadores, onde estive por alguns dias do mês de julho, graças
à paralisação do Congresso Nacional, pude
constatar o desespero de todos aqueles que
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dependem do Governo Federal. de um modo
mais direto ou de um modo menos direto.
Tenho em mãos um documento da Uníão
dos Apos_entados e Pensionistas do BrasilNúcleo do Ceará. Essa entidade mandou-me
um documento, Srs. Senaóóres, fixando a sua

posição neste mOmerito drãmático, e essas
pessoas que me procuraram na Cidade de Fortaleza acompanharam, pela A Voz do Brasil
ou por outros tipos de informação, o comportamento que tiveram alguns senadores, quan-

do do exame que foi feito ao projeto de lei
oriundo da Câmara, que aqui chegou para
uma urgência urgentíssima, e terminou por
não acontecer. Mas essa matéria, cuja urgên-

cia não foi possível pelas discordâncias dã
Presidência, discordâncias que afetaram o
comportamento de alguns senadores nesta
Casa, essa a urgência, repito, que não pôde
existir naquela ocasião, deve ter sido suprida,
porque a Presidência do Senado já anuncia
que amanhá estaremos examinando o tema
Previdência So.cial, graças exatamente ao
mesmo projeto de lei. Nem entendo, Srs~ Senadores, como-matéria dessa ordem pode
passar do helicóptero presidencial por sobre_
a Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, como pode sobrevoar a Comissão de
Assuntos Sociais, ou mais ainda pelo seus
reflexos económicos inquestionáveis, pode
passar ao alto da Comissão de Assuntos Económicos.

O Sr. Jarbas Passarinho- Permite-me V.
Ex• um aparte, nobre Senador?
O SR. CID SABÓIA DE CARVALHOCom todo o prazer, Senador Jarbas Passa·
rinho.

O Sr. Jarbas Passarinho - Creio que V.

Er está bem informado do tempo que me·
diou entre a mensagem apresentada pelo Pre·
sidente da República e o projeto de lei chegar
aqui ao Senadó Federal. Foram muitos meses
e nós, do Senado Federal, estamos sendo ob·
jeto de críticas que são absolutamente injustas, mas estão generalizadas. As críticas centram-se numa auposta omissã-o do Senado Fe·
dera!, ao deixar de votar essa matéria. Há
poucos dias, durante o recesso de julho, que
tirei para férias, eu viajava_ de_ avião para
Campo Grande, e o comandante do avião,
reconhecendo-me, veio até a cadeira em que
eu estava sentado e fez um verdadeiro comí;
cio, Senador Cid Sabóia de Carvalho, dizen~
do que. dependia de nós e não estávamos votando a matéria que devíamos ter votado.
Tentei explicar, mostrei que a matéria chegou
aqui poucos dias antes de entrarmos, em recesso, e que havia, se não me eqUivoco, passado oito meses na Câmara dos Deputados,
além de que o próprio Governo, ainda o Governo anterior, tinha deixado de remeter a
mensagem dentro do prazo que a Constitui·
ção estabelecia. E me supreendi, porque ele
dizia que, inclusive como comandante de aeronave,- e ele já era um homem que revelou
ter 60 anos de idade - estava recusando a
aposentar-se, porque companheiros seus,
que se haviam ~posentado pouco atJ.tes, ti-

nham logrado apenas um provento de 2 salários m(nimos, o que me supreende enorme·
mente, porque, de um modo geral, um co·
mandante de aeronave está contribuindo pelo
máximo que a legislação permite; esse máximo é_de ZO salários mínimos, mas a lei, que
é de 1971, senão me engano, prevê que isso
só -terá efeito total e pleno 30 anos depois,
ou seja, no ano 2001. De qualquer modo,
considera-se uma participação que é propor·
cional ao tempo de serviço e à média dos
salárioS. Em primeiro lugar, não posso acreditar que um comandante de aeronave no
Brasil, de uma aeronave a jato, possa ter
cõmo prõvento de aposentadoria apenas 2
salários mínimos; então pedi que me mandasse, para o meu Gabinete, as informações
que ~!e, no momento, dava verbalmente. Eu
gostaria de tê-!as por escrito e até agora não
as recebi, mas já vi várias outr.as críticas, inclusive impressas no cotidiano da imprensa
brasileira, acusando-nos de estar demorando
demais na votação de uma ma~éria que é da
maior importância. V. Ex' se referiu ao pedido que houve para a matéria que tramitou
aqui na Casa _para ol?terroos 50 assinaturas
solicitando urgência urgentíssima. Considero, de qualquer maneira, que esta praxe se
está vulgarizando, é terrivelmente negatíva,
porque, quando o Senador Jutahy Magalhães
achou, e com razão, que a urgência "b" já
era de tal modo urgente que prejudicava o
exame das matérias, quer dizer, acabávamos
votando matérias sem sabermos exatamente
o que estávamos votando, imagine a urgência
"_a", a urgência urgentíssima, que no espírito
e na letra do Regimento é prevista apenas
para declaração de guerra e para calamidade
pública. Mas todos nós nos sentimos cons·
trangidos de n~_gar uma _assin_aJura e, então,
entra tudo com 50 assinaturas, aqui, como
urgência urgentíssima. Neste caso, porém, a
urgênciã é abS-olutamente justificada, mas tenho a impressão, senador, que ainda vamos
ter problema, porque há algo como obst4culo
que se levanta agora, em relação não ao pro·
bl-ema exatamenmte da aposentadoria, mas,
sim, em relação ao Suds. E como V. Ex• é
um estudioso da matéria, pediria que V. Ex•,
se pudesse, informasse se _esta matéria já traniita pacificamente entre as Lideranças da
Casa, as_qúais, evidentemente, eu não pertenço.

6

SR. CID SABÓIA DE CÁRVALHO-

_Obrigado pelo aparte de V. Ex•
Eu também não tenho informações preci·
sas sobre esta matéria, Inas pretendo inteirar-me nas próximas horas, para fixarmos
aqui üma posição democrática de defesa dessas pessoas que são oprimidas do modo mais
algoz-wssível, do modo mais cruciante, que
é atingir o orçamento familiar das pessoas.
Esta é umã- forma de tortura também, por·
que nós só pensamos na tortura ffsica; nós
só pensamos em um governo forte quando
ele maltrata diretamente o corpo da pessoa,
mas esquecemos os governos que atacam a
estrutura da família e que deixam a família
em uma sítuação social absolutamente incom-
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patível com a dignidade humana. Este é o
grande problema.
A União dos Aposentados e Pensionistas
do Estado do Ceará, que representa cerca
de 400 mil aposentados naquele Estado, trouxe a mim o seu grito de protesto, inclusive
dos pensionistas, diante da situação anundad_a_ da desvinculação dos benefícios previdenciários do salário nlínimo, uma desvinculação
relativa ao salário mínimo ou vinculação determinada constitucio!Ullmente.
Diz o documento:

"É impossível acreditar-se que alguém
que possua a menor parcela de consciência, de eqüidade7 de justiça possa conceber e aprovar o art. 36 do projeto do
plano que determina a mencionada desvinculação. O sistema dos cãlcu{os adotadá até agora, é escorchante e desumano, pois inclui o critério de maior valorteta e menor valor-teta, que no final das
contas, representa, na verdade, um forte
fato r de redução. Além dessa modalidade, as últimas doze contribu}ções não são
co"igidas monetariamente. Essas medidas reduzem drasticament(! o beneffcio
inicial, o que Significa uma perda que
jamais será recuperada. Há o registro de
casos de segurados que contribufram para a Previdência durante muitos anos com
base em vinte salários mínimos e, foram
aposentados com o beneficio de mais ou
menos dez salários mfnimos. Dá para
sentir o drama."
O Documento fala de achatamento:
"Nos últimos 15 anos houve diversas
mudanças na politica salarial e sempre
com essas mudanças os beneficias tiv.eram o seu valor real diminuído. Foram
perdas que se acumulaarm durante esse
perlodo. Em deCorrência do achatamento
comprovado dos beneflcios~ que atingiu
níveis degradantes e insuportáviâs, a
Constituição de 1988 determinou a recomposiÇão dos valores dos benef!cios e
o restabelecimento do poder aquisitivo
dos aposentados e dos pensionistas mediante a equivalência dos benefícios ao
número de salários mlnimos que tinham
os aposentados na data da concess/Jo do
beneficio.
-Quero dizer aqui, aos Srs. Senadores que
aconteceu nesta Casa um fenômeno muito in·
teressante; esta Casa ficou lotada, e de pessoas
de certo modo tão bem informadas que, lá
do alto, alguém pediu um aparte ao Senador
Jarbas Passarinho. Esse é um fato inesperado
em qualquer Casa c_ongressual do mundo, mas
aconteceu aqui.
O que isso-significa? Significa, Senadoi Jarbas Pasrinho, que estavam aqui pessoas que
não podíamos identificar naquele momento,
mas que não eram propriamente aposeiltados, eram pessoas que pretendiam aposentar-se. E para essas pessoas essa lei, como
nos é proposta, até atende, porque houve
um fenômeno interessante: quem já era apo-
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sentado obteve o benefício transitório da
Constituição, mas quem vai-se aposentar
aposenta-se no escuro, sem saber para onde
está indo.
_ _
_
E esse projeto de lei, vindo _da Câmara,
aclara uma situação provisoriamente boa como V. Ex\ Senador Jarbas Passarinho, ressaltou no dia do seu belo discurso aquí, no
Senado- mas esse benefício inicial, essa benesse, essa coisa boa, de logo se achata, de
logo se esvai, e termina prejudicando a um
agrande coletividade. Daí porque, houve um
susto nacional, em todos os Estados, quando
se soube por aí que o Senado estava lotado
de beneficiados ou beneficiárioS da Previdência So.cial pedindo ao Senado desvinculasse
a aposentadoria da sua relação com o salário
mínimo. Eu acho que V. Ex• se lembra desse
episódio, Senador Jarbas Passarinho.

O Sr. Jarbas Passarinho - Lembro-me
bem. E o curioso, Senador Cid Sabóia de
Carvalho, é que, depois que terminou a ses·são, eu fui procurado por um aposentado,
que se dizia"...:... porque-ele ainda não e·ra aposentado - e que disse .que era meu eleitor
e que pediu o aparte, lá da galeria, porque
se considerou com esse direito.- Mas, note
que, ainda hoje, V. E~ certamente, voltado
como está para esse tema, e o tem feito como
muita percuciência, inclusive, deve ter visto
que a Ministra da Economia, Fazenda e Planejamento declarou-se contrária à extensão
do benefício aos aposentados, dizendo que
isso corresponderia ã cerca de 4 bilhões de
cruzeiros, se não me engano, porque, segurido ela, conspiraria contra a tentativa do controle da inflação. Nobre Senador, quando eu
passei pelo Ministério, a última vez, o Ministério da PrevidênCia_ e ASsistência Social, no
Governo Figueiredo, tínhamos 10 bilihões de
inativos. Há pessoas, aqui, que não gostam
de ser chamadas de inativos, porque acham
que isso ofende como classificação, mas, no
jargão da Previdência, chama-se isto: os inativos, porque não são só os aposentados.
Quando se fala em aposentados, está-se excluindo O volme de pensionistas e aqueles
que, inclusive, têm determinado tipo de benefício temporál,io. Porque também, no jargão da Previdência, benefício se chama tudo
que é pago em dinheiro; fora disso é assistên·
cia. Então, são dez milhões de pessoas, que
estão normalmente com a aposentadorias
muito baixas, a tal ponto que eu me surpreendi, ouvindo na televisão, que também uma
grande maioria riãci tem um sal-áriO inínimo.
Quando deixei o Ministério, todos- estavam,
no mínimo, com um salário mínimo de aposentadoria; deve ter havido uma regressão,
a ser verdadeira a informação da televisão.
E, nesse caso, dez milhões de pessosa podem
pesar de algum modo. Resta saber se é justo
que elas paguem o preço do c_ontrole da inflação no momento em que a força ativa estaria
recebendo esse abono. É uma pergutna que
faço e deixo no ar, certamente não é feita
a V. Ex~ diretamente, mas cumprimentando-o, ainda uma vez, pela tenaz luta que V.
Ex~ está mantendo em favor dos inativos do
Brasiil.

O SR. Çl!>SãiJ.OIA DE"CARVALHOInteressante, Senador Jarbas Passarinho, o
tema que V. Er enfoca vem aqui no documento que estou recebendo. Eles dizem assim:
·
"Porque a recomposição de abirl,
1989, foi feita com base em_ um salário
mínimo de miséria. O salário mínimo
que serviU de base à citada recomposição
- hoje equivale apenas _a 57 dólares, quando em 1963 o seu valor correspondiá a
127 dólares."
Isto quer dizer qu-e os benefícios, para terem o seu poder aquisitivo restabelecido, precisam ainda de uma reposição real de
124,07% a fim de que se cumpra o que manda·
a Constituição. Acho que isso. me vem a pro:
pósito da observação que fez V. Ex•

O documento que tenho aqui enumera a:,razões pelas quais os aposentados são contra
a desvinc~ação. Dizem eles:
"A desvinculação dos benefícios ao salário mínimo, não pode ser efetivada pe_las seguintes razões" - eles querem dizer~ _a desvinculação não deve, muito embora, a redação aqui diga "não pode".
"1?- Porque a redução dos valores
globais dos berieffcios ·seria irrelev_ante;
29- porqUe não evitaria os aumentos
reais iguais à equiparação a um salário
mínimo dos benefícios inferiOies a esse
valor;
39- porque é injusta, e colide com
os princípios inalienáveis da isonoffiia".

Estou lendo o documento dos próprios
apottsentados; eles mandarii aqui uma tabela
de demonstração, e fazem levantamentos numéricos, mostrando o achatamento dos proventos e das pensões.
A medida que visa desvincular benefícios
ao· salário é entendida como injusta pelos
aposentados do Brasil, porqu_e promove uma
redução_ drástica e desumana no valor dos
benefícios, já altamente defasados. Note-se,
pOr exemplo, que um benefício equivalente,
hoje, a-õito salários mínimos, no espaço de
cinco anos, seria reduzido a um salário mínimo.
Srs. Senadores acho que estas considerações devem ser levadas em conta pelo Senado
Federal, para o exame desta matéria amanhã,
quando estaremos examinando o assunto.
-sei da posição democrática que temos tido,
alguns desta Casa, durante o ex.ame destas
matérias. Sei da posição dos Senadores Juta~
hy Magalhães, Chagas Rodrigues, José Paulo
Bisol e Pompeu de Sousa, que nos preside
neste momento, mas não sei a que número
será possível chegar com essa enumeração
de nomes, e não sei se seremos maioria amanhã no exame desta questão.
Quero alertar, acima de tudo, para o asp,ec-to de constitucionalidade, que não pode depender de maioria, mas sim de uma consciéncia nacional, de uma consci8ncia -cívicã.
Isso nãd depende_de estarem aqui mais pes-
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soas contra a desvinculeção ou mais pes.soas
obedientes à orientação góvernam~;.
O que interessa, isto sim, é;SabeJ'' o que
reza a Constituição, porque eSta é~çil:t#;ft:a
peça maior do Direito nacional, é a "Pedra
angular. :é: ela que deve decidir a questão.
Ela é a palavra final. E até que seja modificada, será sempre ela que deverá ser cumprída.

O Sr.

Jutalí~:.~â.Balbães

- Permite-me V.

Ex' um aparte? ·
O SR. CÍD SABÓIA DE CARVALHO-OPÇo o Senador Jutahy Magalhães com todo
ptaz_er.
O Sí.-. Jutaby Magalhães --Senador Cid
Sabóia de Carvalho, V. Ex• está abordando
tema que preocupa a todos nós sob dOis aspectos: o da lei e o da divulgação qUe tem
sido dada ao problema. Como aqui já' foi
abordado p~lo Senador Jarbas Passarinho,
querem responsabilizar o Senado por não votar uma lei desta importância, da mesma forma como procuram responsabilizar o Senado
por não votar o Código de Defesa dQConsumidor, esquecendo-se de que esta foi uma
lei que teve origem aqui e daqui saiu para
_a Câmara dos Deputados e levou mais de
um ano por lá em discussões, retomando a
esta Casa às vésperas do recesso; e ainda somos acusados de ter protelado a decisão sobre
matéria tão importante c_omo esta. Veja V.
Ex• as injustiças que se cometem contra nós.
Quanto ao aspecto da legislação, V.Er, o
Senador Jarbas Passarinho, eu. e creio que
mãis alguns Senadores, no primeiro dia da
discussão, quando aqui as galerias estavam
cheias, chamamos a atenção para a votação
açodada desta matéria; os que hoje ostavan;~
pedindo como i_Jenefí~io, amanhã poderiam
amargar prejuízos, frutos de uma legislação
feita açodadamente. Chamamos a atenção'
parã. o que iria ocorrer. Nem fOi preciso umlongo prazo: a médio prazo já- -começaram
os prejuízos. V. Ex" bem afirma que os que
aqui estiveram viam a lei sob determinado
ângulo que. os beneficia realmente. Tenho
sido procurado por muitos interessados na
atéria, que querem que votemos a ·matéria
de imediato; mas também estou sendo procurado por muitos aposentados que estão preo-_
cupados com ess(!. votação. Então, teríamos_
que encontrar uma solução, sem ferir a Constituição, que não permita a vinculação
Salário mínimo; podemos encontrar uma reda-_
ção que faça com que essa recuperação seja.
feita autor_nati~amenfe, para que haja equilí-brio entre a apose-ntadoria e os salários, man~
tendo sempre aquela média 'COm que eles foram aposentados. Podemos encontrar uma
solução com a redação de uma proposta neste
~ntido. Mas a m~téria veio logo aprovada,
não podemos emendá-la, porque não poderia
retornar à Câmara dos Deputados. Somos
impedidos de fazer as modificações neceSsárias, porque, uma vez votada na Câmara, fi.
camas aqui restt:itos apenas a homologar o
que passa por noSsas mãos, e penso que este
não é o papel do Senado.

ao
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O SR. €ID SABÓIA DE CARVALHO-- a iiltima, para não prejudicar o diScurso ae
V. Ex•
Obrigado a V. Er' pelo lúcido aparte que
ofereceu ao meu pronunciamentO. V. Ex~ já
O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO toca em outro assunto que acho ímpresioTe-nho todo o prazer em diaJogar com V.
nante e para o qual chamaria a atenção do Ex• Receber um aparte de V. EX-1' é uma honra
Senado.
para mim.
O Sr. Jarbas Passarinho- Antes de entrar
O Sr. Jarbas Passarinho - Como tenho
neste novo assunto, poderia V. Ex• conceder-me um aparte pertinente a esse do Sena- grande respeito por V. E~, gostaria que as
dor Jutahy Magalhães?
suas afirmativas ficassem ao abrigo de qualO SR. CID SABÓIA DE CARVALHO- quer jlpá -de crítica, especialmente quando
se tratar de questões básicas, numericamente
Com prazer ouço V. Ex•
explicáveis. V. Ex" chamou de índice de vida
O Sr. Jarbas Passarinho -Como salientou
o que chamamos de esperança de vida ao
o Senador Jutahy Magalhães, a Constituição
nascer, ou esperança de vida em determínada
proíbe as vinculações com o salário mínimo, .idade. A esperança de vida ao nascer engloe o Plano de Benefícios e Custeio, que foi
ba, inclui, evidentemente, a chamada mortaapresentado pelo Governo, também não vin=lidade infantil, a que se caracteriza entre o
culou. Se formos vincular numa emenda, V.
nascimento e um ano de idade, onde temos
E~, que é o nosso preclaro Presidente da
ainda um índice alto, infelizmente, em relaComissão de ConStituição, Justiça e Cidadaw
ção aos pa1ses desenvolvidos. Essa esperança
nia, e, portanto, muito mais que um bacharel,
de vida ao nascer, portanto, é maís restrita,
é_ um jurista, V. E~ admite que poderíamos mais grave do que quando se considera a esmodificar, e, com isso, vamos transgredir:
peninça de vida num<! determinada idade.
primeíro, o texto constitucional; segundo, vaw A estatística do Ministério da Previdência Somos aumentar despesa, que também nos é
cial era um ponto alto do trabalho rotineiro
defeso fazer.
que lá se fazia. E se_ provou, nobre Senador
O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO- Cid Sabóiii_ de Carvalho, que, ao contrário,
O prOblema, Senador Jarbas Passarinho, é do que -V. Ex~ disse, a esperança: de vida ao
nascer dos brasileiros aumenta--a ca-da ano
de realidade. O assunto vem sendo muito
que se passa, o que é uma conseqüência natubem enfocado quando a pessoa fala na aquiw
ral de uma melhoria de atendimentos, incluw
sição do dii"eito. Comó o direito_ foj adquirido?- Pela contribuição. Contribuição com sive da. baixa, da queda da mortalidade infantll. Qu-ando fiz o meu concurso para a Escola
base em quê? Em salário. A devolução desse
direito constituído, pois o que vai aposen- ·de -comando do Estado-Maior do Exército
tarwse constitui durante a vida, não pode ser Brasileiro, a _mortalidade infantil no Recife
em condição diferente a.O da época em que era -de mais de quatrocentos em cada mil que
nasciam. Hoje, essa mortalidade está abaixo
ele pagou o benefício que -p~etende ter no
de 100, o que ainda é um índíce muito alto,
futuro, porque isso se chama previdência soquando se compara com pafses europeus, oncial. Na verdade, descontawse _do salário de
quem trabalha, como se descop.~~do empre- ..de a esper~ça. de vida ao nascer é muito
alta e a mortalidade infantil praticamente é
gador~ a importância que vai constituir o dizero. Eril 1985, -erá o -úfiimo _dado de que
reito à apoSentadoria futura. Quanto ao saláeu dispunh·a, a esperança de vida ao nascer
rio mínimo, não é evidentemente, sob essa
ótica da Constituição, proibi~_ vinculações, do brasileiro era de 65 anos de idade; as mulheres víViam normalmente mais 6 ou 7 anos
mas é a reconstituição do direito do cidadãq.
do que oS hOriiens, mas a média entre homens
Como éle contribuiu é como ele_devereceber.
e. .mulheres proporcionava -~~se índice de 65
Ele não pode contribuir de uma maneira e
anos. Poi -õutra f<iâo, ao contrário do que
receber de modo reduzido. Aí é que está o
problema, que é de Direito, inais jurídico pode parecer, que as pessoas desfrutam cada
vez menos da aposentadoria, dá-se o oposto.
do que propriamente orçamentário, muito
porque anie~;-ao:f 14 anos, não ~~ fazia o
embora a sua realização dependa basicamente de um critério orçamentário. Mas a Nação registro de cade!"fleta- aliás, vejo aí, hoje,
para triste~a ~ha, que se diz com a. maior
tem responsabilidade. Quando e!a recebe
naturalidade que 40% da força ativade trabauma contribuição mínha, vai-me devolver islho, não tem caderneta, o que é um absurdo
so em aponsentadoria. Acontece que o homem contribui 35 anos e a mulher, 30 anos. pat;a mini_-, mas aqueles que têm caderneta
começam a tê-la aos 14 anos 1 porquea ConstiE durante quantos anos vão receber de volta
tuição já permite trabalhar; com isso, vamos
o benefício? Muitos não vivem até perfazeter~ com mais 30 anos, 44, 45 anos, que a
rem o direito, outros náo conseguem uma
pessoa pode começar a pedir sua aposentaw
subsistência muito larga, di~te po_ quadro
e~ há um·prazo bem maior, do que outrora,
de necessidade do País, e essas pessoas perede fruir essa. aposentadoria até o fun de s11a
cem com poucos. anos de aposentadoria. O
vida. É um reparo que faço, humildemente,
índice de vida do brasileiro é cada vez menor.
a V. Er. para que essas expressões náo pasNão sei em quantos anos estamos hoje, mas
sem em julg~do em relação a essa pretensa
a Justiça não fixa -o índice de sobrevida de
diminuição da esperança de vida ao nascer.
ninguém além dos 65 anos.
O SR: CIP SABÓlA DE CARVALHO O Sr. Jarbas Passarinho- Permite-me V.
Ex:• uma interrupção? Prómeto.:.lhe que Será Senador Jarbas Passarinho, ouvi com muita

atenção a argumentação de V. Ex• A questão
é só de enfoque. V. Ex' está enfocando a
questão, acima de tudo, como ex-Ministro,
brilhante Ministro que foi em várias Pastas.
E há esses dados, que·v. E~ chama de esperança de vida, e que são dados, digamos assim, mais sociais do que propriamente questões levadas ao Judiciário brasileiro.
A mortalidade infantil não chega ao Poder
Judiciário, não há processos que averiguem
a questão da mortalidade infantil. Não há
esse problema:
A verdade é que, de modo geral, o brasileiro vem superando a mortalidade infantil
e víve-se mais neste País. Vive-se mais neste
País, tomando-se a população como um todo,
tomando-se a população sob um~ visão genérica.
Quando falei aqui, Senador Jarbas Passarinho, eu me referi às concessões, às decisões
do Poder Judiciário, principalmente em questões de seguro, pensões por causa de acidente. Digamos: uma pessoa que pereceu em
um desastre aérea. O índice de sobrevida a
ser fixado, via de regra, será sempre de 65
anos.
Por exemplo: o cidadão vinha trabalhando
e morreu num acidente em um transporte
coletivo. O juiz condenou a· empresa paga(
uma pensão à viúva com base nos rendimen~
tos daquele cidadão. O cálculo da idade será
Q. de 6,5_ .anos.
.
Esta é a jurisprudência firmada. E se for
mais, se o Juiz carregar um pouco ma~s a
mão, o Tribunal Superior que examinar a
matéria ou um Tribunal Estadual que examine prelimínarmente vai, evidentemente,
fazer a redução.
Isso significa dizer que profissíonalmente
entende-se que a vida de um cidadão aqui,
no Brasil, é, em média, 65 anos. Esse homem
que trabalha - não me refiro à sociedade
como um todo, mas àquele que se desgastou
no trabalho e, às vezes, até se acidentou no
trabalho, e tantas coisas que possam ter acontecido a quem trabalha, principalmente nessa
atividade da construção civil - , essa pessoa
chegar aos 35 anos.de trabalho na construção
civil sem acidente é quase que impossível.
Essas pessoas não vivem muitO.
Entretanto, há os de maior privilégio, que,
sob outras i;ondições de vida, conseguem ir
adiante com1~ua existência, bem além desses
limites que s!vem de base ao Poder Judiciário. Foi esta irmãção que fiz, sem Invalidar
nada do que
Ex~ disse. O que V. Ex! falou
é, acima de tllj o, um dado ministerial e que
respeitamos c~m alegria, porque significa que
socialmente o Brasil cresceu, que a morta·
lidade infantil, apesar da existência dos nordestinos, já se r~duz, que é possível ter uma
esperança de vida um p·ouco mais ácentuada.
O Senador Jutahy Magalhães, quando do
.seu aparte, mencionou rapidamente o Código
do Consumidor, e quero, no final do meu
pronunciamento, manifestar támO-érri algumas preoCQpaçóes. A primeira preocupação
é de caráter doutrinário e lamento que não
esteja aqui o Senador Mata-Machado, que
é um entendido, u~ dos melhores professores
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na Teoria Geral do Direito. E ele sabe, não

sei se Duguy ou Savigny. um desses dois grandes juristas que inarcaram, a seu tempo, a
sua época, pelos conhecimentos que detinham - acho que Savigny - el~s condenavam as codificações; os Códigos quase que

estacionam o evoluir social, a era crítica e
o Senador Mata-Machado, no seu livro sobre
a matéria, que conheço já de outra edições,
tenho até a última, aborda bem direitinho
esse tema e mostra a razão que pá coin aquele

jurista do século passado: codificar, via- de
regra, é congelar, é guardar, é impedir a evolução, é segurar ao invés da lei comum que

pode ser alterada com màis facilidade, que
no dia-a-dia vai-se modificando. Então, sempre qut:; intitulamos alguma coisa de código
significa obviamente codificar e codifícar é
armazenar, guardar com cuidado, não permitir determinadas alterações sociais; de certo modo os códigos seguram o progresso. É
essa a crítica dos maiores pensadores do Di·
xeito.
Então, eu acho que o Código do Consumidor, esse nome Código deve ser mais uma
fantasia do que propriamente se pretender
um Código do Consumidor, porque o assunto
~muito evolutivo. Mas, o que mais me preocupa no que chegou aqui, já vindo da Câmara
- , saiu daqui, foi para lá, voltou para cá
- é o conceito de consumidor, porque, muitas vezes, vamos ter o investidor como consumidor. Será o adquírente de um apartamento
de muitos milhões de cruzeiros um consumidor ou ele será üm investidor?
Entendo que o Código do Consumidor é
mais a proteção do homem comum porque,
para os temas mais profundos, no rompimento dos contratos, há, em certas hipóteses, se
o direito é comercial, o Códi~o Comercial;
Nas hipóteses cíveis, há o Códrgo Civil.
Desta forma, não pOsso trazer para o C6di·
go do Consumidor, com a consciência tranqüila, problemas do Código Comercial ou
problema do Código Cívil, porque posso fundar uma verdadeira parafemália na legislação
brasileira, criando gravfssim0s problemas para o Poder Judiciário. Então, temos de definir
consumidor com relação aos bens que, na
verdade, são de consumo.
__
Os Senadores juristas que aquf estâO.e neste Casa está Afonso Arinos, ·aqui é a
Casa de José Paulo Bisol, de Mata-Machado
- e todos nós sabemos que o dire_ito classifica
muito bem, classifica oiar""iVíiE:OSamente os
bens, os corpóreos, e os incorpóreas, correspondendo aos materiais e inlã.teriais, bens
móveis e- imóveis, bens fungíveis e consumfveis, bens do comércio e fora do comércio.
Enfim, há uma classificação que leva o DireV
to-à providências impOrtantes. Por exemplo,
o navio que se move com -toda facilidci.de é
um bem imóvel, porque. é necessário-ãõ direito que ele seja considerado como tal. Todo
bem móvel que se afixa a uma coisa imóvel
também se toma imóvel,· porque o acessóriosegue a natureza do principal como uma das
regras básicas do_direito.
_
O Código do Consumidor que aqui está,
feito mais sob a égide da emoção, dessa idéia

proteti't'a das populações, sem um exame
mais profundo, termina levando à desproteção pela dificuldade amanhã de o Poder
Judiciáiío cumpfíi -ãquilo que a nova leí de·
terminará.
Há, inclusive, um prÕblenla qUe se funda
com um acréscimo enorme das ações regres·
sivas. A partir do momento em que o compra·
dor de um apartamento, de uma casa ou de
qualquer outro imóvel é tido como consumidor, uma fechadura dá um defeito _ou todas
as_ fechaduras, do_bradiças, dão defeito, ele
açiona o co.nstru1or civil.
Na verdade, sob um ângulo maior da responsabilidade, essa não pode nunca se distanciar da indústria, do produtor daqueles b,ens
de comércio que se tornaram bens imóveis
pela fixação numa construção civil.
Isso vaí criar um problema muito grave
no Poder Judiciário, de um número ~norme
de__ questões que poderiam ser resolvidas no
Juizado das Pequenas Causas ou ter outras
soluções, se o problema é de grande monta,
à luz dos códigos preexistentes, porque o Código Civil como o Código Comercial tratam
de todo esse cumprimento contratual com
uma- dâreza extraordinária e com uma jurisprudênci~ mujto rica, sendo que a do Código
Comercial vem desde o século passado.
O direito brasileiro não pode ser conservador, porque a nossa sociedade não é conservadora. Mas as modificações nunca devem
ser para píor, devem ser sempre atinentes
ao progresso social do País. O direito tem
que evoluir, modernizar-se, mas sem perder
as suas características sábias, herdadas da le·
gíslação alemã ou da legislação portuguesa,
fruto das comparações dos mestres do Diteito
Comparado.
Af, aman'hã, vamos examinar o Código do
Consuriiidor com graves erros na sua produção diante do cenário jurídico do País. Vamos
examinar isso sem condições de aprofundamento dentro dessas urgências que·~ Senador
Jutahy Magalhães condena e com muita razão, condena com fundamentada razão, in<liscutfvel razão.
Vamos levar o Senado da República, uma
CãSa cheia de juristas, cheia de pessoas mF!_du_r_a_s, de ex-Governadores, ex-Ministros,
pessoas --sábias como o- Senador Chagas Rodrigues, pessoas de profundos conhecimentos, lá vamos nós assinar uma coisa que, entre
outras, é um atestado de desinformação, qual
se tivéssemos o desconhecimento da ciência
jurídica neste País.
Por isso Código de Consumidor é algo que
deve ser muito bem.examinado, não s6 pelas
questões pragmáticas, não só pela modernidade, mas, também, pela filosofia_ do Direito.
E, lamento não estar aqui o Senador Mata·
Machado que é um expert nesse assunto, é
um crítico dessa matéria, como está em seu
livro, onde elabora lições sobre a Teoria Geral do Direito, um trabalho muito profundo,
muito sério no qual S. Ex~ analis·a essa crítica,
a existência dos códigos.
Entendo quem está carente de uma legislação é o homem comi.mi; é a dona-de-casa
que compra um eletrodoméstico, é a dona·
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de-casa que vai ao supermercado; não· é- o
investidor que vai a urDa construtora e compra três andares de um novo prédio; is!!IO é
outra coisa, tem outra c-oti"ol:aÇão; tem outro
sentido; isso não é consumo.
O Sr. Jutahy Ma"g81bies- Permite-me V.
Ex• um aparte?

O SR. CID SABÓIA DE CARVALHOCom todo prazer ouço V. Ex"

O Sr. Jutahy Magalhães- O comprador
de apartamento não é só o grande investidor
que quer investir na indústria imobiliária, tem
o comprador da casa própria, o simples operário que comprã. a sua casa e esse também
deve ser garantido. Todos esses também são
consumidores.
O SR- CID SABÓIA DE CARVALHOOuço a observação de V. Ex• sem poder concordar muito com ela, porque temos que considerar o que é bem de consumo; o bem de
consumo tem um conceito, os bens fungíveis
e consumfveis. Há uma diferenÇa nos bens
de consumo.
-Agora, claro que esses cidadãos pobres,
que adquirem a casa popular, não são investidoresL_São investidores, também, em·uma
visão mais genérica, mas na-o ·nõ--sentido de
investir; estão inveStindo por Uma condição
social que os obriga, pela necessidade da moradia. Há um investimento de caráter social,
um investimentO quase Obrigatório, o sonho
da casa própria, que todos os brasileiros têm.
Tem V. Ex~ razão quanto 3. esta otiservação. ~ão podemos i$ualar o adquirente de
uma casa em um conJunto habitacional com
uma pessoa que adquire apartamentos de lu·
xo, m34sô"es no lago, esses que foram arrematar os bens levados a leilão pela atual Presidência da República. Esses, sim, são verdadeiros investidores ...

O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) A Mesa lembra ao nobre orador que seu tempo está esgõtado.

O SR. CID SABÓIA DE CARVALHÓJá vou encerrar ineu-discurso, Ex~
Eu gostaria- de encerrar esta minha fala
de hoje advertindo aos Srs. Senadores aqui
presentes para a nossa missão de amanhã.
Vamos olhar tudo istO com cuidado. E se
vamos assumir aquele risco de sermos considerados pessoas inocentes, pessoas que não
conhecem, que esse risco seja muito cons·
ciente, seja conscientemente aceito, aSsim como nós, naquele dia, assinàmos um pedido
de urgência, que terminou não dando entra·
da, para exame do projeto de lei, oriundo
da Câmara dos Deputados, tratando da Previdência Social.
Desculpe-me pela demora, Sr. Presidente,
Voltarei a tratar destes assuntos em outra
oportunidade, se Deus quiser:
Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente.

Durante o discurso do Sr. Cid Sabóla
de Carvalhq_, o Sr. Pompeu de Sousa,
J!' Secretário, deixa a cadeira da presidência, que i ocupada pelo Sr. Nabor
Júnior, Suplente de Secretário.
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COMPARECEM MAIS OS SENHORES
SENADORES:

Gilberto Miranda - Aureo Mello- Carlos Patrocfnio- Jo<lo Caf.telo -Afon!.O Sancho- Cid Sab6ia de Carvalho- Raimundo
Lira - Jutahy Magalhãe:. -João Calmon
-Maurício Corréa.
O Sr. Jutahy Magalhães- Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.
0 Sr. PRESIDENTE (Naht>r Júnior) -

Con'cedo a palavra ao nohrc Senador.
O SR. JUTAHY MAGALHÃES (PSDBBA. Pela ordem, sem revisão do orador.)
-Sr. Presidente, peço a palavra apenas para
uma indagação: fui informado de que estava
prevista, para a Ordem do Dia de amanhii,
a discussão do Código de Defesa- do Consu·
midor.
Gostaria de saber se a informação é correta, porque, também fui informado que o Relator da matéria, Senador Dirceu Carneiro,
havia pedido para realizar a reunião da Comissão Especial do Código de Defesa do Con·sumidor na quarta-feira. de manhã, para ver
se poderia colocar na Ordem do Diá de quarta-feira, à tarde, o Código de Defesa do Consumidor.
, Tenho duas informações diferentes e conflltantes. Gost<gia de saber qual a inforrriaçcio
correta.
O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) A Mesa informa ao ilustre Senador Jutahy
Magalhães que, no momento, está aguardando·a manifestação da Comissão de Assuntos
Sociais sobre o projeto. Há informações, no
entanto, de que as Lideranças iriam requerer
tramitação em regime de urgência para essa
matéria. Se esse requerimento entrar amanhã, será votado pelo Plenário. Se for aprovado, a matéria será submetida na Ordem
do Dia da próxima quarta-feira, dia 9.
O SR. JUTAHY MAGALHÃES - Esta
é a informação mais correta, porque pensei
que seria utilizada aquela urgência urgentíssima que estava assinada para colocar a matéria amanhã. Eu estava avisando que o Senador Dirceu Carneiro não sC encontrará presente amanhã, e solicitou (osse feita a reuníão
da CorriíSsão ria quarta-feira, pela manhã.
O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) Esta é a informação correta que a· Mesa acaba
de prestar a V. Ex•
O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) o tempo destinado ao Expediente.
Passa-se à

Esgota~o

ORDEM DO DIA
Item 1:.
Projeto de Decreto Legislativo n" 6,
de !990.
(Incluído em Ordem do D1a, nos termos do art. 376, e, do Regimento Interno)
Discp.ssão. em turno P.nico, do Projeto
de Decreto Legislativo n~ 6, de 1990 (n"
107/89. na Câmara dos Deputados). que

aprova:O texto do convênio entre os Governos da República Federativa doBrasil, da Repúblic,a Argentina, da República do Chile, da República do Paraguai
e República Oriental do Uruguai sobre
a constituição do Comitê Regional de
Sanidade Vegetal - Cosave, assinado
em Montevidéu, em 9 de março de 1989.
(Dependendo de parecer.)
Solicito ao nobre Senador Francisco Rollemberg o parecer da-ComisSão de Relações
Exteriores e Defesa Nacional.
O SR. FRANCISCO ROLLEMBERG (SE.
Para emitir Parecer.)- Sr. Presidente, Srs.
Senadores. sob a apreciação desta Comissão,
o texto do Projeto_ de_ Decreto Legislativo
n• 6. de 1990 (n• 107-B. de 1989, na Casa
de origem), que "aprova o Texto do Convênio entre os Governos da República Federa·
tiva do Brasil, da Repúhlica Argentina, da
República do Chile, da República do Paraguai e da República Oriental do Uruguai so~
bre a Constituição do Comitê Regional de
Sanidade Vegetal - Sonave, assinado em
Montevidéu, em 9 de março de 1989".
Acompanhando a Mensagem Presidencial,
que remeteu o referido Convênio para os fins
previstos no art. 49.1, da ConstítUição Federal, vem Exposição de Motivos do Exm~ Sr.
·Ministro. das Relações Exteriores, na qual
consta qUe, assinado em 5 de março de 1989,
busca "dotar os seus membros de um mecanismo regional fitossanitário que atenda às
necessidades de coordenação e cooperação
internacional; em matéria relevante para os
esforços de integração regional. O crescimen·
tó de produção e intercâmbio agrícolas na
região, as..,ociado ao melhoramento de infraestrutura viária e de transportes, aumenta os
riscos de disseminação de pragas e, conse·
qücntemente, a necessidade de aperfeiçoar
os s.tstemas quarentenários".
Acrescenta a referida Exposição de Motivos que os países-membros do Cosave decidiram estruturá-lo com a criaç~o de um Conse~
lho de Ministros, compoSto dos Ministros da
Agricultura ou seus equivalentes, que se en.carregará de fixar as políticas, estratégias e
prioridades do organismo e de um Comitê
Diretivo. Este último será composto pelos
Diretores de Sanidade Vegetal dos pafsesmembros, aos quais caberá definir os programas, projetas e atividades de coordenação,
com base na problemática fitossanitária de
interesse cOmum, e segundo as prioridades
acordadas pelo.Conselh0 de Ministros".
A oportunidade e conveniência da adesão
do Brasil ao Convênio ora apreciado, total~
mente evidenciados na motivação do Exm"
Sr. Chanceler, acrescentam-se ao interesse
nacional em inserir-se nos sistemas interamericanos que visam a aperfeiçoar macanismos
de aproximação regional, a bem do interesse
comum dos países. Trata-se, inclusive, da
vontade 0-ªG.ional çonstitucionalmente expressa no art.4", parágrafo único de nossa
Lei Fundamental.
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Por todo o exposto, somos pela aprovação
do projeto de decreto legislativo ora apreciado, nos termos de sua original propositura.
b o parecer, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Nabor )únior) O parecer conclui favoravelmente à matéria.
Pass_a-5e à discussão do projeto, cm turno
único.
Em discussão.
Não havendo quem peça a palavra, encerro
a discussão.
Nos termos do disposto no art. 168 do Regi·
mento Interno, não se procederá a votação
de proposições nas sessões de segunda-feira.
Nestes termos, a matéria permanecerá na Ordem do Dia, em fase de votação, até amanhã,
f]uando esta poderá ser processada-.
O SR. PRESfDENTE (Nabor Júnior) Está C-bgotada a Ordem do Dia.
Volta-se à lista de oradores.
Concedo a palavra ao nobre Senador Leite
Chaves.
O SR. LEITE CHAVES (PMDB - PR
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente. Srs. Senadores, anteontem, apresentei
projeto de lei Com o n~ 115/90, determinando
a realização de plebiscito para a reabertura
ou o definitivo fechamen_to Qa_"EStrada do
Colono" no Pãique Nacional do Iguaçu: no
Estado do Paraná.
Este assunto se tornou de grande impor·
· tânda em razão da exacerbação do movimento ecológico nacional. Fui um dos primeiros
Senadores em 1975 H levantar o problema
ec_ológico aqui no Senado. Nessa época, pouco se cogitava disso, c cu !ia na Time uma
notícia de que um satélite surpreendera uma
queimada na Amazônia de 10 mil quilómetros quadrados. Isso teve ampla repercussão
aqui, foi objeto de sucessivos discursos, inclusive do Senador Evandro Carreira e, logo
depois, crianças do Rio_ Grande do Sul, .em
Porto Alegre, subiram numa árvore para (.jUC
ela não fosse derrubada pela Prefeitura. Então. o movimento ecológico, na época, nfio
ex-istia praticamente: havia apenas sensibilidades a fatos dessa natureza. Mas ele se exarcerbou de tal sorte, que, no meu Estado,
está criando um problema que pôe em dificuldade até mesmo a unidade do Estado do Paraná: é a questáo <.la Estrada do Colono.
Esta estrada corta o Parque Iguaçu, que
é aquela área tlore:;tal que vai desde Céu
Azul. até as Cataratas; atravessa o Rio Iguaçú, o J3.io Paraná e alcança também a Argentina. E um parque comprido, onde sempre
existiu uma estrada que ligava Medianeira
a Capanema, um trecho de 18 quilómetros
apenas, cortando-o no sentido diagonal.
Esta estrada data de l 925, foi feita por
Carlos Prestes. Quando ele por alí passava,
no comando da Coluna Prestes, abriu a pica~
da que·ncou sendo usada pelos viajantes da
época. Sequer havia municípios. Talvez Foz
do Iguaçu.
Mas aquele trecho sempre foi usado entre
o sudoeste e o oeste do Paraná, servindo ainda às Populações que vinham do Rio Grande,
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Santa Catarina. Óemandava o Paraguai ou
mesmo o Mato Grosso e ci.quela região turística de Foz do Iguaçu.
Pois bem, há dois anos, mesmo para preservação do Parque, o Governo &tadual resolveu asfaltar a estrada.
Um popular denunciou o fato ao P.r9CU·

rador da República e este ingressou na .1'
Vara da Justiça Federal de Curitiba com t,~ma
ação cívil pública, acolhendo o juiz a liminar
pelo fechamento. Fechada .a estrada, essas
populações,_que tradicionalmente usavam esses trechos, ao invé~ de percorrerem 18km
apenas passaram a andar 220km. E isso, com
o passar do tempo, foi criando graride com;trangimento, porque tais populaçôcs se achavam com direito àquela passagem, um direito
que preexistia, inclu:-;ivc, a qualquer outro
direito que se invocasse. mesmo cm favor
do meio ambiente.
A ação foi contestad11 e_diversas prefeitura~
ingressaram como assistcntc5 no pn)cesso. A
Justiça decidiu pelo fechamento, mas o Tri·
bunal Regional Federal cassou a sentença.
Em seguida, houve um m()vilncnto muito
grande de 30 mil pcs~oas (a varáveis ao fecha~
mento. E as pnpulações. inclusive juraram
cumprir melhor do que ninguém as regras
ecológicas, mas mesmo assim aJustiça Fl.:!lleral terminou proferindo sentença definitiva
pelo fechamento. passível ainda de n:curso,
mas de difícil o;olução.
Então. Sr. Presidente, sequer os peritos
foram ouvidos, e a Justiça dificilmente re::oolveria de forma salutar um problema como
aquele porque :.c ela mantiver fe.chada a es·
trada, estará causando uma io[ustiça muito
grande às populações confinantes e ao Estado, porque duas rcgiücs cm choque. c indu·
sive ameaçam com uma separação, criando
o Estado do Iguaçu. Se ela determina pura
e simplesmente a abertura, mio deixa de ser
tambt!m um perigo c um risco para a ecologia.
Então, tomando conhecimento di:;,..,o c no
interesse do .Estado ingrcs5ei no processo como assistente, dada a minha condiç;io de Senador pelo Pamná.
Nessa condição procurei ouvir os técnicos
a respeito, telefonei até para os Estados Unidos e ouvi técnicos da Universidade dt.: Pardue. Eles me remeteram a-um prlís chamado
Suazilândia, que fica no norte da África do
Sul. Lá existe um parque cortado por estradas, e há uma estrada que é chamada de "estrada ecológica", considerada padrão, cstra·
da modelo para parques. É asfaltada, com
alambrados laterais, cerca de arame larga em
cima, malha estreita, embaixo, com diversas
passagens de níveis. umas mais largas que
outras, para que animais predadores não te·
nham opor~tunidade de dizimar as suas presas
naturais. E a estrada guarnecida por duas
guaritas construídas nas extremidades e uma
vigilância permanente com motocicletas de
pequena cicJagem. Além do mais, há na parte
de cima da rede unia carga elétrica de pequena voltagem para afugentamento dos animais
· maiores.
Mas, mesmo assim, isto é, obedecendo a
esses padrões, a Estrada do Colono não con-

segue ser feita. Então, o que resta? Com a
apelação. essa ação se-arrastará -por dois ou
três anos~ A própria Jusfiç_~ e os procuradores
estãõ ·mutto sensíveis a esse problema por
não- estarem informados de que com esses
requisitos t_écnicos uma_estrada pode muito
bem coexistfr com a ecología.
Então, Sr. Presidente, eu recorri a um instrUI:rtental novo, introduzido pela Constituição para casos como esses, que é o plebiscito.
O plebiscito é -'Obt:rano. sobrepondo-se inclusive a decisões de .iustiça, como no caso.
E que pe~soa" deveriam ser ouvidas naquele
caso? Os munidpio,.., confinantes. aquelas populações que vivem ao lado do Parque c que
se beneficiam da pa~sagem. Mas. para que
qualquer munidpio IDgo depois mio invocasse preterição, procuwmos circunscrever o
plebiscito àqueles municípios que. realmt:nte,_ mostraram interesse na estrada. põlrticipandn como assi~tt.·ntes na açiio a que me
referi. isto é. açüo púhlica cível. que se processa pela 1' Vara Federal d~ Curitiha. ora
cm fa~.X de recurso. Então. os Munidpios
são os seguintes_: Barrw.:ão, Capancma. Céu
Azul, Foz do Iguaçu. Marechal Cándido
Rondon. Missal, Pérola do Oeste. PlarialtD.
Pranchita, Santa Helena. Santa Isabel tlu
OcMe, Santa Tere.sinha do Itaipu, Santo Antônio, São Miguel do lgua~·u e Vera Cruz
do Oeste.
Então, a funtlamentação que fizemo~ foi
de acordo com os mais avançados ensinamcn·
to~ científkôs de natureza et'olúgica, entendendo. nüs. que se a ecologia é umA ciência
ela tem que coexi~tir com D progresso porque
a eiénda que mio tem regras p_ara l'ocxistir
wm o progrCSso. Cviclcntemente. não é ciên~
da. A exubcrbação. lá. é tamanha. que se
um animal. um insento até. é afl'taclo formase verdadeiro harulho, agitaçüo sem limitt.:.
Dizem até que esta estrada impede que os
insctos da região se acasalem. V e iam V. Ex-"
como a coisa está exacerbada. E esse:-. argumentos partem mais dos ccólogos Jos barl's.
que nunca foram nem a uma floresta e. muito
menos·, àquela- rcglão.
Ora. se esses ecólogo.s do Rio de Janeiro.
ecólogos de Curitiha. ecólogos de São Paulo
chegam a esse ponto, tmnbl.!m têm que defender a destruição de cidades p:tra que se refaçam as antigas c as primitivas_ floresta~. Então
um assunto, que é de interesse nadonal. que
pertence a cada um, a cada cidadão somente
no plehisdto havení de encontrar a solução.
Homens sem qualquer qualificação. a não ser
Um mero conhecimento teórico. procuram
comandar movimentos exacerbados t'omo esse. contrário ao interesse do E,..,tado e do povo
paranaense.
Então, o projeto é muito simplc~. muito
claro, e as~im ele -está rcdigidD:
PROJeTO DE LEI DO SENADO

N· I 15. DE 1990 •
Determina a realização de plebiscito
para reabertura, ou definitivo rechamen~
to, da .. Estrada do Colono", no Parque
Nacional do lg:uaçu, Estado do Paraná.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1" Fica assegurado às popul3ções di·
retamente interessadas, nos termos do arr.
49, inciso XV, da ConstitUiçaq FedCrar, o
direito de decidir mediante plebiscito. sobre
a reabertura, ou definitivo fechamento, da
"Estrada do Colono", -situada no Paique Nacional do lguaçu, no Estado do Paraná, que
liga os municípios de Capanema e Media·
neira.
Art. 2" A Justiça Eleitoral, no prazo de

120 dias, a contar da publicação desta lei,
fará realizar, em dia e hora previamente marcados, plebiscito com a participação dos e lei·
tores dos municípios confinantes, assim con~
siderados os que pleitearam,· como litiSbJn·
sortes, na ação civil pública movida pelo Mi·
nistério Público contra o extinto Instituto
Brasileiro de Desenvolvimento Florestal IBDF (atual Instituto Brasileüo do Meio
Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis- IBAMA). o Estado do Paraná e ou·
tros.
Parágr<Jfn único. Os Municípios a que se
refere este artigo são os seguintes: Barracão,
Capancma. Céu Azul, Foz do lguaçu, Mare·
chal Cândido Rondon, Mi!.sal. Pérola do
Oeste, Planalto, Pranchita. Santa He_lena.
Santa Isabel do Oeste. Santa Tcrezinha do
Itaipu, Santo Antônio, São Miguel do Iguaçu
e Vera Cruz do Oeste.
Art. 3" Se o resultado do plebiscitO for
favorável à reabertura da "Estrada do Colono ... esta ficará disponível para o tráfegÕ somente após a execução de obras. que visem,
de acordo com o dispoMo no art. 225 da ConstituiÇào Federal, a minorar os impactos am·
biental e ecológico da reutilização da referida
rodovia.
Art. 4~' _ Esta lei entra em vigor na data
de sua publicação.

Art. 5"
contrário.

Revogam-se as disposições em
Justificação

_Desde 1925 que a Estraaa do Colono tem
sido uma passagem natural entre o Oeste e
o Sudoeste do Paran<Í, preexistindo à criação
de muitos dos municípios ali localizados, e
até mesmo ao próprio Parql!e Nacional do
lguaçu (criado pelo Decreto Federal no 1035,
de 10-1-1939). A referida estrada foi continuamente utilizada, sem qualquer problema,
até a decisão do Estado do Paraná de asfal·
tá-la, em 1986. Ao determinar o seu esfalta·
mento, o Estado do Paraná foi judicialmente
acionado pelo Ministédo Público Federal,
através da 1• Vara Federal de Curitiba; que
concedeu liminar para o fechamento da estra·
da em ação.cívil pública, posteriormente confirmada por sentença. Mesmo na pendência
de recurso, a estrada está fechada há mais
de dois anos, obrigando a população daquelas
regiões a fazer um desvio _de 200km, ao redor
do Parque, ao invés de percorrer apen-aS 18
km através dele, como fazia anteriorm~nte.
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A estrada é de grande importância não só
para as regiões Oeste e Sudoeste do Paraná,
como também para os Estados de Santa Cata-

rina, Rio Grande do Sul e Mato Giosso do
Sul, além do Paraguai. Seu fechamento já
causou enormes prejuízos econômicos àqueles Estados e ao País, sem contar os problemas ambientais decorrentes da queima desnecessária de combustível, superior em mais
de dez vezes ao gasto anteriormente feito para realização do mesmo percurso.
A alegação para o fechamento da estrada
diz respeito à intocabilidade do Parque, parti·
cularmente em sua área central, considerada
pelo Ibama como "área intangível". Essas

considerações ecológicas só reCCiiteinente fo·
ram manifestadas, 65 anos após a abertura

e a regular utilizaçáo da estrada, sem que
durante esse perfodo houvesse ali maiores
danos ecológicos. As mesmas considerações
não foram aplicados à estrada das Cataratas
do Iguaçu, que é asfaltada e corta em cerca
de 10 km a parte ocidental do Parque.
A alegação de intangibilidade de um par·
que de área considerável como a do lguaçu
(176.086ha) não encontra precedentes nos
parques nacionais de outros paCses. Os maiores e mais importantes parques nacionais dos
Estados Unidos, por exemplo, possuem não
uma, mas várias estradas pavimentadas que
os cortam. Essas estradas não servem apenas
de acesso dos turistas, mas também para a
sua conservação e fiscalização. Por questões
ecológicas, porém, algumas delas são fecha·
das durante a noite.
Quando rodovias de maior fluxo de tráfego
atravessam parques estrangeiros, como a do
Parque: Nacional da Suazilândia, diversas
precauções podem ser tomadas para que o
impacto â fauna seja o menor possível. Essa
estrada, que tem servido de modelo para ou·
tros países, é margeada por alambrados que
impedem o cruzamento de animais por sObre
a pista. Há por outro lado, diversas passagens
de nível, para que as di(erentes espécies passem de um lado para outro do parque, sem
perigo. A estrada também serve de importante via de fiscalização com guardas florestais em jipes e motociCletas em permanente
vigilância para impedir qualquer ameaça à
sua fauna.
Disp9sitivos semelhantes a estes estão presentes no projeto apresentado pelo Estado
do Paraná, para reabertura da "Estrada doColono".
Portanto, o seu fechamento, fruto de um
movimento ecológico, exacerbado, não encontra justificativa Científica, e é contrário
às necessidades das populações do Oeste e
Sudoeste paranaenses. Nada mais justo, pois,
deixar que, através de plebiscito, elas decidam sobre a reabertura ou o fechamento definitivo da mencionada rodovia.

A eventual reabertura será, entretanto,
salvaguardada pela execução das medidas de
proteção necessárias â preservação ecológica
do Parque Nacional do lguaçu, como admite
a Constituição.

Tenho certeza de que o Senado haverá de
dar aprovação a este projeto, pelos seus jus·
tos fundamentos. E espero que diversos outros assuntos dessa envergadura venham a
ser resolvidos no País através do plebiscito.
Muito obrigado a V. Ex~ (Muito bem!)

Durante o discurso do Sr. Leite Chaves, o·Sr. Nabor Júnior, Suplente de Secretário, deixa a cadeira da presidência,
que é ocupada pelo Sr. Jutahy Magalhães.
O SR. PRESIDENTE (Jutahy Magalhães)

-Com a palavra o nobre Senador Francisco
Rollemberg.
O SR. FRANCISCO ROLLEMBERG (SEPronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores, a ~fedida Provisória
n~ 200, de 27 de julho de 1990, pennite aos
mutuárioS do Sistema Financeiro da Habitação quitar o saldo devedor de seus contratos
de financiamento com os cruzados novos blo·
queados no Banco Central.
Já há algum tempo venho lutando nesta
Casa parã. que seja possível a quitação total
ou abatimento do saldo devedor pelos mutuários.
Apresentei em 20 de maio de 1990, o seguinte Projeto de Lei do Senado n9 31, de
1990~ acrescentando ao art. 12 da Lei n•
g:o24, de 12 de abril de 1990, o seguinte pará-

grafo:
"§ 19 O disposto no caput deste arti·
go se aplica â quitação total ou abati·
menta do saldo devedor de imóveis financiados pelo Sistema Financeiro da
Habitação, inclusive nos casos abrangi·
dos pela Lei n' 8.004, de 14-3·90-"

Como justificativa da proposição devo
realçar que o "projeto de lei tem inegável
alca,:uce social, ao permitir qUe os mutuários
do SFH possam utilizar seus recursos em cruzados novos, novos na quitação do saldo devedor do financiamento.
O projeto de lei contribui ainda para a saúde financeira do Sistema. Isto, porque, no
presente mês, o reajuste de 84,32% no saldo
devedor dos financiamentos não terá a con·
trapartida de igual re(!.juste nas prestações
da casa própria, visto que não haverá reajuste
de salários. EstimatiVas da ABECIP -Associação Brasileira das Empresas de Crédito
- Imobiliário e Poupança, indicam que em conseqüência desse descompasso, o saldo devedor residual de todos os contratos passou de
Cr$ 400 bilhões que poderá ser sensivelmente
~orado com a aprovação do presente proJeto.
Outro mérito do projeto é o de não propiciar qualquer elevação da liquidez na economia, visto-que- haverá siri:tples transferênéia
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de titUlaridade; os recursos em cruzados continuarão bloqueados.
ProcurandÓ, ainda, estabelecer condições
dos mutuários utilizarem cmzados novos depositados no Banco Central pa~a quitar ou
abater seus débitos, propus ao Congresso Na·
cional, em 8 de junho, emenda ã Medida
Provisória o<? 191, de 1990, acrescentando ao
art. 12 da Lei o~ 9.024, o seguinte parágrafo:
"§ 29 O disposto no caput deste artigo se aplica a quitação total ou abati·
menta do saldo devedor de imóveis fi·
nanciados pelo Sistema Financeiro dá
Habitação, inclusive nos casos abrangi·
dos pela Lei 8.004, de 14-3-90."

Em sua justificativa enalteci o inegáve1 prÓ·
p6sito social de matéria que contribui _sobre·
maneira para suavizar o saldo negativo do
sistema.
Preocupa-nos sobremaneira o grande défi·
cit do Fundo de Compensação de Serviços
Salariais- FCVS. Segundo projeções, ocorrerá inevitavelritente, a Parti! de 1993, insuficiência de disponibilidade para a competente
cobertUra do grande número de contratos que
irão vencer.
Em razão disto, toma-se necessário aperfeiçoar a proposta do Governo, dando-lhe
maior alcance social, sem comprorrieter-e-m.·nada o Plano de Estabilização Económica do
Governo, uma vez que cOntinuará indispo·
níveis os recursos bloqueados no Banco Cen,
trai.
.
_ ___
Nada explica ou justifica a omissãO eiÍ:t -rela~
ção aos mutuários que adquiriram o imóvel
sem a concordância do agente financeiro,
pois esta permissão facilitaria a "legalização·
desses contratos firmados n:iuitas vezes através de_ instrumentos particulares. Trata-se de
medida que interessa aos agentes financeiros,
principalmente pela oportunidade da ocor·
rênda de novos cálculos das prestações; inte~
ressa ao comprador tendo em vista a regulari~
zação do imóvel e a garantia da utilização
de seus cruzados novos bloqueados; e inte·
ressa ao vendedor que passa a ter condições
de reingresso no sistema.
A medida proposta pelo Governo c-ontempla apenas a quitação total do saldo devedor,
em parcela única, não permitindo o abatimento desse saldo, portanto, deve ser entendida como uma lamentável falha técnica do
setor econômico do Governo, devendo por
isso mesmo ser corrigida pelo Legislativo.
Espero que haja compreensão por parte
das lideranças çlo Governo para que possamos elaborar o projeto -de conversão ·que
aperfeiçoe a Medida Provisória n~ 200.
Essas correçóes não trazem complicação
econômico-financdra para o Governo, mas
garantiraão benefício social para os mutuários e para a sociedade. Constituirão, em suma, a nossa participação, como poder independente, na contribuição para- que as leis
alcancem conotação social e não prejudiquem o intCresse comum.
Espero o apoio do Congresso Nacional para que os ·mutuários de todo País, sem ne-
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nhum cunho paternalista, tenham novas perspectivas, no que·se refere à liquidez ou diminuição dos seus débitos junto aos agen!es financeiros do Sistema Financeiro da Habitação. Assim, amenizaremos as tensões daqueles que sonharam com a aquisição da casa
própria, mas convivem com o pesadelo da
clandestinidade e da dívida eterna com o sistema.
Estou certo de que o Governo será sensível
às nossas preocupações apoiará as nossas iniciativas, no sentido de oferecer maior abrangência à Medida Provisória nQ 200, no interesse dos mutuários e pela sobrevivência do
próprio Sistema Financeiro da Habitação.
(Muito bem!)

--O PRESIDENTE (Jutahy Magalhães)

Não havendo mais_ quem queira fazer uso da
palavra, a Presidência designa para sessão
ordinária de amanhã, a seguinte
ORDEM DO DIA

Votação, em turno único, do Projeto Le~
gislativo no 62, de 1989 (n'·' 84/89, na Câmara
dos Deputados), que homologa o ato do Con·
selho Monetário Nacional que autorizou a
emissão de papel-moeda, no exercício de
1986, no valor de até treze bilhões de cruzados, tendo
PARECER FAVORÁVEL, sob n" 194,
de 1990. da Comissão
- de assuntos Sociais
l
PROJETO DE DECRETO
LEGISLATIVO N" 6, de 1990
(Incluído em Ordem do Dia, nos termos
do art. 376, e, do Regimento Interno)
Votação, em turno único, do Projeto de
Decreto Legislativo n" 6, de 1990 (n" 107189,
na Câmara dos Deputados), que aprova o
texto do convênio entre os Governos da Re·
pública Federativa do Brasil, da República
Argentina, da República do Chile, da Repú·
blica do Paraguai e República Oriental do
Uruguai sobre a constituição do Comitê Rc·
gional de Sanidade Vegetal- COSAVE, assinado em Montevidéu, a 9de março de 1989,
tendo
PARECER FAVORÁVEL, proferido em
plenário, da Comissão
-de Relações Exteriores e Defesa Nacional
3

Votação, em turno único, du.Requerimen·
to n~ ln, de 1990, de autoria do Senador
Wilson Martins, solicitando, no~ termos regi·
mentais, a transcrição, nos Anais do Senado,
do artigo publicado no Jornal do Brasil de
17 de junho do corrente ano, sob o título
"Um Tiro na Cultura", dQS.ocióJogo .Herbert
de Sousa.
4

Votação, em primeiro turno, da proposta
de Emenda à Constituição n~ 3, de 1989,_de
autoria do Senador Marco Macie( c outros
Senhores Senadores, que acrescenta parágra·
fo ao art. 159_e altera redação do inciso 11
do art. 161 da-Constituição Federal.

5
Votação em primeiro turno da Proposta
de Emenda à Constituição n~ 4, de 1989, de
autoria do Senador Leopoldo Pt:re.s e outros
Senhores Senadores. que acrescenta um § 6"
ao art. 5o do Ato das Disposições Constitu·
c:ionais Transitórias.
6

Votação, em primeíi-o turno. da Proposta
de Emenda à Constituição n" 6, de 1989. de
autoria do Senador Marcos Mendonça e outros 24 Senadores, que acrescenta artigo ao
texto constitucional prevendo a criação e definindo a competência do Conselho Nacional
de Remuneração Pública.
7

Votação cm primeiro turno, da Prpposta
de Emenda ã Constituiç<io n" I, de 1990, de
autoria do Senador Márcio Lacerda e outros
Senhores senadores, que_ acrescenta disposi:
ti vos <JO Ato das.Dlsposições Constitucionais
Tr_ans-tt9tias__da _Constituição. Federal.

8
Discussão, em primeiro turno, de Proposta
de Emenda à Constituição no 5, de 1989. de
autoria do Senador Nélson Carneiro e--outros
Senhores Senadores que_ dispõe sobre a remuneração dos Deputados Estaduais e dos V e·
reactores. (Dependendo de parecer sobre a
emenda.)
O SR. PRESIDENTE (Jutahy Magalhães)
enceirada a sessão.

~EStá

(Le~·anta-se

a sessão às 16 horas e 15 minu·

tos.)

TRECHO DA ATA DA 95o SESSÃO,
REALIZADA EM 10-7-90, QUE SE
PUBLICA POR HAVER SIDO OMITIDO NO DCN - SEÇÃO ll, - DE
IJ-7-90, PÁGINA No 389/, fo COLUNA, IMEDIATAMENTE APÓS A FALA DO SR PRESIDENTE

O SR. PRESIDENTE (Nelson Cárneiro)
- Sobíe a rne_sa. parecer que setáJido pelo
Sr. l" Secretário.
~

c

É lido

o st!'guinte

PARECER N' 252, DE 1990

- -Da Comissão de Constituição, Justiça
e Cidadania a respeito de consulta do Senhor Presidente do Senado Federal sobre
-- questão de ordem suscitada pelo Senador
Humberto' Lucena, sobre o desarquivamento de matérias arquh·adas através da
Mensagem n" 134, de 1990.

Relator: Semtdor João Lobo
O ·senadOrti!!mberto Lucena levantou na
sesSáo de_ 20 de junho de 1990 questão de
ordem dirigida à Presidência do Senado, alegando em sín~~e (íntegra em anexo):
Que cm dias do mês de maio último o Se·
nhor Presídente.da República solicitou à Pre·
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sidéncia dessa Casa e à_ da Câmara dos Deputados a retirada das Mensagens enviadas ao
Congresso Nacional para na conformidade
do art. 223 e parágrafos da Constituição Federal as outorgas de conc~são. e permissão
pelo Poder Executivo serem objeto de delibe·
raçáo do Congresso Nacional.
Informa a •.1da que a Comissão de_ Com uni·
caçáo, Cí~nciac Tecnologia da Câmara Fede·
ral recusou a devolução pretendida enquanto
a Presidência do Senado Federal, valendo·se
do art. 256 do Regimento da Casa, teria determinado o arquivamento.
Alega o Ilustre_ Senador Humbeno Luce·
na:
a) que essas concessões ou permissões cujas Mensagens o Sr. Presidente da República
pretende retirar encontram-se no Senado Fe·
dcral como objeto integrante de Decretos Le.~
gislativos já aprovados originariamente pela
Câmara dos Deputados, não cabendo por is·
so, nem a sua retirada, nem o seu arquiva·
menta;
b) que a retirada da~ propo~ições está r:e·
grada pelo artigo 256 dO- Regimento Interno,
combinado com o art. 211 da mesma norma
e deduz que _o art. 256-regula ·•a retirã.dã
das proposiçdes" e que o art. 211 não induí
as mensagens que o Presidente da República
quer retirar entre as pruposições.
Requer afinal o dcsarquivamento dos De·
cretos Legislativos que têm po-r objeto as
Mensagens que a Presidência da República
pretende retirar do Congresso.
Voto
Antes é necessária a análise da natureza
jurídíca dos atos_que perfectibiti:z:am a concessão ou permiss<io para o serviço de radiodifusão.
Trata-se de ato atípico com original normatizaçáo na recente e atual Carta Constitu·
cional. Por original e recente não mereceu
est<::."-to atípico exame específico da doutrina
e jurisprudência.
Entretanto, investigando sua natureza jurí·
dica com o aux11io dos princípios do Direito
Administrativo e Constitucional n<io é difícil
definir-lhe as suas características ontológicas.
Examinando o procedimento administra·
tivo nos seus "Princípios Gerais e de Direito.
Administrativo", Forense. 1979, pág. 535 ensina o clássico Ül>valdo Aranha Bandeira de
Mello:
''Procedimento Administrativo.
Os atos administrativos simples, compl~xos, compostos e simultâneos, na
maioria das veze..'>, se apresentam como
integrados em um procedimento admi·
nístrativo. Este tem aSpectos análogos
ao procedimento judicial. Aliás, no último. outrossim. se encontram, salvo os
a tos simultâneos. todos os demais acima
mencionados.
-O procedimento co~preende várias
"inanifes_tações de vontade sucessivas de
diferentes órgãos administrativos, exte· _
riorizando atas jurfdicos autônomos,
que constituem. etapas a antecederem a

Agosto de 1990

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção.II)

manifestaç-ão 1.fc vontaJc, consubstan·
ciada no ato jurídico final, a que se li·
gam. Aqueles a tos perfazem o ciclo para
a prática deste. Por isso se chamam a tos

preparatórios. São pressupostos do ato
jurídico conclusivo. Aliás, após e~ te, po·

de, ainda, continuar o procedimento
com os atas jurídicos complementares.
Por conseguinte, hâ pluralidade de
atas jurídicos para se obter resultado últi·
mo.Embora não tenham todos a mesma
natureza e niio sejam contemporâneos,
são ordenados em processo logicamente

preestabelecido. Cada um é distinto do
outro e cada um constitui parte do todo,
presos por liame de interdependência. O
procedimento se diz perfeito quando efetivados todos os momentos previstos para
a sua completa realiza~ão."
O procedimento previsto no caput*OOI do
art. 223 da Constituição Federal é dos que,
como ensina Bandeira de Mello, compreende
a exteriorização de atas jurídicos autônomos,
plúrimos e distintos um do~ outros.
Embora o feixe de atos que o compõe sô
ganhe eficácia após a aprovação congressual,
na sua autonomia cada ato possui sua própria
validade.
Convém relembrar a advertência sempre
constante e repetida por Pontes de Miranda
no vol. 4", do seu monumental "Tratado de
Direito Privado":
"Imperdoável erro de técnica jurídica
é confundir os planos da existência, validade e eficácia."
O que exiSte pode não ser válido, nem efi-

caz.
E um ato por não ter ainda conseguido
eficácia pode ter existência e validade.
O caput do art. 223 ê explicito:
''Art. 223. Compete ao Poder
Executivo outargar e renovar concessão,
permissão e autorização para o serviço
de radiodifusão sonora e de sons e imagens, observado o princípio da complementaridade dos sistemas privado, público e estatal.
,,
O ato de outorgar c renovação da concessão e permissão é do Executivo. O exame
congressual dá-lhe eficácia, mas não lhe concede a validade que já lhe conferiu a oUtorga
do Executivo.
Conferida a outorga por ato autónomo do
Executivo impo~sível a sua desconstituição
desmotivada.
Nos seu Princípios Fundamentais de Direito Administrativo, Celso Bandeira de Mello
recorda, pág. 25:
"Outro prindpio de grande importância, é o princípio da motivação. ~ conhecida a discussão sobre se os atos admini::ltrativos devem ou não ser obrigatoriamente motivados, e _qual a conseqüência
da falta de motivação do ato, quando
se entenda que seria obrigatório motivá-lo. Há a respeito diferentes posições.
Vou me limitar a uma noção muito simples. Caso se admitisse a desnecessidade

de que todo ato discricionário seja motiVado, estar-se-ia aceitando, implicitãmente, que não se poderá controlar sua
lisura jurídica ou que muitO dificilmente
fsso p-oderá ocorrer~_ Em outras palavras,
estar-se-á admitindo que a competência
possa converter-se no oposto daquilo
que Caio Tácito disse, ao afirmar que
a competência não é um cheque em branco. E efetivamente a competência não
é um cheque em branco. Ela exbte para
ser utilizada diante de _certas circunstâncias e para alcançar certa finalidade. Se
os atas discricionãiiõS- puderem ser expe- ·
didos ~em motivação. o que ocorrerá é
que faltarão os meios para aferir se o
ato foi efetivam-ente endereçado para o
alvo que teria de ser mirado e perante
circunstâncias que .demonstrassem uma
relação de pertinência lógica ante o fato
tomado como base e a conduta afinal
expressada pelo agente. O controle seria
impossível em todas as hipóteses em que
o ato fosse viciado por falta de causa
jurídica, que ·é ã relação de adequação
lógica entre o pressuposto de fato e o
conteúdo do ato em vista da finalidade.
Em todas as hipóteses em que o ato fosse
carente de causa jurídiCa, não haveria
controle possível, e o administrador teria
se tornado, tal como o Estado que antecedia o Estado de Direito, em dominus,
em senhor, ao invés de ser, como lhe
compete, meramente um cumpridor dos
deveres funcionais. Daí que é impositivo
aceitar que os a-tos discricionários têm
que ser obrigatoriamente motivados, e
que a falta de motivação acarreta-lhes
a nulidade."
A motivação da renovação é um imperativo democrático que decorre do direito subjetivo _constitucional de exame dos atas do
Presidente da República.
É oportuno relembrar a advertência de
Bernard_S_chwarts no seu antológico "Los Poderes dei Gobierno, Comentário sobre la
ConstitUición de los Estãdos Unidos", pág.
45, Editora Universidad Nacional do México:
"La Revolución Nortcamericana, se.
ha dicho con razón, reemplazó el poderio de um rey por e! de um documento.
En lugar dei pnder soberano que los Fundadores creyeron que estaba wncentrado cn la persona de Jorge III, instituyeron el gobierno limitado ordenado por
la Constitución. El documento orgánico
es ai mismo ticmpo la carta y medida
dei poder gubern<!_mental".
Após o retorno ao pleno sistema constitucional, tambt!m o Brasil optou pela supremacia. da Const~tuição e das leis sobre a de
um re1.
De outra parte cabe levar em consideração
uma nota do grande administrativista argentino Manuel-Maria Dicz no seu trabalho "La
Inmutabilidad d~l AcÍo Administrativo Atributivo de Direitos", apresentado ao Instituto
de Estudios de Administración local e por
ele publicado nas "Perspectivas dei Derecho
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Púb-lico em-la segundamit::td del siglo XX'\
pg:766:
o---,
-"La doctrina y }(!. jurisprudencia ha
designado este problema de la inmutabilidad cone! nombrc de cosa juzgada
administrativa, extendiendo a[ derecho administrativo un concepto pro-prio de I derecho procesaL Los proce~
salistas distinguen e! efecto formal y
el efecto material de la cosa juzgada.
El efecto formal o la cosa juzgada em
sentido formal se refiere a la inmutabilidad relativa de un acto estatal.
Quiere decir, entonces, que en supuesto no se puede reabrir la discussíon en el mismo processo, pero puedo
serlo en uno subsidiário. La cosa juzgada en sentido material se refiere a
la inmutabiltdade absoluta dei acto.
Este queda invariable. ··

Demonstrando, portanto, que a outorga
das consessões e permissões pelo Executivo

possui validade própria e autonôma, seria intolerável sUa revogação por ato discriminatório e desfundamentado do Presidente da
R~pública.

Em consonância com o acima exposto é
absolutamente procedente a interpretação do
que faz do Regimento Interno o Ilustre Senador Humberto Lucena.
A definição de proposição contida no a:rt.
211 ê exaustiva:
"Consistem as proposições em:
1- proposta de Emendas à Constituição;
I I - projetas;
III- requerimentos;
IV- indicações;
V- pareceres;
VI-emendas".
A invocação do art. 256 do Regimento lnterno para amparar o arquivamento das mensagens não tem nenhum estribo legal. O art.
256 fala em

··A retirada de proposições em cifrSO
no Senado ... "
E as mensagens cuja retirada se pede não
estão enumeradas pelo Regimento Interno
como proposições.
Asstm sendo, ê também absolutamente
pertinente a afirmação do ilustre -Senador
Humberto Lucena ao formular a questão de
ordem:
"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 Deputado.s e, portanto, não
poderiam ser retirados pelo Sr. Presidente da República.
Voto no-Sentido de--desitrquivar as Mensagens com os respectivos Projetas de De_cretos
Legislativos a elas referentes a fim de que
prossiga a tramitação no Senado.
Sala das Comissões, em 28 de junho de
1990.- Cid Sabóia de Carvalho, Presidente.
- João Lobo, Relator. - Maurício Correa
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- Relator.- Leite Chaves (vencido)- Antonio Lutz Maia- Humberto Lucena (Abstenw
ção) - Jutahy Magalhães - Chagas Rodrigres. (Pelas Conclusões) - Afonso Sancho--

João Menezes - Odacir Soares - Francisco
Rollemberg- Jarbas Pnssarinho - Mansueto de Lavor - --Aiuizio Bezerra - Márcio
Lacerda - Meira Filho.

Agosto de 1990

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
- O parecer lido vai à publicação.
• • • • • • • • • ~· . . . . . . . . , , • • • • --~-·- . . . . . . . . . . . . . . . . . u
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ANO XLV- N•88

QUARTA-FEIRA, 8 DE AGOSTO DE 1990

BRASíLIA...:_ DF

SENADO FEDERAL
SUMÁRIO
1- ATA DA 101• SESSÃO, EM 7 DE
AGOSTO DE 1990
1.1. -ABERTURA
1.2- EXPED !ENTE

1.2.1- Mensagem do Senhor

Presi~

dente da República
Submetendo à deliberaçi:'lo do Senado
a escolha de nome indicado para função
cujo provimento depende de sua prévia
aquiescência:
-N•J75/90 (n" 564/90, na origem), re·
ferente à escolha do Dr. Marcel Dezon
Costa Hasslocher, Ministro de Primeira
Class<;_, da Carreira de Diplomata, para
exercer a função de Embaixador do Brasil
junto ao Governo da Romênia.

1.2.2- Mensagens do Governador do
Distrito Federal
- N• 109/90-DF (n" 82/90, na origem),
restituindo autógrafos de projeto de lei
sancionado.
- N" 110/90-DF (n" 83/90-GAG, na o ri·
gem), submetendo à deliberação do Senado o Projeto de Lei do DF n" 46/90, que
autoriza o Drstrito Federal. atravéi> da
Companhia de Eletricidade de BrasíliaCEB, a proceder ligações e fornecer energia elétrica nos lo_cais que especifica e dá
outras providências.
1.2.3 - Ofício do Secretário dos Negó·
cios da Fazenda do Estado de São Paulo

- N~ 78/90, encaminhando documentação relativa ao endividamento daq\le\e
Estado referente ao 2'·' trimestre do corrente ano.

1.2.4 - Comunicação da Presidência
Prazo para apresentação de emendas
ao Projeto de Lei do DF n'-' 46/90, lido
anteriormente.
1.2.5- Leitura de Projetos
-Projeto de Lei do Senado_ n" 117/90,
de autoria do Senador Odacir SOares, que
estabelece_ a competência do Senado Federal para aprovar a escolha dos titulares
dos cargos que especifica.
-Projeto de Lel do Senado n 118/90,
de autoria do Senador Nelson Carneiro,
que declara de utilidade pública os servi·
ços de radioamador e de rádio cidadão.
6

_1.;!.6 """:" Requerimento

- N·' 239!90, de autoría do Senador
Humberto Lucena, solicitando da Ministra da Economia, Fazenda e Planejamento, informaçõ~s que mençiona.
1.2. 7 - Comunicação ~a Presidência
Designação de comissão representativa
do Senado junto ao Seminário da Dívida
Externa.
1.2.8 - Discur-sos do Expediente

SENADOR JUTAHY MAGA·
LHÃES -..:..:... Onda de seq üestros no Rio de
Janeiro. Apresentação de projeto de lei
que estabelece a obrigatoriedade da apresentação anual de declaração de bens, pa~
ra o exercfcio de cargos ou funções ·em
entidades da administração direta e indireta.
SENADOR LOURIV AL BAPTIS·
TA- Homenagem de pesar pelo faleciM
menta do escritor Adonias Filho.

SENADOR LEITE CHAVES _:_A·
preciação, pelo Sen~do, de projetos que
beneficiam os aposentados.
SENADOR HUMBERTO LUCE·
NA- Apreciação, pelo Senado, de projetaS que beneficiam os apOsentados.
SENADOR JUTAHY MAGA·
LHÃES- Homenagem de pesar pelo fa~
lecimento do servidor Francisco das Chagas Monteiro.
1.2.9 - Requeriméntos
- N9240/90, de urgência para o Projeto
de Lei do DF n~ 45190, que dispõe sobre
o regime jurídico dos servidores civis das
fundações públicas do Distrito Federal e
dá outras providências.
- No241190, de urgência para o Projeto
de Lei do Senado n~ 97/89, que dispõe
sobre a proteção do consumidor e dá ou·
tras providências.
1.2.10- Leitura de Projeto
-Projeto de Lei do Senado n" 119/90,
de autoria do Senador Jutahy Magall1:ães,
que estabelece a obrigatoriedade da..apre·
sentação anual de declaração de bens para
o exercício de cargos ou funções em entidades da administração direta e indireta.

1.3- ORDEM DO DIA
Projeto de Decreto Legislativo n~ 62,
de 1989 (no 84/89, na Câmara dos Deputa·
dos), que homologa o ato do Conselho
Monetário Nacional que autorizou a emis·
são de papel-moeda, no exercício de 1986,
no valor de até treze bilhões de cruzados.
Aprovado.À promulgação. _
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EXPEDIENTE
CEon.D CIIIÃFICO DO'SENADO FEDIEIIAL
PASSOS PORTO
Dm:~tor·Geral do Sen•do Feder•!

DIÁ..O DOC-SSO NACIONAL
Impresso sob • responubtltd.lde da Meu do Se~o Fec:t.ral

AGACIEL DA SILVA MAIA
Diretor Executivo
CESAR AUGUSTO JOS~ DE SOUZA

ASSINATURAS

:Oiretor Administrativo
LUIZ CARLOS DE BASTOS
D•retor Industrial
FLORIAN AUGUSTO COUTINHO MADRUGA
D•retor Adju~to

Projeto de Decreto Legislativo no 6, de
1990 (no 107/89, na Cámara dos Deputados), que aprova o texto do convénio entre os GOvernos da República Federativa
do Brasil, da República Argentina, daRepública do Chile, da República do Paraguai e da República Oriental do Uruguai'
sobre a _constituiçã"o do Coniitê Regioilã.f
de Sanidade Vegetal - Cosave, assinado
em Montevidéu, em 9 de março de 1989.
Aprovado. À promulgação.
. Requerimento na 177, de 1990, de autona do Senador Wilson Martins, solicitando, nos termos regimentais, a transcrição,
nos Anais do Senado, do artigo publicado
no Jornal do Brasil de 17 de junho do cor·
rente ano, sob o título "Um Tiro na Cultu·
ra", do Sociólogo Herbert de Sousa.
Aprovado.
Proposta de Emenda à Constituição n~
3, de 1989, de autoria do .Senado Marco
Maciel e outros Senhores Senadores, que
acrescenta parágrafo ao art. 159 e altera
redação do inciso II do art. 161 da Constituição Federal. Votação adiada por falta
de quorum qualificado.
Proposta de Emenda à Constituição no
4, de 1989, de autoria do Senador Leopoldo Peres e outros Senhores Senadores,
que acrescenta um § 6° ao art. s~ do Ato
das Disposições Constitucionais Transitórias. Votação adiada por falta de quorum
qualificado.
Proposta de Emenda à Constituição n~
6, de 1989, de autoria do Senador Marcos
Mendonça e outros 24 Senadores, que
acrescenta artigo ao texto constitucional
prevendo a criação e defini.ndo 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 ConStitticiOnais Transitõiias
da Constituição FederaL Votação adiadapor falta de quorum qualificado.

Semestral ..................._, .................................... Cr$ 1.069,01

Ttragem. 2.2ÓO-exempqires.

Proposta de Emenda à Constituição n~
5, de 1989.. de autoria do Senador Nelson
Carn~?iro e outro_s Senhores.Benadores,
que dispõe sobre a remuneração dos Deputados Estaduais e dos Vereadores. Votação adiada por falta de quorum quali~ ~_
··nc3dõ. ·- · -

SENADOR ODACiR SOARES- Agravamento da situação aflitiva dos cafei·
cultores de Rondônia.

1.3.1 - Matérias apreciadas após a Or·
demdoDia
- Requerimentos n~s 240 e 241/90, li·
dos no Expediente da presente sessão.A·
provados.
i.3.2 -- Discursos após a Ordem do
Dia
. SENADOR CID SABÓIA DE CAR
VALHO- Sustaçào da tramitação de indicação de conselheiros para o Tribunal
de Contas do Distrito Federal, por ferir,
no entendimento de S. Ex~, dispositivo
constitucional.

- Convocação de sessão extraordiná·
ria a realizar-se hoje, _às 17 horas, com
Ordem do Dia que designa.

O SR. PRESIDENTE- Resposta ao
Sr. Çid Sabóia de Carvalho.

SENADOR MAURÍCIO CORR~A.
como Líder -Observações sobre depoiM
menta do Secretário de Administração,
-Sr. João Santana, prestado~ Cpi que apu·
ra critérios na demissão e disponibilidade
de funcionários públicos. Sustação da tramitação de mensagens referentes a indicação do Goverriador e Vicé-Governa:dor
do Distrito Federal, por contrariar dispO·
sitivos da Constituição Federal e do Regimento Interno do Senado Federal.
O SR. PRESIDENTE......,.. Resposta ao
Sr. Maurício Corrêa.
SENADOR FRANCISCO ROLLEMBERG- Intoxicação de pessoas ocorrida em Santo Amaro da .Purificação BA, em virtude da ingestão de aguardente
misturada com .inetanol.

SENADOR CID SABÓIADE CARVALHO- O problema do achatamento
dos proventos dos aposentados.
SENADOR ANTÓNIO LUIZ
MA YA- Esquema engendraão pelo
PDC de Tocantins para alijá-lo da disputa
senatorial no próximo pleito eleitoral.

1.3.3- Comunicações da Presidência
-Término do prazo para apresentação
de emendas ao Projeto de Resolução no

36. de I990.

1.4- ENCERRAMENTO
2- ATA DAI02• SESSÃO, EM 7 DE
AGOSTO DE 1990

2.1- ABERTURA
2.2- EXPEDIENTE
2.2.1. - Requerimentos
- No242/90, de urgência para o Projeto
de ~ei da Câmara n~ 64/90, que dispõe
sobre a extinção do selo-pedágio e a ínstituição de mecanismos de financiamento
para o setor rodoviário.
- N°243/90, de urgência para o Projeto
de Lei do Senado n~ 112190, que fixa diretrizes para a Política Nacional de Assistência ao Idoso e dá outras providências.

2.3- ORDEM DO DIA
Projeto de Resolução no 30/90, que SUS·
pende a execução dos §§ 49 e 5o da Lei
n" 3.539, de 1974, do Estado do Mara·
nhão, julgados inconstitucionais por decisão definitiva_do Supremo Tribunal Federal, ~m 7 tk dezembro de 1989. Aprova·
do. A Comissão. Diretora para a redação
final.
2.3.1- Matérias apreciadas após a Ordem do Dia
-Requerimento n~ 242/90, lido no Expediente. Aprovado, após usar da pala. vra, no encamin_hamentó de sua votação,
o Senador Marco Maciel.
-Requerimento no 243/90, lido no Expedierite. Aprovado.

2.3.2 - Comunicação da Presidência
Convocação de sessão extraordinária a
realizar-se hoje, às 17 horas e 10 minutos,
com Ordem do Dia que designa.
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2.4- ENCERRAMENTO~

3- ATA DA 103' SESSÃO, EM 7 DE
AGOSTO DE 1990
.3.!-ABERTURA
3.2- EXPEDIENTE
3.2.1 - Requerimentos

- N~ 244/90, de urgência para o Projeto
de-Lei da Câmara n~ 47, de 1990, que
dispõe sobre o plano de benefícios da Pre·
vidência Social e dá outras providências.
- N9 245/90, de urgência para o Projeto
de Lei da Câmara n'·' 49, de 1990, que
dispõe sobre a organização da Seguridade
Social, institui Plano de CusteiO e dá ou·
tras providências.

Ata da
4~

3.3- ORDEM DO DIA
Projeto_ de Lei da Câmara n" 25, de
1990 (n'' 2.036/89, na Casa de origem),
que determina a indicação do prazo de
prescrição nos títulos de crédito (Cam~
~iaiS). Aprovado. A sanção.3.3.1- Matérias apreciadas após a Or-

dem do Dia
-Requerimentos n,s 244 e 245/90, li·
dos no Expediente da presente sessão.
Aprovados.
3.3.2 - Designação da Ordem do Dia
da próxima sessão
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3.4-ENCERRAMENTO
4- ATO DO DÍRETOR DA SUBSECRETARIA DE SERVIÇOS GERAIS
- Portaria n9 6, de 1990.
5 -SECRETARIA GERAL DA MESA
-Resenha das matérias apreciadas de
1" a 30 de junho de 1990.
-Resenha das matérias ·apreciadas de
I" a 10 de julho d~ 1990..
6- MESA DIRETORA
7- LÍDERES E VICE-LÍDERES DE
PARTIDOS
8- COMPOSIÇÃO DAS COMIS·
SÕES PllRMANENTES ,

Sessão, em 7 de agos!9 de 1990

Sessão Legislativa Ordinária, da

48~

Legislatura

Presidência dos Srs. Nelson Carneiro e Pompeu de Sousa
AS 14 HORAS E 30 MINUTOS,
ACHAM-SE PRESENTES OS SRS. SENADORES:
Nabor Júnior - Gilberto Miranda Aureo Mello- Odacír Soares- Jarbas Passarinho- Antonio Luiz Maya- Alexandre
Costa - Chagas Rodrigues - AfonSo San·
cbo - Cid Sabóia de Carvalho - Mauro
Benevides -Humberto Lucena - Raimundo Lira - Marco Maciel - Mansueto de
Lavor -Francisco Rollemberg - Lourival
Baptista - Jutahy Magalhães - João Cal·
mon - Jamil Haddad -Nelson Carneiro
- Irapuan~Costa JUnior- Pompeu de Sousa
- Maurício Corrêa - Meira Filho - Men·
des Canale -Wilson Martins -Leite Chaves- Affonso Camargo.
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
- A lista de presença acusa o comparecimento de 29 Srs. Senadores. Havencjo mimero regimental, declaro aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus, iiiiCiamos ilOssos
trabalhos.
O Sr. 1r Sec.retário procederá à leitura do
Expediente.
É lido o seguinte

EXPEDIENTE
MENSAGEM
DO PRESIDENTE DA,-REPÚBLICA
Submetendo à deliberação do Senado a escolba de nome indicado para funçàocujo pro·
vimento depende de su~ prévia aquiescência:
MENSAGEM N• 175, DE 1990
(n' 564/90, na origem)
Excelentíssimos Senhores Membros do Senado Federal:
De conformidade com o artigo 52, inciso
. IV. da Constituição Federal, tenho a honra

de submeter à aprovação de Vossas Excelências a esCOlha, que desejo fazer, do Senhor
Marcel Dezon Costa Hassfocher, Ministro de
Primeira Classe, da Carreira de Diplomata,
para exercer a função de Embaixador doBrasil junto ao Governo da Roménia, nos termos
dos artigos 56 e 58 do Regulamento de Pessoal do Serviço Exterior, baixado pelo Decreto n9 93.325,- de 1~ de oUtuó_ro de 1986, e
de acordo com o Decreto no 99.261, de 23
de maio de 1990.
•
Os méritos do Embaixador Marcel Dezon
Costa Hasslocher, que me induziram a escolhé-lo para o desempenho dessa elevada fun·
ção, constam da anexa informação do Ministério das Relações Exteriores.
Brasilia, 3 de agosto de 1990. -Fernando
Collor.

Segundo Sécretário, antigüidade, 24 de outu·
bro de 1961.
Primeiro Seá.etário, merecimellio, 26-de-julho de 1966.
Con-selheiro, título, 19 de setembro de 1969.
Conselheiro, merecimento, 1~ de janeiro de
~
1973.
Ministro de Segunda Classe, merecimento,
14 de janeiro de 1975.
Ministro de Primeira Classe, merecimento,
24 de julho de 1980.
Assistente do Chefe do CerimOilial, 1963.
Assessor de Imprensa, 1964.
Introdutor Diplomático, 1964/66.
Chefe da Divisão da Europa- II, 1974.
Agregado, 1975181.
MOntevidéu, -TerCeiro Secretári-o, f956/57 ..

INFORMAÇÃO

Argel, TerceirQ_ ~ecretário, 1959/60.
Milão, Vice~C6riSu_l, 1960161.
Milão, Cónsui-Adjunto, 1961162.
Milão, Encarregado de Negócios, 1961/63.
Paris, Segundo Secretário, 1962.
Washington, Primeiro Secretário, 19Q6/ô9.
Washington, Conselheiro, 1969n1.
Bonn, Con~elheiro~ 197ln3.
Reino Embaixador, 1981186.
Maputo, do Lesoto, Embaixador, cumulativamente, 1981/83.
República do Zimbabue, Embaixador, cu·
mulativamente, 1982/83.
·
Rabat, EmbaiXador, 1986/88.
Milão, Cônsul-Geral, 1989/90. _
À disposição da DelegaÇão Especial da República DominiCãjla âs solenidades de posse do
Presidente do Brasil, 1956.
À_ disposição das _Comitivas da Argentina e
Bolívia em visita- ãO Bfasil, 1956.
Seminário_ Internacional para Diplomatas,
-Salszburgo~-I96tf (representante XIX Sessão

Curriculum Vitae:
Embaixador MARCEL DEZON COSTA
HASSLOCHER ~
·
Rio de.Janeiro/Ri, 9 de dezembr~ de 1928.
Filho de Alfredo EgUn Hasslocher e Maria
Luiza Costa-Hasslocher.
Bacharel em Direito, PUC/RJ.
Curso_ de Aperfeiçoamento de Diplomatas
(CAD),IRBr.
Ct!rsQsobre Assuntos Nucleares, MRE.
Curso Superior de Guerra, ESG.
Oficial de Gabinete do Ministro -âa Justiça,
!955.
Assistente do Ministro da Fazenda, 1963.
Secretário de Estado da Indústria e Comércio
e Turismo, Rio de Janeiro 1975/79.
Chefe de Gabinete do Presidente da Nuclebras, 1979 ._
Diretor·Presidente da RadioQrás, 1980/81.
Cônsul de Terceira Classe, concurso, 16 de
julho de 1954.
~

La Paz, Terceiro Secietário, 1957/59.
La Paz, Encarregado de Negócios, 1959.

4026

Quiuttieira 8

DIÁRIO DO CÜNGRESSO NACIONAL (Seção II)

Agostode

19~(J

direito ambienta.! quer no Dirdto urbané:;da Assembléia Geral da ONU, Nova York, vernador o Dl)utor Jo!>é Aparecid{) de Oliveitico, suficiente pma o combate e n controle
1964 (membro).
ra, o Decreto n" 8.690 -que. dentre outros
do retalhamento ilegal do .soln do seu terriMissão Especial às solenidades de posse do comando~, proihiu à concessionária de enertório.
Presidente da Guatemala, 1966 (membro).
gia elétrica local, a Companhia de EletriciCentenas são os requerimentO; endereçaCerimónia de Incorporação do Navio Aratu dad<:! <,1e_ Brasllia- CES, a lig.açüo de redes
dos à Companhia de Eletricidade de Brasi1ia
. a Marinha Brasileira, Bremen, 1971 (repre- e o fornecimento de energia elétrica aos lo- CEB pelo~ moradores dos ll)teamentos irsentante).
teamentos urbanos e rurais implantados ou
regulares para a ligação de redes c o forneciGrupo de trabalho para cofabõniçâo" na Orga- em fase de implantaçüo sem a aprovação dos
mento de energia clétrica, que nQ.o podem
nização e Execução d-as Cerim6niàs df: posse órgãos competentes do Distrito Federal e/ou
ser atcndiqos em face da!> coridíÇões impostas
de Sua Excelência o Senhor General-de-E- do ~I]Stituto Nacional de Coll)nização e Repela norma du artigo 5" da Lei n" 54/89, o
xército Ernesto Geisel, 1974 (merrióro)~
forma Agrária - Incra.
que deixa tl)da ~s~a comunidade marginaliV Reunião da Comissão Mista Brasil-IugosNos anos de llJ~R e 19R9, quando gover·
zada, ilhada Je Brasllia, impo:-;sihilitando por
lávia, Brasnia, 1974.
nadar _o Doutor Joaquim Domingo~ Roriz,
v~;;:zes o funcionamento de cur~os noturnos
Reunião da Comissão Mista Brasil-Colóm- opcrou-se·no Distrito Federal uma da~ maiode alfabetização c de 1' grau. situação de
res_ reformas urbana'> no i'aí:->, sen:.lo a maior,
bia, Brasma, 1975.
completa oposição ao artigo :wg da Carta
II Reunião da Comissão Mista Brasil-Bul- qual st:"ja o reordenamento de Distrito FedeConstitucional.
ral, com· o-asSentamento de milhares de famígária, Brasflia, 1975.
-A par disso, uma realidade nova está deiMembro da Associação Interamericana de tias de baixa renda através do Programa de
xando não só a sociedade brasiliense mas,
Assentamento dL' Populações de Baixa RenAdvogados.
também a s_ocicdad~ brasileira, angustiada,
-du-que, juntamente com o_ Programa CoópeOrdem de Rio Branco,__Grã-Crui, Biasif.
perplexa e temeros.u: o aumento da criminaOrdem do Rio Branco, Grande Oficial, Bra- rativa constituíram pilares de aç;Jo política
lidade e o COfi?etimento de eruupos e de se·
de combate aos loteamentos irregulares.
sil.
questros.O:. loteamentl) de fatl), reconheciO Minsitro de Primeira Classe Marcel De- pois,- se de- Um lado resgãúiVa-:.se a cidallania
dos pela Lei n" 54/89, citada, co_nstituem ilhas
zoa Costa Hasslocher se encontra nesta data de milhares Je cidadãos. invasores de áreas
isoladas no território do Distrito FedCral. resno exercício de suas funções de Cônsul-Geral urbanal'o e favdados de fundo de quintal, do
pcitantemente à implantação de serviços. púoutro, retirava-se a massa de manobras dos
do Brasil em Milão.
blicos. e â:o. escuras constituem lugares propí·
Secretaria de Estado das Relações Exterio- loteadores, com o lançamento no mercado
cios e ideais à prática de tais crimes. Torna-se
res, 27 _de julho de 1990. - (Celina Maria de oferta de centenas e centenas de lotes desmais séria ã situaç<1o na medida que_ Brasllia
Assumpção do Valle Pereira), Chde do De- tinados â populaç1io de classe média.
é a sede das missões dlplom<íticas estrangeiras
Na sua luta consciente de reordenação da
partamento do Serviço Exterior.
e de organismos internacionai~ r.:reditaJos no
e do território distrital enviou o Poder
(A Comissão de Relações Exteriores cidade
Pais.
Executivo, em 1989, a essa Casa Legislativa.
e Defesa Nacional.)
Ê. Senhor Prtisidentc. a seriedade Ja realiprojeto de lei que dispõe sohre a Política Amdade exposta, a certeza de que hoje o Poder
bienta! do Distriru Federal, que foi converMEI'<SAGEM
Executivo conta com instrumentos legais efitida na Lei n''41, de l3dl.:!setembro Je 19RY.
DO GOVERNADOR
cazes no combate às infrações de normas ur;;..
instrumento que vem servindo de paradigma
DO DISTRITO FEDERAL
banisticas., ambientai:; c d~ pr-oteção ao patrie modelo a diversas Unidade~ da FeJeração
mônio público e, considerando que o forneciRestituindo autógrafos de projeto de lei san- por ocasião d<1 elahoraçüo de suas le-is ammento da energia elêtrir.:a não induz e não
cionado:
bientais.
N• 109/90- DF (n" 82190, na origem), de
reconhece a regularidade da posse ou a titulaParalelamente, o Senado Federal aprovou
ridade do dominio e, ainda. a convicção de
2 do corrente, relativa ao Projeto de Lei do
outro projeto de lei Je iniciativa do Poder
DF n'·' 38, de 1990, que dispõe sobre a realiza- Executivo, transfvrmado na Lei n-' 54, de 23
que. ao encaminhar o incluso Projeto de lei
ção de auditoria ambiental no Distrito Fede- de novembro de 1981), que .. dispõe sobre a
a essa Egrégia Casa Legü.lativa, está o Governador do Distrito F~deral. também, dando
ral, nas condições que disciplina. (Projeto regularizaçüo ou descon~tituição de parcelacumprimento à determinação do artigo 23 da
que se transformou na Lei no 118, de 2 de mentos urbano~ implantado~ no território do
Constituição Federal. especialmente ao seu
agosto de 1990).
Distrito Federal Sl)b a forma Je loteamentos
inciso X. é que subnleto a essa Casa LegisSubmetendo à deliberação do Senado Fe- ou condomínios de fatl)", determinando o
lativa o incluso Projeto de Lei, solicitando
deral texto de projeto de lei;
SeU artÍgO 5'' que, C_Offi base ti<'i$ -~U.ttOr)Z<IÇÜCS
se dé .ao mesmo o tratamento de urgência,
do Institutl) Nacional de Colonização e ReMENSAGEM N• !tO, DE 1990 - DF
nos termos previstos no artigo 4" da Resoforma Agrária - Incra. da Secretaria do
(no 83/90- GAG, na origem)
_l_!..lção n" 157/88, do Senado Federal.
Meio Ambiente, Ciência de Tecnologia Ao ensejo renovo a VosSa Cxcelênda e
Brasilia, 6 de agosto de 1990
Sematec e do Instituto Brasileiro do Meio
aos seus ilustres Pares protestos da mais alta
Ambiente e Recursos Renováveis -lbama,
Excelentíssimo Senhl)r Presidente do Seestima e distinguida consideração. - Wanpoderá o Distrito Federal autorizar a prestanado federal,
..
dcrley Va1in da Silva, Governador em exerção
de
servfços
públicos
e
de
utilidade
p_úbliTenho a honra de encaminhar a Vossa Excício.
ca.
Constu_ta-5e,
no
entanto;
que
as
condições
celência, nos termos da Resolução n~ 157.
exigidas
pel<~ Lei n·• 54, de 23 de novembro
PROJETO DE LEI DO DF
do Senado Federal, o incluso projeto de -lei
de 1989. em razão de constituir legislação
N'' 46, DE 1990
que ··autoriza o Distrito Federal, através da
pioneira
c
por
condicionar
a
autorização
a
Comparlhia de Ei'etric_idadc de Bnisl1ia Autoriza o Distrito Federal, através da
pronunciamentos
de
uma
série
de órgãos técCEB, a proceder ligações_ e fornc.ccr_energia
Companhia de Eletricidade de Brasília
nicos, da burocraci<~ local e feJeral, bem aselétrica nos locais que especifica, c dá outras
- CEB, a proceder ligaÇões e fornecer
sim de laudos técnicos especializados de emprovidências".
energia __ elêt_rica nos l()cais que especifica
presas di! -iniciativa privada. a regularização
O Poder Executivo do Distrito Federal ao
e dá outras prO\'idénciaS.
ou desconstituição dos lote;;unentos, por suas
constatar o retalhamento indiscriminado do
características próprias, constitui um prograO Senado Federal decreta:
solo de seu território, promovido por particuma de execução de médio e não de curto
Art. l' É o Distrito Federal, através da
lares, cm frontal oposiç<lo a diversos dii)loprazo como se previa.
Çomf,anhía de Eletricidade de Brasi1ia mas legais, tais como_, a Lei n''-4.504, de 30
CEB,_ autorizado a proceder a ligação c o
0 Se-nado Federal, como Casa Legislativa
de novembro de 1964, a Lei n" 6. 766, de 15
fornecirilento, i!mcaráter provisório ou temdo Distrito Federal, dotou o Poder Executivo
de dezl.!mbro de 1979 e a normas ambientais
editou. em 23 de julho de 1985, quando Go- _de instrument<~ção legal, quer no campo de - porário, ohs_ervadas as norma.'> do Decreto
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Federaln" 41.019. de 26 de fevereiro de 1 Y57.
às unidades habitacionais doslotcamt::ntos rurais '·e urbanos implant<J.dos, até a presente
data, noterritório do Distrito Federal.
Art. 2" Nos ca<>os em que o Distrito Federal decidir, nos termos da Lei n" 54, de
23 de novembro de 1989, pela desconstituição
do loceamento ou o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária ~ Incra. nos
termos da Lei n" 4.504, de 30 dt: novembro
de_l9_64, não aprovar o loteamento para fins
agrícolas, a Companhia de Eletricidade de
Brasflia - CEB procederá o desligamento
da rede c farâ cessar o fornecimento da ener·
gia elétdca.
Art. 3" A ligação e o fornccimeilfo de
energia elétrica, de que trata o artigo 1 'desta
lei, não induz regularidade da posse ou titularidade de domínio.
An. 4" Esta lei entra em vigor na data
de _sua publicação.
Art. 5" Revogam-se as disposiçôes em
contrátio.

(À Comissão do Distrito ECJ.le.ral.)
OFiCIO
Do Sec-retârio dos Negócios da Fazenda do
Estado de São Paulo
N" 78/90, de 23 de julho último, encaminhando, em atendimento ao disposto no art.
4'' da Resolução n" 94, de 1989, do Senado
Federal, documentação relativa aO endividamento daquele Estado referente ao 2'-' trimestre do corrente ano.
(Às Comissões de Assuntos Econômicos, para conhecimento.)
O SR. PRESIDEriTE (Pompeu de Sousa)
-O Expediente lido vai à publicação. (Pausa)
Do expediente lido, consta o Projeto de
Lei do DF n" 46, de 1990, que será despa·
chado ã Comissão do Distrito Federal, onde
poderá receber emenda~ pelo prazo de 5 dias.
Encaminhada ao Sena.::lo nos termos do art.
4"da Resolução n" 157, de 1988. a proposição
terá tramitação urgente,_devendo a Comissão
do DistritO Federal emitir seu parecer no pra·
zo máximo de 25 dias. (Pausa)
Sobre a mesa, projetas que vão ser lidos
pelo Sr. lo Secretárlo_
São lidos os seguintes
PROJETO DE LEI DO SENADO
N" 117, DE 1990
Estabelece a competência do Senado
Federal para aprovar a eScolha dos titula·
res dos cargos que especifica.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1~' Dependerá da aprovação prévia
do Senado Federal, mediante votação secreta
e após argüição pública a escolha:
I - dos presidentes do Banco do Brasil S.
A., do Banco Nacional de Desenvolvimento
Econômico e Social, do Banco da Amazônia
S.A., do Banco do Nordeste do Brasil S.A.,
da Caixa Económica Federal, da Petróleo
Brasileiro S.A. - Petrobrás, dasCentrais
Elétricas Brasilcifas S. -A., ETt!tfobrás,dã
Companhia Vale dO Rio Doce e das Telecomunicações Brasileiras S.A. - Tilebrás.

II- dos superintendentes da Superintendt:ncia do Desenvorvlmento do NordCste (Sudcoe) e da Superintendência do Desenvolvintento da Amazónia (Sudam).
III- dos diretores do Departamento da
Receita Federal e do Di_partam~nto de Polícia Federal.
Art. 2'__ Esta lei entrará em vigor na data
de sua publlcação.
Art. 3 · Revogam-se as disposições em
contrário.
Justific;tçào
Além dos cargos melldonados pela Constituição Federal, para cujo preenchimento fazse mi&ter a aprovação prévia do Senado aos
nomes indicadospe[o Presidente da República, ou_tro.s ___existcm que merecem a mesma
cautela e necessitam o me-smo processo de
escolha.
Da verificaç-ão e da certeza desse pressuposto:-Originou-se este projeto. Por ele, torna-se imprescindível que o Senado aprove,
previamente. em votação secreta, os nomes
indicados pelo Presidente da República para
o cargo de presidente de um conjunto de empresas c de repartições muito importantes para a sociedade brasileira.
Baseado no art. 52. inciso III, alínea f,
c no art. 84, da Constituição de 1988, este
projeto !O.uprc lacunas consideráveis. Acreditamos que. por isso, merecerá o apoio de
nossos ilustre~ pares.
Sala das Sessões. 7 de agosto de 1990. ,Senador Odacir Soares,

rA Comissão de

Constituição, Justiça
e Cidadania- competéncia rerminatim.)
PROJETO DE LEI DO SENADO
N• 118, DE 1990

Declara de utilidade pública os serviços
de radioamador e de rádio cidadão.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1" Os !>erViços de radioamador e de
rádio cidadão, regularmente autorizados a.
operar no Brasil são declarados de utilidade
pública·.
§ 1" A condição de serviços Qe utilidade
pública os isenta das taxas do Fistel (Fundo
de Fiscalização dasT6te.comunicações) e outras que se venham criar.
§ 2" Não se isentam tais serviÇos do cumprimento da legislação aplicável, bem como
. de submeter-se à fiscalização d-os organismos
Competentes.
Art. 2'-' Esta lei entrará em vigor na data
de sua publicação.
Art. 3'-' Revogam-se as dispostções em
contrário, ___ _
Justificação
Ninguém desconhece os inúmeros casos de
calamidade e acidentes graves ocorridos no
país, onde o único meio de contato e socorro
se dá atravês-da boa vontade da comunidade
de radioamadOres. O exemplo recente do trágico acidente com o avião da Varig nas selvas
Mato-grossenses nos fornece um vislumbre
da utilidade desse serviço infoiinal: não fora
o radioamadorismo, muitas vidas teriam pe-

Quarta-feira 8

4027

recido por excessiva demora na presta~,·ão do~
primeiros socorros. Tratou-se, no entantocomo em tantos outros casos -de um serviço
de inestimável valor prestado ao Estado, sem
qualquer forma de remuneração ou reconhecimento.
Em qua<>e todos os países do chamado Primeiro Mundo, o radioamadorismo é considc·
rado uma atividade de utilidade e relevância
pública, e até de interesse nacional, distinguindo-se, por isso, das demais modalidades
de exploração de canais de áudio. No Brasil.
todavia, permanecem os encargos destinados
ao Fistel (fundo de Fiscalização das Telecomunicações), encargos esses de grandeza
muito próxima àquela paga pelas empresas
que auferem lucros da utilizaç<io de canais
de voz.
Tem sido grande o clamor dessa classe,
que tanto tem contribuído cm momentos de
necessidade, com gentileza e abnegação dignas de menção.
O presente Projeto, reapresentação do

PLS n·• 151/84, pretende ser uma resposta a
esse clamor, fazendo justiça à laboriosa classe
dos radioamadores. numa demonstração do
re-conhecimento da Nação por seus valiosos
préstimos. Eis o motivo por que o apresentamos à elevada consideração de nossos pares, na certeza de que saberão dar-lhe o encaminhamento mais acertado.
Sata das Sessões, 7 de agosto de 19<10. Nelson Carneiro.

(As ComísS6ei de Educação- -decistío
terminativa.)
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)Os projetas lidos serão publicados e distribuídos às Comissões competentes.
Sobre a mesa, requerimento que será lido
pelo Sr. 1~ Secretário.

É lido o seguinte
REQUERIMENTO N• 239, DE 1990
Senhor Presidente:
Requeiro a V. Ex', com base no art. 216,
do Regimento Interno, seja"n'l solicítadas a
Ex~ S• Ministra da EConomia, Fazenda e Planejamento, as seguintes infonnações: ·
Qual a publicidade oficial veiculada nos
últimos dois anos, através dos órgãos da imprensa escrita, falada e televisada, pertencentes às empresas de comunicaçãb social,
no setor jornallstico e nos setores de rádio
e televisão. apesar do seu endividamento nas
instituições de crédito oficial, e qual a sua
razão de ser?
Sala das _Sessões, 7 de agosto de 1990. Senador Humberto Lucena.

(A Comissão Diretora.)
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
- O requerimento lido vai ao exame da Comissão Diretora. (Pausa)
A Presidência vai ler designação feita pelo
Titular da Presidência, Senador Nelson Carneiro.
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Designação
Designo, para compor a Comissão representativa do Senado Federal junto ao Seminário da Dívida Externa, que será presidida
pelo nobre Senador Severo Gomes, Presidente da Comissão de Assuntos Económicos
do Senado Federal, os seguintes Senadores:
Mauro Benevides - Jutahy Magalhães Pompeu de Sousa - Nabor Júnior ..;.... Man·
sueto de Lavor - Jarnil Haddad - JarbaF
Passarinho- Roberto Campos- Fernando
Henrique Cardoso - Jorge Bornha:usen ~
Maurício Corrêa e Mendes Canale.
'
Sala das Sessões, 7 de agosto de 1990. Nelson Carneiro.
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
-A designação está assinada pelo Sr. Sena·
dor Nelson Carneiro. O Sçnador que ora preside os trabalhos, infelizmente, não pode estar, lá ao mesmo tempo.
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
-Passa-se à lista de oradores.
Concedo a palavra ao nobre Senador Jutahy Magalhães.
O SR. JUTAHY MAGALHÃES (PSDBBA. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente, Sfs. Senadores, todos. nós tomamos conhecimento,
através dos noticiários das televisões, jornais
e revistas, da tragédia que se a'bateu sobre
a cidade do Rio de Janeiro. A "Cidade Maravilhosa", que foi durante séculos a Capital
da República, caminha a passos largós para
se transformar em algo semelhante à Chicago
dos anos trinta ou, pior, na versão sul-americana de uma nova Beirute. A banalização
do assalto, do crime violento, do seqüestro
chegou a um ponto insustentável. A vida naquela que foi a mais bonita das cidades brasileiras sofreu uma violenta queda de qualidade. ,
Antigamente, os intelectuais cariocas diziam que um dia o morro iria descer. Isto
foi dito em prosa e ~erso, algumas vezes em
ritmo de samba, com um molho especial que
s6 os cariocas mais antigos conheceram: O
morro, de fato, desceu, mas não atendeu às
previsões daquela intelectualidade que circu·
lava por Ipanema. Parte da cidade subiu ao
morro para adquiiir drogas, armas e aumentar o ciclo da violência. E alguns daqueles
que desceram do morro contribuíram para
fomentar o ciclo da anünalidade que já infestava as ruas da cidade. Formaram-se os cartéis do vício, Sempre cercados e protegidos
por um cinturão de brutalidade que os proce·
dimentos policiais não têm conseguido ultra·
passar.

O Rio de Janeiro- e digO istO coin profundo pesar, é o símbolo da violência no Brasil.
Mas o estado de espírito que conduz à víolên·
cia não é um privilégio carioca. O Brasil tornou~se um país violento. Pode-se discutir que
as abissais diferenças de renda, entre pessoas
e_ regiões, são o pririieiro da violência- nacio·
nal. A falta de açáOgovemamimtál ria busca
do reequilíbrio das rendas pessoais e regio. nais é o primeiro grande foco da violência.

A opulência do rico e a miséria do pobre,
no Brasil, são capazes de ferir até os olhos
menos sensíveis.
O Brasil é um País que vive uma profunda
crise habitacional. Falar nisto é quase ser repetith;,o. O extinto Banco Nacional de Habitaç_ão, criado para solucionar este problema
foi li<}uidaqo depois de construir e financia;
milhares de residências para as classes de ren·
da média e alta. Sua finalidade objetiva foi
desvirtuada. As favelas cresceram em todo
o País. Os índices são alarmantes. Para ficar
no exemplo do Rio de Janeiro, índices confiá,_.-eis indi~aEJ qUe 45 por cento da população
moram_em favelas ou cortiço.s. Em todas as
capitaís do Nordeste vamos encontrar situações iguais ou piores. Não há, que se saiba,
nos govemos estaauais ou federal, além do
assistencialismo anacrónico, ne'nhum projeto
objetivo para, ao menos, reduzir a extensão
desSe desastre.
Tudo iSso-e violência. Mas, além de tÕdas
-essas mazelas, existe o crime organizado. Ve·
ja-se a luta incessante das políticas de todo
o mundo contra o tráfico internacional de
drogas. Na Europa, houve, junto com este
feildmeno, o terrorismo baSeado em conota·
ções políticas.· Os seqüestros ganharam esta
dimensão até atingir o ápice no trágico crime
cometido contra o notável político Aldo Moro. Os italianos, aliás, agiram de maneira ra·
pída: dotaram a sua Justiça das condições
necessárias para agir de maneira rápida e eficaz, criaram uma série de normas contra o
pagamento dos seqüestros e aumentaram sig·
nificativaníe-nte as penas dos seqüestradores.
Hoje, na Itália, seqüestro é coisa rara.
Os países da América do Sul, na costa do
Pacífico, viveni uma situaÇão política muito
delicada. Além de todos os problemas conhe·
cidos dos brasileiros oomo inflaÇão, subdesenvolvimento, instabilidade política e insatisfação popular, eles, por razões peculiares,
transformaram-se em paraísos dos produto·
res de drogas. O Peru é, hoje, o maior produtor de cocaína do mundo. A Colômbia é o
maior exportador desta droga. Um produz
a matéria-prima e outro a industrializa. Estes
cartéis, que mobilizam bilhões de dólares,
têm conseguido ludibriar a polícia norte-americana, utilizando seus fartos recursos, mas
têm também conseguido resistir, do ponto
de vista militar, a_ toda repressão, local ou
internacional, utílizando-se de armamento
pesado. O tráfico internacional de armas, na
América do Sul, usualmente está ligado ao
tráfico de _drogas.
Nos nossos vizinhos do Pacífico, a situação
é--dramática. Países como a Colômbia e o
Peru vivem em eStado de guerra interna. Os
noticiários nos informam, quase diariamente,
a respeito da matéria. Mas o pior ainda está
por acontecer: reprimidos por seus governos,
perseguidos nos Estados Unidos e tendo, seguidamente, seus bens bloqueados no sistema
financeiro internacional, os traficantes buscam novas rotas e locais alternativ_ospara produção da droga. E o local mais_próximo par.a
produção é a Amazónia brasileira e a rota
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mais acessível são os portos e aeroportos brasileiros, que mantêm permanente conexão
com todo o mundo.
O brasileirO dos anos noventa vive uma
sociedade absolutamente disti_nta da que existia aqui há quarenta anos. As cidades, neste
pafs, tinham quase que seus bandidos cativos,
envolvidos por urna legenda de serem protetores dos pobres. Eles eram, na realidade,
tentativas de reviver uma espécie de Robin
Hood tropical. Alguns_assaltantes cometiam,
até, poesias· para justificar sua opção pelo
crime, escreviam bilhetes para jornalistas.
Enfim, havia uma outra janela para examinar
e-observar este tipo de criminalidade. OBrasil dos anos noventa entrou para a rota das
drogas e, com isto, passou a ser ótimo mercado para a venda de armamentos pesados.
Instalou-se a violência em todos os níveis.
Pior que isto: banalizou-se a brutalidade, o
seqüestro, o estupro, o assalto à mão annada.
Quase todos os brasileiros têm, na família
ou no grupo de amigos, uma história do gêne·
ro para ser contada. O crime transformou-se
em rotina. Virou natural_, comp!eensível, ser
assaltado a ter sido vítima de algum marginal.
Há uma terceira, ou quarta, margem neste
cenário de horror. Os meios de comunicação
tém veiculado de maneira crescente, imagens
de violência. Em um único mês, um espec·
tador assistiu a 720 tiros na TV Globo, 565,
na TV Manchete, 93 na TV Bandeirantes e
562 nas emissoras do SBT. Cenas de brigas
e facadaS variaram, naquele período, entre
o máximo de 223 e o IllÍnÍlílo de 99. São
dados da Revist~_Yeja, publicados em seu
número de 4 de julho de 1990. Sabe-se que
o espectador mais assíduo dos programas de
televisão é a criança: as crianças brasileiras
se estão familiarizando com o crime, com a
violência, como sangue jorrando e com as
barbaridades dos tipos que aparecem nos se·
riados e nas novelas.
Não é meu propósito -defender qualquer
tipo de censura prévia aos órgãos de imprensa, televisão-, rádio ou jornal.
O que se vê hoje é a banalização dO crime.
Uma criança, que nasce e cresce tendo todas
as noites diante de si este cenário, não mais
se importa com a realidade violenta. Os crimes ,são praticados à luz do dia, sem qualquer
pr.eocupação em esconder seu objetivo ou sua
natureza. Ninguém mais, sequer, fica indignado. Os seqüestros, no :RJo de Janeiro, tornaram-se uma rotina. Aliás, um delegado de
polícia, encarregado de apurar os responsáveis pelo seqüestro do empre:iário Roberto
Medina, disse, em entrevista às emissoras de
televisão, que os seqüestros, joje, passaram
a ser mais rentáveis que os assaltos a banco.
Que-r dizer, a polícia não reprime, mas, ao
contrário, ~xpõe a população a novos seqües~
tros e ainda informa sobre a margem de lucratividade destas ações. É a sociedade que está
atrás das grades, e não os criminosos.
Sr. Preside"nte e Srs. Senadores, é chegado
o momento de dar um basta nesta situação.
Nós, no Congresso, temos a responsabilidade
de escrever o futuro deste País,_ através de
um~ legislação adequada às dificuldades do
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momento. Não defendo a pena de morte.
Dizem os especialistas que ela estimula a criminalidade, ao invés de coibir o crime. Mas

não tenho dúvidas de que todo o aparelho
policial brasileiro preCisa ser repensado, reorganizado e tornar-se efetivo em prazo muito
curto. Não é possível que o Senado da República assista, impassível a lenta transformação
do Rio de Janeiro numa espécie de MedeHín
do Atlântico. Não é possível deixar de manifestar indignação, inquietação e repulsa diante desta trágica situação existente numa cidade dominada pelo medo, pela desesperança
e pelos códigos do crime organizado. Dias
melhores terão de vir.
A imprensa informou que os últimos seqüestros foram comandados, no todo ou em
parte, por prisioneiros que estão recolhidos
em penitenciárias de segurança máxima. Fica, então, a crucial pergunta: onde está a
máxima segurança que permite a presos comandarem ações delituosas, apesar da condição de reclusos? Mais do que isso: os noticiários insistem em que policiais e ex-militares.
um deles, inclusive, auxiliar próximo de um
ex-presidente da República, estão envolvidos
nestas aç_ões delituosas. Isto significa que é
muito perigoso, para o cidadão comum chamar a Polícia. Às vezes, polícia e ladrão são
a mesma pessoa, têm objetivos semelhantes
e lutam pela alta lucratividade recentemente
descoberta na ação delituosa.
O drama do Rio de Janeiro, como_ já disse,
é um símbolo. Recentemente no meu estado,
a Bahia, um bando.de criminoSos tomou de
assalto, por toda uma noite, a sede regional
do Banco Central, em Salvador. E efetuou
um roubo de proporções gigantescas. Ante&,
o mesmo grupo já havia, segundo as informações da polícia, assaltado, pe:lo menos, um
outro banco e uma joalheria. Todos os indícios tornam evidentes que a sociedade brasileira está exposta a grupos, organizados ou
não, de criminosos que não estão sendo reprimidos na proporção de sua audácia, apesar
das prisqes efetuadas.
É necessário, Sr. Presidente e Srs. Senadores., que o Congresso Nacional, qUe age em
nome do povo brasileiro, tome a iniciativa
de pr.,opor uma legislação adequada, capaz
de reaparelhar as polícias estaduais, permitir
a ação livre da Polícia Federal em alguns casos, dotar o Judiciário de meios para agir
com rapidez e eficiência, além de _elevar as
penas de seqüestradores e responsáveis pelos
chamados "crimes hediondos", de maneira
a d_es_estimular a prática da violência contra
a sociedade. A sociedade precisa se defender
dos criminosos que nela vivem.
Acabou o mito do "brasileiro cordial". Hoje, o brasileiro que vive na cidade grande
tem medo. Medo do assalto, medo do seqüestro, medo do trornbadinha, medo da autoridade policial que não lhe poâe âar nenhuma
garantia efetiva, nem da guarda de seus bens,
nem de sua própria vida. É chegado, Sr. Presidente, o momento de agir com firmeza e
determinação para coibir o crime, organizado
ou não, em todo o Território Nacional.
Apóio, firmemente, a tese da pena de redu-

são por trinta anos, sem direitl) ã fiança ou
anistia, para aquele que cometer o chamado
"crime hediondo'~- Quero, também, alertar
a esta Casa para a necessidade de dotar o
Poder J udiciárío de meios e modos para tornar-se mais rápido, eficiente e eflcaz na punição destes criminosos. É irriPerioso, ainda,
além da reorganização das polícias estaduais,
encontrar a fórmula jurídica e legal para, sem
envolver a intervenção no Estado, que a Polícia Federal auxilie no combate ao crime organizado.
"O crime não compensa", diz o velho ditado. No_ Brasil dos anos noventa, segundo o
já citado delegado, virou melhor negócio qhe
assaltar um banco. Quero, Sr. Presidente e
Srs. SeDãd0ie-s~- OOril meu pronunciamento,
contribuir com a tradição. No Brasil, de agora
em diante, por força das leis que vamos discutir e aprovar, de novo o crime não vai compensar. A sociedade valse defender.
O Sr. Humberto Lucena- Nobre Senador
Jutahy Magalhães, permite-me V. Ex' um
aparte?
O SR. JUTAHY MAGALHÃES - Com
todo o prazer, Senador Humberto Lucena.
O Sr. Humberto Lucena- Desejo apenas
s91idarizar-me com V. Ex• pelo seu pronunciamento, que é por demais oportuno e revela, a nível de Senado, e portanto de Congresso Nacional, a preocupação da sociedade
com a violência institucionalizada que aí está
e que se tem feito sentir sobretudo nos grandes centros urbanos, através dessa onda de
seqüestros que infelizmente vêm atingindo
crianças e personalidades expressivas da vida
brasileira. Acredito que V. Ex• colocou bem
a questãf.), quando se referiu à necessidade
não apenas de uma instrumentação jurídica
mais eficaz, como aquela que, aliás, saiu-do
Congresso Nacional e se transformou em lei,
por- sançao do Senhor Presidente da República, mas também do reaparelhamento das
P.olícia.sEstaduais e, quando for o caso, inclusive c!a çolaboração da Polícia Federal, através da solicitação dos Srs. Governadores. Na
ve,rdade, a Polícia Federal, que já tem uma
grande tradição no combate ao contrabando
-e ao narcotráfico, está em condíções de dar
wna con_tribuição mais efetiva _Qara a apuração exemplar desses _crimes hediondos aos
quais se refere V. Ex•. Deixo, pOrtando, neste
aparte, o meu apoio às suas palavras e a certeza de que elas refletem não apenas o seu
pensamento e do seu Partido, nobre .Senador
Jutahy Magalhães, como de todo o Senado
Federal.

O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Agradeço a V. Ex•, nobre Senador Humberto Lucena, a manifestação de apoio a este pronunciamento que acabei de fazer. Concordo plenamente, como já-·àeciarei, quanto à necessidade de se fazer o reaparelhamento das Polícias Estaduais. Infelizmente·, coin os baixos
salários pagOs aOs policiais, é muito difícil
fazer maior triagem daquele cidadão de cada
Estado, que vai até procurar abrigo nas Polícias para ter um salário, por mais ínfimo que
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seja. -Precisaríamos dar melhore-s condições
salariais, para podermos fazer um aperfeiçoamento do material humano disponível e combater esses violências praticadas diariamente
na nossa sociedade.
Sr. Presidente e Srs. Senadores. dCSejo
complementar meu pronunciamento, ou melhor, fora da linha deste pronunciamento, desejo encaminhar à Mesa projeto de lei que
tem o seguinte teor:
PROJETO DE LEI DO SENADO
N"
, DE 19~0
(Do Senhor jutahy Magalhães.)

Estabelece a -obfigatoriedãde de apre--sentação anual de declaração de bens para o exercício de cargos ou funções em
entidades da administração direta e iPdireta.
O Congresso Nacional decreta:
Art. l" É obrigatória para o Presidente e:_ Vice-Presidente da República,
os -Ministros e secretários de Estado,
Governadores c Vice-Governadores dos
Estados e do Distrito Federal. Prefdtos
Municipais e dirigentes de entidade~ da
Administração Pública Indircta da
Uniáo e dos Estados a apresentação
anual de declaração de bens, de_conformidade com as disposições desta lei.
§ l" A dcclaraç<io a que se refere es . .
te artigo constará de relação pormenorizada dos bens imóvei~ e móYcis que,
no País ou no exterior, constituam separadamente o património do declarante
e de seus dependentes. no dia 31 de d~
zembro de cada ano.
§ 2" Incluem-se entre os bens tmóveis os direito::. reais sobre lmóveis.'inclusive o penhor agrícola e as açõ~s que
os asseguram, as apólices da dívida pUblica oneradas com a chíusula de )nalie~
nabilidadc e o direito ã sucessão a'berta,
e. entre os bens móveis. os direito~ reais
sobre objetos móveis, as ações Correspondente~. os direitos de obrigaÇões e
as açôes respectivas, bem como oS direitos do autor.
Art. 2" Os_ bem serão declilradt>~
discr.iffifiúdamente pelos valores _de
_aquisiç;io constantes dos respectivos instrumentos de_ transferência de_ proprie·
dade, com indicação concomitante de
seus valores venais.
§ 1 No caso de inexistência do instrumento de transferência de proprieda·
de, poderá ser dispe-nsada a indicação
do valor de aquisição do bem, sendo facultada a declaração de seu valor venal
à época do ato translativo ao lado do
valor venal atualizado.
,--~-z.r---

-o--v-atoi' -d-e- ~ú.J.üisição-- dos- bens

existentes no exterior será_ mencionado
na declaração c e_xprcssa na moeda do
país em que _estiverem locâlizados.
Art. 3" Na declaraç<io de bens tambt!m deverão :.e r consignados os ânus
reais e obrigações do declarante, indu-
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na

sive de seus de"pendente~. dedutiveis
apuração do patrímónio líquido~ em cada ano.
Art. 4" Relacionados os_ bens, direi·
tos e obrigações, o declarante apuraiá
a variação patrimonial ocorrida no ano-

base, indicando a origem dos recursos
que propiciaram o acréscimo -_do patri·
mónio, se fcir o CaSá.
§ 1~ Assinada a declaração referida

neste artigo, o declarante deverá encaminhá-la, até o_ dia 31 de janeiro do ano
seguinte ao de referência, ao Tribunal
de Contas da União ou ao órgão _que,
de conformidade com o art. 75 da Constituição Federal, esteja incumbido de exa-

minar as contas da entidade a quem o
declarante estiver vinculado.
§ 2~ A entrega da declaração mencionada no parágrafo anterior não desobriga o declarante do cumprimento das
disposições expressas nos arts. 1'' e zo
da Lei n'·' 6. 728, de 22 de novembro de
1979.
§ 3" A falta de entrega da dcclaraç~o
a que se refere este artigo importará crime de responsabilidade.
Art. 5? Esta lei entra em vigor nã
data de sua publicação.
Art. 6" Revogam-se as dísposições
em contrário.
J•a,~;tifiCação

A transparência deve ser a nota caraC"~
terística dos regimes democráticos.
Transparência não somente dos negócios
públicos, mas também do comportamen·
to individual de todos aqueles_ que têm
responsabilidade na condução dos desti:
nos -de um povo. Comportamento esse
que se reflete principalmente na evolução patrimonial dos seus detentores, alvo maior das críticas acerbas que ultimamente se têm assacado contra os governantes de modo geral.
O projeto de lei tem, pois, dois objetivos principais: evitar enriquecimentos
ilícitos que se fazem às escondidas e às
custas do sacrifício do povo, e não permitir ·que acusações injustas procurem
macular a vida ilibada de governantes
que com lísura e honradez desempenham a missão _que lhes foi confiada.
Não é suficiente que os homens públicos dêem conhecimento do seu património somente quando iniciam os trabalhos
inerentes ao seu cargo ou deles se afastam. é imprescindível que se torne pública também a evolução desse patri.mõnio.
Uma nova posição a cada ano parece-nos
a medida ideal.
A Lei n~ 6. 728, de 22 de novembro
de 1979, trata de assunto similar. Ela,
entretanto, apenas obriga as autoridades
de escalões inferiores, além de determi·_
nar que as declarações de bens sOmente
sejam apresentadas no início e_nb_ ~!!!1~
no da gestão. A nosS11 pi'ôposfa alcança
também as autoridades dos escalões su·
periores e permite que se lhes conheça

a Variil.çãõ-patrimoriial, durante a gestão,
a tempo de serem tomadas as providências cabíveis, se for o caso.
Outro ponto importante a assinalar é
que a proposição-não se·satisfaz em obri·
gar o dirigente a dar conhecimento públi·
co do seu património, exige~ lhe também
que denuncie a origem dos recursos ultilizados para fazê-lo crescer, pois que é
louvável o esforço de quem procura
amealhar riquezas, desde que por meios
lícitos e transparentes.
É de conhecimento geral que os países
democraticamente desenvolvidos preo·
cupam-se muiTo com essa questão. Alegislação norte-americana é severa em relação ao assunto, a alemã obriga ao cidad_ã_o gue esteja investido em cargos de
direçáo dos negócios públicos que apresente declaração de bens, não somente
ao final de cada ano, mas também a ca_da
vez que o seu património sofrer variação
significativa, com indicação simuftânea
da origem dos recursos que propiciaram
o evento. Seguindo esses exemplos, pretendemos dotar o nosso País de um ins·
trumento eficaz de controle das ativida·
des daqueles que têm a responsabilidade
de o conduzir para melhores dias.
Essas as razões que nos !evam a solici·
tar a aprovação do projeto de lei que
ora submetemos à deliberação dos ilustres membros desta Casa.
Era o que tiôha a dizer, Sr. Presidente.
(Muito be~ !)
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
- A Presidência aguarda que V. EX" faça
chegar à Mesa o seu projeto, para o devido
encaminhamento regimental.
- Cõncedo a palavra ao nobre Senador Leurival Baptista.
O SR. LOURIVAt BÀÍ'TISTA (PFL SE. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr.
Presidente, Srs. Senado~es, é com imensa
tristeza que assomo à tribuna para, conster·
nado, registrar o falecimento e enaltecer a
inconfundfvel personalidade de Adonias Filho, desaparecido aos 74 anos no último dia
2 de agosto, vítima de um derrame cerebral
fulminante.
Nascido _a 27 de novembro de 1915, Adonias Filho morreu na sua Fazenda Alian;a,
no Município de Ilhéus, onde fixara residên·
cia.
O cpr-po=aesse-ínesquecível escritor;jornalista e crítico literário, foi_ sepultado no Mau·
soléu dos Imortais da Academia Brasileira
de Letras (ABL), no Cenliiério São João
Baptista, no Rio de Janeiro, no mesmo túmulo n~ 6, onç3e, 38 dias antes, havia sido enter·
rada sua esposa Rosita Galeano Aguiar, com
quem vivera 46 anos.
A propósito, segundo seu filho, o advo·
gado Adonias Netto, o escritor estava bem
de saúde e provavelmente "morreu de
amor".
--Adonias Netto revelou que depois da morte de Ro.sit~, seu pai passou a dizer que sentia
"muita tristeza".

' '

Agosio de 1990

Não me seria lícito olvidar, neste instante, que, tendo sido aluno do Colégio António
Vieira, onde cursei até e 4~ série ginasial,
fui contemporâneo de Adonias Filho nos
anos de 1932 e 1933, no tradicional Gínásio
Ipiranga, em Salvador. Lá o encontrei e, des~
de então, cresceu uma fraterna amizade que
se fortaleceu no decorrer dos anos, durante
os quais Adonias Filho se projetou no cenárionacional, em virtude do seu imenso valor como Diretor da Biblioteca Nacional, do Ser·
viço Nacional do Teatro, do Instituto Nacional do Livro, da Agência Nacíonal, Presidente da Associação Brasíleira de Imprensa
e do Conselho Federal de Cultura, cuja Presi~
dência exerceu durante oito anos.
No exercfcio dos cargos de prestígio e relevância que desempenhou com honestidade
e rara competência, Adonias Filho sempre
acolheu com o maior carinho e eficiêricia os
pleitos e reivindicações de Sergipe, que tive
a satisfação de submeter à sua consideração,
encaminhamento ou decisão.'
Adonias Filho· era um homem extraordinariamente culto, sensfvel e reconhecido pela
sua excepcional generosidade.
Basta relembrar que ele distribuía 15% da
renda de sua fazenda de cacau com os traba·
Ihadores rurais, antecipando-se, com o seu
exemplo, às preocupações vigentes de participação dos trabalhadores nos lucros das empresas.
Adonias Filho viveu os últimos 10 anos de
sua vida em Ilhéus, depois de morar cerca
de 50 anos no Rio de Janeiro onde, no decorrer-de meio século, se desenrolou a sua trajetória como um escritor de dimensões superlativas, dos maiores da história literária doBrasil e do continente, além de ter exercido, com
inexcedível probidade e invulgar capacidade,
cargos da mais alta importância no cenário
da administração pública.
Aos 50 anos, em 1%5, fói eleitO
a
Academia Brasileira' de Letras (ABL) na vaga deixada pelo poeta e cronista Álvaro Moreyra, de quem fez o elogio.
Ao ingressar na Academia Brasileira de
Letras (ABL), tendo ocupado por 25 anos
a cadeira no 21, Adonias Filho foi recebido
e saudado pelo seu amigo imortal Jorge Amado.
Na vasta produção literária de Adonias Filho, destacam-se, princiPalmente no terrei)O
da ficção, os seguintes romances: Os SerVos
da Morte (1946), Memórias de Lázaro (1952),
Corpo Vivo (1963). O Forte (1965), Léguas
da Promissão (1968), Luanda Beira Bahia
(1978), As Velhas (1975), Fora da Pista
(1978.)
Como jOrnalista e crítico literário, a obra
deixada por Adooias Filho é, igualmente,
vasta, _tendo colaborado nos principais jornais do País.
Exímio tradutor e conferencista, Adonias
Filho foi, também, ganhador do "Prémio Jaboti", em 1975.
Seria impossível resumir e avaliar nos limites preestabelecidos deste pronunciamento,
o perfi!· biobibliográfico- de Adonias Filho
que, ao desaparecer depois de uma nobre,

para
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digna e fecunda existência, ddxa uma obra
imperecível que, somente agora, com a tradu·
ção dos seus livros em diversos pafses, eviden~

cia o seu valor e a sua perenidade, celebri·
zando-o e consagrando-o como uma das mais
dignas, notáveis e valorosas personalidades·
da Babia e do Brasil.
Ao registrar o falecimento desse amigo dileto, desejo externar os sentimentos de sau·
dade e profundo pesar aos seus dois filhos,
Adonias Aguiar Netto e Rachel Aguiar, bem
como aos cinco netos.
Velado na Academia Brasileira de Letras
(ABL), coube a Dom Marcos Barbosa, seu

amigo e companheiro acadêmico, rezar ã missa de corpo presente. Sepultado no dia 4 de

?gosto de 1990, no Mausoléu dos Imortais
da Academia Brasileira de Letras, peran-te
a quase totalidade dos seus colegas e amigos
acadêmicos e grande nUmero de personalidades, o Presidente da Academia Brasileira
de Letras, Austregésilo de Athayde, acentuou, em sua oração fúnebre, que havia com~
parecido ao sepultamento de mais de 50 fmor~
tais da ABL no Cemitério São João Baptista,
razão pela qual se encontrava profundamente
emocionado, principalmente porque Ado·
nias Filho fazia uma grande falta não só aos
amigos, como também ao Brasil.
SolicitO seja iilcorpófado ao texto deste
conciso pronunciamento as artigos anexos da
jornalista Maria da Conceição Paranhos, pu·
blícado pela A Tarde - "Adonias Filho A Viagem de Volta do Viajante do Tempo"
-em sua edição de sábado, 4 de agosto de
1990; "Adonias Filho, do Romance à Crítica
Literária", publicado pelo Tribuna da Bahia,
sábado 4 de agosto de 1990; e "Adonias Filho", do jornalista Moacir Amâncio, divul·
gado pelo o O Estado de S. Paulo", de 4
·de agosto'àe 1990.
Finalmente, lamento bastante que· â medida que os anos vão passando, somos agre·
didos pela perda de companheiros da mocidade e de amigos diletos, que o desaparecimento deixa um vazio impreenchível, a dolorosa sensação das perdas irrecuperáveis qUe
nos fazem refletir sobre a transitoriedade e
as circunstâncias desfavoráveis da '!}ida, traumatizando todos os seres humanos.
O desaparecimento de um amigo de infância é tanto mais dramático. quanto é certo
que âúicilmente conseguinios nos dias atUais
constituir ou fazer novas amízades, sinceras,
que venham eventualmente a substituir as an~
tig~s.
_-- __
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
SR. LOURIVAL BAPTISTA EM SEU DIS·
CURSO:
A Tarde Salvador, Bahia, Sábado, 4~8~1990
Adonlas Filho

A VIAGEM DE VOLTA
DO VIAJANTE DO TEMPO
Maria da Conceição Paranhos
O grande__ escritor calou~se .ontem de madrugada. O grande amigo, meu, de tantos,
ausent011~se dimínuindo em todos nós que

o afiamos o estádCld.C-eúc~antame:nto por e.xis~
tir no território d_a vida, _esse. território que
abrigava "cOração das feras nos peitos dos
homens, os rios falando, es_cutando as árvores, corações dos _homens pulsando nos ares"
(Léguas da Promissão).
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paçáo nitidariente regionalista, e ingressáramos no ilrt/)ulso das descober:tas formais~
com Guima.r'ães Rosa, Cor-nélia Penna, Cla~
rice Lispec'if.>r e o própriO Adonias. As práticas forma jf; até então em voga sofrem uma
profunda/ modificação: o processo ficcional
passa a t-i ;upar a atenção dos criadores e da
Os que tiveram o privilégio de conviver
crítica,
se apercebe de que a forma do
com es-s-e- homem generoso, com esse amigo
romancy, alcançava um estágio de autoquesincomparável, só poderiam, em uníssono, extionarr!l .mto e de busca de novos caminhos.
pressar aquilo que, hoje, um seu amigo por
O cmy .;eito de narrativa ocupa o espaço da
50 anos, em intenso c;_stado de sofrimento,
próp9 .a criação, que, à proporção que se de·
·verbalizou: '"Adonias, além, do extraordiná~
senrC ·la, desacomoda os padrões formais anrio escritor, foí um extraordinário ser humaterk .res. Uma parte dô assunto do romance
no, um grande construtor de amizades, sem
toq 1a-se o processo do seu próprio fazer~se,
nunca ter-se dado a inimizades" (Fernando
o e 1ue permite ao leitor partilhar da criação
Sales).
d<1. obra romanesca. Ao Os Servos da Morte
Tudo parece· menor 0 supérfluo diante do
;} ~gue~se Memórias de Lázaro (1952), um rofato irreversível de sua morte;:. Quero" dizer,
f aance sobre a hereditariedade, a dor, a transas informações sobre" sua vida-e sua arte, os ~ gressão da lei, os extremos das relações dos
dados .externos: são informações mais ou me- ; habitantes da região. Ao falãf do sul~ Banas completas, mais ou menos circunstancia- _J ·hia, Como acarte: em outras· de suas Obras
das. De qualquer modo necessárias p(l.ra 7 o autor reporta-se a um universo que sente
como fabuloso, de atordoante grandiosidade,
quem não teve 0 privilégio de conhecer esser
mesmO que os caminhos sejam palmilba~os
congregador de amigos e, sobretudo, pa·.l J
·
d
nh
h
'
e
conhecidos com minúcia. Seus
quem am a nao co ece, ou nao con 'J .e
" personagens
o sufíCiente a dimensão superlativa do e~J riencontram-se encetrados ali, seres enca.ntator muitas vezes maior na novelística Cx· asidos ... numa garrafa", como se lê em O Forte,
Ieira.
publicado 13 anos depois de Memórias de
Lázaro, em 1965. Entre um e outro situa-se
Criador de um tipo de regionalismo 1;( JSIDOo romance _que a crítica costuma ~efet1! co~o
gônico, cujo cenário freqüente é a re'~ ão ca- _ a sua obra-prima: Corpo Vivo (1963). Aqui,
observa--se uma trajetoria ascensional dos
caueira, seus romances e cantos me Cf ulham
personagens, e é atingido um estágio em que
num universo de profundidade ate r' Joan te.
a vida justapõe-se à morte, o bem ao mal,
Seus três primeiros rom(l.nces consti1.t• .em uma
e o persorfagem~protagonista, Cajango, vê-se
tribogia cacabeira, isto é, com a :j1 ;ão horiZOI_~tal ocorret?-~o na zona d~ ~([' .au do sul · inserido num mundo novo que é criado por
seu esforço após a perda do paraíso inicial
bruano _- -re-g1ao onde Adomas .; tveu a sua
e intermediado pelo inferno _e a morte da
infância. Referi-me à "aç'ão hc r izontal" na
selva. Aqui, é ínqilirida a essência niesma
medida em que o que subjaz à o arrativa dos
da alma human_a, como e~ outras matas, selacontecimentos é o drama dos i nstintos e de
vas e vales do.sul da Bahia, que Adonias
circunstâncias adverSas, sem'i;·e ã beira de
mitifica e -desmitifica sucessivamente, indífatais tragédias~ é o espíritc,_: humano, seus
cando sua intenção mais permãnerite: a de
conflitos existenciaiS mais ín'{ .mos.
lidar com o drama da existência humana, num
. I
_Como recentemente esct' !vi, no livro doespaço que - como em Guimarães Rosã nias Filho: representação (J Jica da forma draconstitui uma síntese do próprio mundo, e
mática (SãlV3.dor, Funda_ç· io Casa de Jorge
onde as duas grandes potências, a divina e
Amado, 1990 (Casa de Ptil' .:tvras, 5): "Na obra
a demoníaca, extraem do personagem uma
4e Adonias, a trama ésª' Jjugada pelo gigandecisão díante do seu destino.
tismo da na_tureza e do·~-'.iramas.das personaDepois de b Forte, que deêórre em Salvagens, responSáveiS por t .:>da a urdidura ficciodor, o autor se volta mais uma vez à t~mática
nal na ~ua aveptura..p o r um tempo submisso
grapiúna, com Léguas da Promissão (1967),
à perícia desse escri_trJr que, como poucos,
com um elenco de contos que surpreende pela
doma~o, --a_través da J.nudança do foco e das
intensidade e cuidado formal, e, como semvOzes_narrativas". !
pre, o substrato mítico a acoinPai'ihar ações
.aparentemente rotineiras. Cada gesto de seus
Tragédias são p( ~j isso os romances de Adopersonagens parece penetrado por séculos de
nias Filho, históri áS de violência e de sangue,
~~xperiência humana, como se se desprendesdesenvolve?do-s f! em a_tmosfera de pesadelo
:re do passado uma força que envolve e dá
e fatalidade, pa,.o.ão e insânia:, como viu bem
sentido ao presente da vivênci~. ~·o ánjo do
Celso Pedro I ,t'.ft. Por isso é que a crítica
mal", "O pai" e "Túmulo das_aves" co~ti
vem áptoxim? .U.do seus escritos dos de Dos·tuem, no mãõ ver, o que de melhor já se
toiévski e fa .u'lkner - escritores eleitos no
~ro~uziu, no gênero-conto, na literatura. brauniverso de' aC..ituras de Adonias Filho.
-stleua.
-,
A concisão do estilo desse escritor espan~
Inicia su M. publicações com os Servos da
Morte (191 A6.), época em que se operam pro- _toso (elipses, anacolutos), sua sintaxe inovafundas tr ~.s-form.ações no romap.ce brasilei~
dora com seu ritmo sincopado, com um universo metafórico d~ alto teor de imprevisiro. el~~ 'P17.l dos agentes dessa mudança. No
bilidade - herança de suas Jeíturas dOs sim~
Brasil, f ,afcamos dos ano&30, com sua preocu-

rJ.ue
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balistas franceses, portugueses e brasileiros
nejava um encontro de amigos na sua fazenda 1
- operam num processo de- , 'ransfig1..1ração -e me advertia: "O único risco de chegar lá
é não querer nunca sair de lá". Não sabia
da realidade efetiva e seu trari!:. :porte para o
âmbito da realidade artística.
ele que, como muitos de seus personagens,
Sem a pretensão de fornecer Ul'\la listagem
o vale seria amalgamado em sua vida,
bibliográfica Completa, já que me 1 \Iltam itens
mesmmso que, como horriem, ele tenha sido
no momento, à urgência do triste: acontecilevadO, já se-m poder de opção-, para Sua semento de sua morte, forneço, a se~,. wir, uma
gunda terra, o Rio de Janei.ro. Gostaria ele
relação geral de sua produção e de t! "aduções
-disso sej -,como seu personagm Rosália,
feitas de sua obra e pelo próprio A ·,donias,
de Memórias de Lázaro, entregar-se ao vale:
de outras obras:
_"Nascera no vale, do vale nunca saíra e no
Ficção~-os Servos da Mõi-te (1946), i.\1emóvale ficaria para sempre".
rias de Lázaro (1952), Corpo Vi~·o (l_1963),
Que os baiano!:i possam perceber a grande
O Forte (1955). Léguas do Promissão (1,108),
perda que sofreram, que possam avaliar a
Luanda Beira Bahia (1971), As V e~ 'has
dimensão maior desse escritor raro, que, sem
(1975), Fora da Pista (1978), O Largo da
esforço, pode ser colocado entre os maiores
Palma.
ficcionistas da literatura mundial de sua époRomances traduzidos: a) Memórias de L, 1ca.
zaro
Ao amigo, a despedida forçada, a saudade
1969 - Ed. norte-americana. Trad. de
de sua mão paternal sobre a ininha cabeça,
Freá P: Ellison
durante -tanto tempo, essa lacuna-irreversível,
1970 -Ed. espanhola. Trad. de Juan Gar- __ _____yssasaudade de .fitar o semblante sempre apacia Gayo
rentemente calmo, contido atê onde se pode
b) Corpo Vivo
ser, enquanto a vida, na sua forma mais dra1966-Ed. alemã. Trad. CurtMeyer-Ciasmática, percorria cada milímetro de suas
son
' v~ias e saltava em profundidade assombrosa
1966- Ed. portuguesa. Publicação Europ \ra cada linha de sua produção ãrtística.
pa-América
1969- Ed. espa~hola~ Trad de Rosa MoTr, ·l)una da Bahia, SáPado, 4 de agosto de
199· 1
rene Roger
1972- Ed. em eslovaco. Trad. de Jan
Adm 'ias Filho, do romance à crídcá literária
Jurista
Mo. \Teu quinta-feira, à noite, aOS 15 anos,
c) O Forte
o escn · tor Adonias Filho, em conseqüência
1969 - Ed. alemã. Trad de Curt Meyerde um c. 1errame cerebral. Adonias morreu nuOasson
ma faze nda do municfpio de Ilhéus, no Sul
1972 -Ed. espanhola. Trad. de Lil Bidart
da Bahih ', e seu corpo foi transladado para
1973 - Ed. portuguesa. Publicaçãõ- Euroo Rio de -i 1aneiro, onde foi sepultado nO maupa-América
~léu da A \ca~emia Brasileira de Letras, ond) As Velhas
tem.
1978 - Ed. japonesa. Trad. de Mitsuko
Nascido e mTihéus, Adonias foi-romancista
Kawai.
e crítico lite1 -ário, tendo escrito livros de suTraduções de Adonias Filho:
cesso como ' 'Córpo Vivo" "As Velhas" e
O Pântano do Diabo de George Sand
"Servos da M1 ":>rte". Adonias foi também diA Famflia Bronte de Robert de Iraz
reter do Instit, IJtO Nacional do Livro, presiGaspar Hause e Golovin de Jacob Wasserdente do Conse ~ho Federal de Cultura, diremann
tor-da BiblioteC, 1 Nacional e-do Serviço NaO Processo Maurizius de Jacob Wassercional do Teatro_
mann, em colaboração com OtáVio de Farii!.
Além de sua produção como ficcionista:, Tribuna da Bahia , Sábado, 4 de agosto de
exercida até o último momento, Adonias prh
1990
duziu vários ensaios polítiCos e literários J:
José Olympio da Roéha
colaborou durante muito tempo, no "Supl~~ ·
Editora de Cultura
menta Letras e Artes" do jornal A Manhll
Ainda não tinha (,.' qmpletado vinte anos,
(Rio de Janeiro), com o p-seudónimo de Djal- Adonias Filho escreve u um romance- "Cama Viana.
1
chaça"- que decidiu~ iestruii . .Seu interesse
pelo mundo das letras começou bem cedo.
Espantosa é também a sua colaboração à
Menino de 14 anos, em Salvador, no intersociedade brasileira,, onde exerce múltipJ3.
atividade: diretor da editora "A Noite" dimnato do tradicional ColE. ~gio Ipiranga já lia
tor da Agência Nacional, diretor- da Biblio- Camilo Castelo Branco, ]I J3quim Manoel de
teca Nacional, diietor do Instituto Nacion;d
Macedo e José de Alenc~ ·r. Jorge Amado,
do. Livro, diretor do Serviço Nacional de Te<~ que seria seu ariiígO"- pelo 1 es:to da vida, foi
tro, presidente da Associação Brasileira do:
se_u contemporâneo.
\
Imprensa e presidente do Conselho Federa I
Adonias Aguiar Filho nast ;eu na Fazenda
de Cultura, por oito anos, após o que se apol São João, iiiunicfpio de itaju. 'pe, Bahia, no
sentou e passou a viver em suá fazenda nJ. ·dia 27 de novembro de 1915.-~~ \eu pai, Adoregião de Itajuípe.
nías Aguiar era fazendeiro de ·c.\~cau. Até os
7 anos, o me·nino Adonias desfw. ~.ava dos buRecentemerite, enquanto falávamos ao
lefone· num momento extremamente difícil
cólicos e arrastados dias silencie. ~-os. da mãe
natureza. Um dia__conheceu a cid:é. {ie grande,
de sua vida - da doença de sua mulher, culminada com morte recente - , Adonias piaIlhéus, onde fez _o curso primário ll\ 1 Ateneu

te-:
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Fernando Caldas. Aos trezes anos muda-se
para Salvador, a verdadeira cidade grande,
a metrópole.
Aluno interno do tradicional Colégio Ipi·
ranga, é aí que descobre o prazer de ler, prin·
cipalmente (icção. Só em 1934 conclui.o ginásio, depois de um período de interrupção.
No Grémio Barão do Río Branco escreve
crónicas e artigcis para o jornal da escola.
Ainda estudante, participa da vida cultural
da Bahia e_ faz suas primeiras incursões no
jornalismo profissional, escrevendo para os
dois grandes jornais da época, O Imparcial
e o Diário de Notí_cias. É nessa época de estudante e jornalista que concebe o seu primeiro
romance que viria destruir por causa de uma
forte autocrítica: "Cachaça". Viaja por todo
o interior da Bahia, interessa-se pelo ensaio
político-social e começa a escrever "Renascimento do Homem" que viria a publicar em
1936. Adonias era então um jovem de 21
anos. ~ com essa idade que decide fixar-se
no Rio de Janeiro. Ali toma-se colaborador
assíduo do respeitável Correio da Manhã, em
publicações como Pan e ReVista do Brasi1.
Em 1937 pâSsou a trabalhar efetivamente
no jornal A Manhã que acabava de ser funda·
do pelo poeta Cassiano Ricardo. Nesse período aflora a necessidade de escrever romances
e funda a sua editora, a Editora Ocidente.
Teve vida _curta. Adonias não era positivamente um homem de negócios. Em compen·
sação dirige a editora "A Noite" até o ano
de 1949, onde ainda colabora freqüentemente para o suplemento literário "Letras e Artes" do jornal A Manhã, onde adota o pseu·
dônimo de Djalma Viana. Também publicou
artigos onde assinava D. Viana.
Aos 35 anos decide candidatar-se a deputado federal pela Bahia, mas não consegue
ser eleito. É a sua primeira e única tentativa
nos caminhos da política partidária. Retorna
então para o Rio de Janeiro onde exerce com
brilhantismo a crítica literária, no Jornal de
Letras, dos irmãos Condé. Em 1954 dirige
o Serviço Nacional de Teatro ao longo de
dois anos, com uma breve interrupção para
dirigir o Instituto Nacional do Livro (INL).
Foi também diretor da Biblioteca Nacional.
Ainda neste período escreve a coluna "Estante" no Diário de Notícias. Aos 50 anos,
em 1965 é eleito para a Academia Brasileira
de Letras na vaga deixada po'r Álvaro· Morey·
ra. É recebido e saudado pelo seu amigo·
imortal Jorge Amado. Adonias Filho foi tam·
bém ganhador do "Prêmio Jaboti" em 1975.
O primeiro romance de Adonias Filho foi
"Os Servos da Morte", pela editora José
Olympio. Seguem-se "Memórias de Lázaro'',
em 1952, "O Forte", em 1965 e "Corpo Vivo". Escreve também uma peça de teatro
"A Hora Certa", nos idos de cinqüenta, mas
a destrói. Pubiica os ensaios "Jornal de um
escritor" e "Modernos Ficcionistas Brasileiros" em 1958- e- "Ficção no Brasil". É autor
de uma biOgrafia sobre Cornélia Pena, publi·
cada na coleção "Nossos Clássicos", da editora Agir. Em 1971 publica "Luanda Beira Ba·
hia", romance. 'Em 1975, "As Velhas". -EM
1976o ensaio "Sul da Bahia: chão de cacau".
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var a semelhança existente entre o início de
Concedo a palavra ao nobre Senador Leite
"Memórias de Lázaro'' e outra obra-prima
Chaves.
leiras de "O Pântano do Diabo", de George · da ficção latino-americana, "Pedro Páramo",
O SR. LEITE CHAVES (PMDB"- PR.
Sand, "A Família Bronte" e "O Processo do mexicano Juan Rulfo. Mera coincidência,
Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presiclaro: tanto o personagem de Rulfo quanto
Maurizius", de Jacob Wassermann.
dente, Srs. Senadores, nós estamos aqui viAlexandre se dirigem ao horror e à morte.
Adonias Filho foi aiitda presidente da As·
vendo hoje o problema dos projetas que diAdonias Filho é brilhante na criação desse
sociação Brasileira de Imprensa. Já há alguns
zem respeito aos aposentados. Compõem-se
apocalipse sertanejo. A sua linguagem en·
anos decidiu voltar para sua terra natal. Resieles da seguridade, do Plano de Custeio, recontra sempre o registro certo para expressar
dia em Itabuna e lá dividia com Hélio Pólvocuperação de saúde, organização e funcionao conflito dos personagens em correspondênra, outro baiano que fez carreira literária no
mento d_e serviços, benefícios e o da Lei Orgâcia com o espaço. A cena da morte do leproso
Rio, alguns bons momentos de bate-papo li·
nica de Assistência Social. Chegaram ao Seem "Memórias de Lázaro" comove e choca
terário.
·
·
nado, aprovados, em grau de urgência, pela
ao mesmo tempo, é inesquecível. Já num liCâmara, e estão reclamando algumas emenAdonias Filho
vro posterior, "As Velhas", o ficcionista mosdas. Todos aqui estão reconhecendo que estrou que era capaz de se renovar dentro da
Moacir Amâncio
ses projetas estão eivados de algumas ocorprópria
temática.
Com
a
concisão
dos
mestres
O Estado de S. Paulo- Página
Sábado,
rências de inconstitucionalidade, o que torna
da linguagen ele narra as histórias duras de - impossível a sua aplicação, se forem aprova4 de agosto de 1990
algumas
mulheres
que
chegam
à
velhice
O escritor morreu quinta-feira à noite eril
dos em grau de urgência urgentíssima.
transformadas em monumentos de perplexi·
ltajuípe, na Fazenda Aliança, onde preferiu
O Presidente da Comissão,_o ilustre- Senadade diante do apego humano à vida. Apego
passar os últimos anos, reintegrado às origens
dor Almir Gabriel, não tem podido compacompreensível nos bichos, mas discutível no
e à paisagem que serviu de cenário para a
recer ao Senado. S. Ex• é, _i_Q.clusiVe, um dos
maior e melhor parte de sua obra. Vítima homem, que de vez em quando esboça pensailustres Membros do PSDB, partido a que
mentos.
de um derrame cerebral fulminante, o corpo
pertence o Senador Chagas Rodrigues, que
A técnica do romancista vem embasada pede Adonias Filho foi embalsamado em Ilhéus
está encaminhando o pedido de urgência urlo
conhecimento
da
matéria
e
reflete
o
pensae depc;lis levado ao Rio de Janeiro para ser
gentíssima a este respeito, e o Presidenté,
mento
crítico
essencial
a
qualquer
artista
sésepultado hoje no Mausoléu da Academia
não estando aqui, não nomeou Relator para
rio. verifica-se nele o conhedillento da obra
Brasileira de Letras, Cemitério São João -Baque essas emendas sejam aprovadas e tornem
dos
colegas
internacionais
e
da
casa.
Tem
tista.
viável esse projeto.
um livro de ensaios dedicado ao romance bra·
Com a morte, aos 74 anos (ia completar
De forma que o Senado tem interesse na
sileiro
dos
anos
30,
por
exem.plo.
São
textos
75 em novembro), certa polêmica que acomaprovação do projeto e o próprio Governo,
interessantes, no entanto o melhor crítico lipanhou o nome de Adonias Filho certamente
inclusive, como j~ o demonstrou, através de
terário em Adonias Filho está na ficção, em
seu Líder.
deverá se deslocar dos aspectos pessoais para
que supera diversos escritores tidos como õe
a literatura, em que se destaca como um dos
E se essas inconstitucionalidades não foprimeiro time.
principais romancistas brasileiros -com obra
rem reparadas, o projeto se tornará inteiraClaro
que
há
desigualdades
no
conjunto
estudada na universidade e traduzida para
mente inviável.
da obra, numerosa. !\1as ninguém julga Maoutros idiomas. Como ele mesmo dizia, o
Sei que muitas vezes há interesse em que
chado
de
Assis,
por
"A
_Mão
e
a
Luva"
e
que fica mesmo é a obra, o homem passa.
a matéria seja aprovada de qualquer forma
sim
por
"O
AlieníStaf)
e
"Dom
Casmurro".
E, segundo suas palavras, se o homem era
para que o Presidente da República a vete
Ninguém certamente cometerá a sandice de
e esse veto seja explorado na campanha eleiconservador- apoiou a Revolução de 1964,
avaliar
o
escritor
Adonias
Filho
por
"0
Hoo que representa um nó para os intelectuais
toral.
de esquerda, que não puderam deixar de re- mem de Branco" (1987)'. E muito menos de.Sua Excelência, ocorrendo a aprovação do
verá
usar
paixões
políticas
como
critério.
Os
conhecer nele um grande romancista - , o
projeto, terá de vetá-lo porque não pode dar
romances
de
Adonias
Filho
transcedem
o
reescritor passaria à história como -revoluCio·
curso a um projeto inteiramente inviável cogionalismo nordestino. Não são folclóricos
nário.-mo este.
nem lamurientos produt()s da má consciência
No capítulo exclusivo da história literária,
O trabalho da Câmara é elogiável. No endiante da miséria e da seca.
dos manuais escolares, não há dúvida de que
tanto, por mais que houvesse zelo da Câmara,
Melhor assunto do que a velha questão do
isso acontecerá. Adonias Filho está, nesse
não poderia ela eliminar situações de flagranhomem reacionário-escritor revolucionário
te inconstitucionalidade._
sentido, ao lado de escritores que mudaram
-para
quem
gosta,
de
alguma
forma,
dessas
os rumos da ficção em língua portuguesa, com
Então, quero apelar para os Senadores que
questiúnculas
é
.o
binómio
burocrata
bem
uma técnica cinematográfica e imiginaç~o litiveram tempo de ler o projeto, que apreassentado
na
vida-artista
voltado
para
a
exvre das amarras realistas tradicionais. Essas
sentem suas emendas, para nós, dentro de
um prazo mais razoável possível, o aprove"inovações", no entanto, já foram absorvidas pressão da brutalidade, do desespero e da
solidão.
Entre
os
cargos
que
ocu}:Jou
encone perderam o ar de novidade. O que conta,
·mos aqui, no Senado.
tram-se
a
di.reção
do
Instituto
Nacional
do
principalmente, para o leitor, é a força narraEste é o apelo que faço aos Srs. Senadores,
Livro, do Serviço Nacional de Teatro, da Bipara que estudem os projetas~ e, assiri:J., postiva, a frase carregada de urqa musicalidade
blioteca
Nacional
e
do
Conselho
Federal
de
seca adequada à violência das suas histórias.
samos, com a maior urgência possível, resolCultuiã~ Nã:Velhice foi para a fazenda, depois
Seus livros já foram associados aos bons
vê-los, evitando os erros.
ter
espalhado
seus
fantasmas
pelo
mundo.
de
filmes de faroeste - aqueles que juntam
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
aventura fascinante, paixões desespero num
O Sr. Humberto Lucena- Sr. Presidente,
plano mítico. Talvez tenha sido o melhor elopeço a palavra para breve comunicação.
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
gio que lhe fizeram. Jorge Amado, seu con-A Presidência associa-se ãs expressóes de
terrâneo, ao recebê-lo na Academia BrasiO SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
pesa:r pela morte de Adonias Filh9 e de louleira de Letras, em 1965, estava certo ao dizer
vor pelã sua vida e a- sua obra.
Seüador ""'"'"'"- Eon-cedo- a-- p-a-lavra ao nobre Senador
que-é-unpossívei a:lgoétb:-i-nidat a·teitura·do
romance "Os Servos da Morte"( estréia, ·qtre preside os trabalhos da Casa, nesta ses- · Humberto Lucena.
são, sente-se profundamente solidário. Tra1946) e abandoná-la.
tava-se de um velho amigo, companheiro de
O SR. HUMBERTO LUCENA (PMDBO mesi:no se pode dizer de; ~'Memórias
g~ração ·e ·éomp,anheiro das várias entidades
PB. Para uma comunicação.) -Sr. Preside Lázaro" e "O Forte", magníficos épicos
mencionadas na brilhante oraçã_o do nobre
dente, Srs. Senadores, eu ia apartear o nobre
sustentados pelo senso da tragédia e o inexpliSenador Lourival Baptista. (Pausa)
Senador Leite Chaves, mas S. Ex• :çtão erescável dos destinos humanos. Curioso obser·
Também como tradutor Adonias Filho deixou o seu nome gravado nas edições brasi-

e
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tou atenção, quando quis interromper seu
pronunciamento. Por isto, aqui estou para
dizer algumas palavras a respeito do assunto
aflorado por S. Ex~
O Sr. Leite Chaves -Se V. Ex• me permi~
te, apenas quando terminei o discurso reparei
que V. Ex· estava atrás de mim solicitando
aparte.
O SR. HUMBERTO LUCENA - Não estou dizendo que V. Ex• se nesou- a me dar
o aparte. Estou apenas explicando pOr -que
vim à tribuna. Já que não me pude dirigir
a V. Ex•, resolvi falar, para dizer, em primei~
ro lugar, que e:;ses quatro projetas a que se
referiu V. Ex• são todos de iniciativa do ex~
Presidente José Sarney. Sua Excelência te_Ve
o cuidado, antes de deixar a Presidência da
República, de encaminhá-los ao Congresso
Nacional, na linha da nova Constituição.
Acredito que os Deputados, cada um deles
debruçou-se sobre o assunto com o tempo
devido e, neste ponto, V. Ex• tem razão quan·
do levanta o problema que o Senado Federal
precisaria melhor examiná-lo.
Ocorre, entretanto, nobre Senador Leite
Chaves, que o Congresso Nacional só vai vol·
teu a se reunir, possivelmente, após as eleições de outubro. Dificilmente, a não ser esta
semana e na semana que se iriíCía no dia 20
do corrente mês, teremos número suficiente
para apreciar matérias de tal inleortâricia.
Daí porque estou inclinado a me alinhar ao
ponto de vista do nobre Senador Chagas. Rodrigues que está defendendo, pelo menos,
uma urgência simples, o que daria margem
a que essas matérias entrassem na Ordem
do Dia, tivessem pareceres orais e fossem
votadas, não nesta semana, mas na semana
que se inicia a ZCf deste mês. Daqui para lá,
todos nós teríamos tempo suficiente para examinar cada proposição, contanto que não demorássemos a decidir sobre essas questões
fundamentais, de interesse_ dos trabalhadores
brasileiros. Como sabe V. Ex', um projeto
diz respeito ao Plano de Benefícios da Previdência. Por exemplo, af está o aspecto principal, que é aquele relacionado com os proventos dos aposentados e pensionistas; outro
projeto institui o Sistema de Seguridade Social; outro projeto estabelece o Plano de Saúde;_e o último projetei dispõe sobre o Sistema
de Assistência Social. São quatro proposições, portanto, da maior relevância e urgência.
Agora, já que V. Ex• falou, no seu discurso,
em aposentado e em pensionista - e V. Ex~
tem sido aqui um defensor dos mais brilhantes dessas categorias, a ponto de anunciar,
recentemente, até um requerimento de urgência urgentíssima para a votação do projeto
que trata do Plano de Benef{cios da Previ~
dência Social - , quero lembrar à Casa que
tanto aposentados como pensionistas, no momento, inclusive, estão sendo alvo de grande
injustiça. O Governo Fernando Collor, através da Ministra da Economia, Fazenda e Planejamento, Zélia Cardoso de Mello, anuncia
que não concorda, em absoluto, com a inclusão dos aposentados e pensionistas nci bene-

fício do pequeno, do modesto, do q~ase inexistente abono de três mil cruzeiros que o
Governo resolveu dar, de última hora, aos
trabalhadores, como argumento para se posicionar em favor do veto ao projeto de lei
de Política Salarial, aprovado pelo Congresso
Nacional.
Ora, Sr; Presidente, Srs. Senadores, vamos
lutar pela rejeição desse veto presidencial,
vamos tentar mobilizar o Congresso, mobilizar a opinião' pública, no sentido de que
ele seja rejeitado, porque estamos conscientes de que o Congresso trilhou o melhor caminho quando, no seu projeto, instituiu a livre
negociação salarial como princlpio fundamental da Política Salarial, mas preservou
algumas categorias, estabelecendo parâmetros: os trabalhadores que percebem até cinco
salários mínimos teriam direito a um reajuste
mensal, com base no IPC do último mês,
e os que percebem de seis a dez salários mínimos teriam direito a um reajuste trimestral,
também, com base no lPC no último mês.
Entretanto, esse projetO foi vetado e veio
o abono. Portanto, não é justo que, pelo menos, os aposentados e pensionistas não sejam
também aquinhoados com esse pequeníssimo
abono que o Senhor Presidente da República
decidiu conceder aos trabalhadores.
A Sr Ministra alega que a repercussão fi·
nanceira do abono, se vier a ser estendido
aos aposentados e pensionistas, seria da ordem de 40 bilhões de cruzeiros e o orçamento
da Previdência Social não dispõe de meios
suficientes para atender a essa despesa.
Ora, sabemos perfeitamente - e o anúncio
é feito quase diariamente, aliás, merecendo
neste sentido até um aplauso ao Governo que há um superávit crescente no Tesouro
N acíonal. O Orçamento deste ano está, realmente, iridicando uma melhoria extraordiná~
ria na Receita: portanto, o Governo tem recursos de natureza fiscal mais do que suficientes. Sem precisar recorrer à emissão de papel
moeda ou a aquisiçãO de recursos através de
venda de Títulos da Dívida Pública, poderá
atender à despesa com a extensão do abono
aos aposentados e pensionistas.

O Sr. Leite Chaves um aparte, Senador?

Permite-me V. Ex•
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teve que vetar, há uma questão de filo~ofia
governamental. Esta ·casa é testemunha:
qual é a posíção do Presidente d"a República?
E de livre negociação. Mas Sua Excelência
não foi o primeiro a defender esta tese no
País. Quem primeiro a defendeu foram os
trabalhadores. V. Ex• sabe que a CUT e a
CGT se organizaram e se estruturaram com
base no princípio maior de que a interferência
governamental era prejudicial ao seu poder
aquisitivo, à fixação dos seus salários. Em
seguida, durante a Constituinte, a própria
CGT, a CUT e os trabalhadores, de modo
geral, tiveram uma interferência tão grande
que foram vitoriosos em todos os seus pontos,
sobretud_o naquele que consideravam de
maior relevância: a não·vinculação dos sindicatos e das federações ou confederações ao
Ministério do Trabalho e da Previdência Social, Então, hoje~ o sindicato não está jungido, Jlão está subordinado ao Miilistério do
Trabalho e da Previdência Social. A filOsofia
do Presidente é também esta: que os trabalhadores negociem, disputem o mercado, se
entendam com os empregadores, porque o
Presidente entende- e realmente Sua Excelência eStá certo - que a única atribuição
do Presidente é a fixação do salário mínimo
e não ficar interferindo num campo em que
a livre autonomia da vontade de trabalhador
e de empregador deve prevalecer. Se aprovasse ou sancionasse a lei aqui aprovada, Sua
Exce!ência estaria sendo acusado de paternalismo; como ainda hoje Getúlio Vargas é acusado disso, porque dava salário. Então, o Presidente tem esse entendimento. Outro ponto,
existe o direito de greve. A greve hoje é livre
e não é assegurada pelo Presidente; é assegurada pela Constituição. Se não houver entendimento, é legítimo. Agora, não se admite
apenas a greve política, a greve intencional.
Os trabalhadores estão organizados, convenw
ceram esta Casa de que eles não precisam
de interferência do Governo para obter salário. Então, não tem sentido agora que um
projeto seja feito às pressas, sem que atenda
à maioria das classeS, apenas para que o Presidente vete, e, em o vetando, venha a ser
acusado de ser contra os trabalhadores, quando Sua Excelencia reconhece que os trabalhadores têm autonomia, têm força e organização suficiente para defender os seus interesses. Congratulo-me com V. Ex', porque
outros Senadores estão reconhecendo que,
se nós aprovarmos dentro do regime da urgência urgentíssima, ao invés de- beneficiar,
estaremos prejudicando os trabalhadores.

O SR. HUMBERTO LUCENA -Ao fazer
este registro, desejo apenas enfatizar ao Senado~ Leite Chaves a urgênci;l, mesmo que
seja simples, para a votação desses projetas
relacionados c_om os trabalhadores e, em particular, com os aposentados e pensionistas.
Ouço V. Ex~, nobre Senador Leite Chaves.

O Sr. Jutahy Magalhães- Permite-me V.
Er um aparte?

O Sr. Leite Chaves - Senador Humberto
Lucena, V. Ex• fala com a sensatez de quem
foi Presidente desta Casa e que exerceu o .
múnus com graride responsabilidade. Então,
V. Ex' já mostrou que, realmente, da forma
como· estão, esses projetas, são inviáveis, e
a sua aprovação teria, ao invés de uma vantagem, uma grande desvantagem para ·aquelas
pessoas a que se destinam. Sobre a questão
salarial, que foi aqui aprovada e o Presidente ·

O SR. HUMBERTO LUCENA - Vamos
pelo menos aprová-lo sob o_.regime de urgência simples, como eu disse, nobre Senador
Leite Chaves.
Antes de dar o aparte ao nobre Senador
Jutahy Magalhães, respondendo ao Senador
Leite Chaves, quero dizer que compreendo
muito bem a posição do Senhor Presidente
da Re_I?ública, Fernando Collor de Mello. no
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que tange á defesa da livre negociaçao salação, mas a CUT e a CGT se organizaram - çâci de ganhos reais de salários e não de repo·
rial, que é. realmente, um corolário natural
sição de perdas salariais. Estas são automápara representar não apenas determinadas
do sistema -capitalista. Ocorre, entretanto,
ticas. No início da negociação, essas perda"
classes do setor metalúrgico, e, sim, todas
que estamos vivendo no Pafs momentos de
salariais são automaticamente concedidas. A
as classes assalariadas. E mais, não há bairro
transição, já agora não no campo político,
discussão entre patrão e empregado vai ser
neste País que não tenha a sua associação.
mas no campo económico e, evidentemente,
a respeito do ganho real pela produtividade,
Se leis dessa natureza começarem a surgir
pelo desempenho da indústria, pelo de:,emnão se_ pode negar que, dentro desse plano
novamente, _outras categorias haverão de
de _combate à inflação, atravessamos urna fase
penho dos trab~Jhadores e pela força da prespleitear a níveis superiores até de salários,
recessiva da economia.
-são dos trabalhadores. Daí a idéia da livre
com os mesmos argumentos, e o que é que
negociação optatíva. Quando o sindicato não
Nobre Senador Leite Chaves, como podem
se vai retirar da classe trabalhadora? Vai-se
tivesse a força de pressão necessária, ele seria
os trabalhadores, sobretudo os trabalhadores
retirar motivação para a luta, para o seu fortaque pertencem a categorias que não têm um
regido pelas leis que dariam as garantias mfnilecimento. Eles é que têm que se organizar.
suporte sindical forte para protegê-las, negomas ao trabalhador, para ter o seu salário
É :J. necessidade que leva à luta. De forma
ciar livremente com os empregadores num
inflação. Esta era a idéia de caráter geral.
que concordo, em parte, com V. Ex•, m_as
período em que, de modo geral, as empresa<;
Parabenizo V. Ex' por este pronunciamento
a filosofia do Governo é esta: que eles se
começam a se preparar para ampliar o deseme- estou certo de que um dia chegaremos a
orgarttzem.-Eilffiõ, eles têm força para preseste ponto. No entanto, não podemos aqui
prego no Brasil?
sionar o Governo-e não têm para pressionar
aplaudir essa questão, dizendo que acabou
'Sabe V. Ex• que, como os salários estão
o patrão?
a recessão porque neste mês houve um auachatados e os preços liberados, há uma queO
SR.
HUMBERTO
LUCENASenador
da nas vendas. V. Ex• é empresário e conhece
mento de 0,21% na taxa de empregos em
Leite Chaves, quero apenas repetir a V. Ex"
muito bem o assunto, e, portanto, qual vai
São Paulo. Seria "tapar o sol com a peneira".
que
tudo
isso
é
muito
certo
e
é
muito
normal
ser a conseqüência lógica no mercado de traA recessão está aí instalada. Sabemos que
numa fase de pleno emprego, numa fase em
o combate à inflação está sendo feito às custas
balho. Vai ser, naturalmente, um desempreque
a
economia
está
em
crescimento,
mas
go maior, porque os industriais e os comerdo assalariado, do trabalhador, num arrocho
não numa fase de economía em recessão. V.
sal<!-fial nunca visto neste País. Estão_ aqui
ciantes, no momento em que se sentem diante
Ex• não pode negar os sintomas de recessão
dados estatísticos, já citados, mostrando que
de uma retração de demanda, vão ter, natuque aí estão.
a compra de produtos alimentícios em superralmente, que dispensar trabalhadores ou pemercados caiu 17%. POrtanto, o povo está
lo menos reduzir salários.
O Sr. Jutahy Magalhães - Se o Senador
O que quero colocar para V. Ex" é que,
passando fome, está evitando comprar aliLeite Chaves me permitir, terei a honra de
mentos, para poder sobreviver. E a cesta báem tese, coerentemente, dentro da linha do
aparteá-lo, nobre Senador Humberto Lucesistema capitalista, que é o que adotamos no
sica, hoje, em vários Estados, está muito acina, porque já há algum tempo que estou pleima do salário mínimo necessário. Todos esses
Brasil, tanto V. Ex• como o próprío Presiteando este__~parte.
dados também -devem s~r levados em considente Fernando Collor têm inteira razão'. O
· O Sr. Leite Chaves - Com todo prazer,
deração.
certo é a livre negociação salarial. Tanto asSenador Jutahy Magalhães. Antes_, porém,
sim que o projeto de Política Salarial, aprodevo dizer que o clima recessivo se instaurou,
vado pelo Congresso, coloca claramente no
O SR. HUMBERTO LUCENA - Não é
mas sob controle. A recessão não é tanta
seu art. 1~ que o prindpio fundamental da
à toa, nobre Senador Jutahy Magalhães, que
quanto se diz. Tanto é que os jornais de hoje,
nova Política Salarial é a livre negociação.
estamos aí a receber a visita tão festejada
inclusive a FOlha de S. Paulo, informam que
O que se dá é que, como estamos numa fase
do Fundo Monetário internacional, qu'e veio
o fndice de emprego no setor da indústria
recessiva da economia, evidentemente nem
justamente ao Brasil para conferir os dados
todas as categorias de trabalhadores têm con- : está crescendo. Narecessã.o, não há, em hipódo Governo e verificar se realmente o Plano
tese alguma, crescimento e sim queda prodições de fazer uma livre negociação com os
é consistente, coerente e se está sendo bem
gressiva no que diz respeito ao emprego. à
seus empregadores. Daí por que o cuidado
executado, como diz a Ministra da Economia,
acomodação da massa assalariada.
do legislador ordinário em estabelecer aqueFazenda e Planejamento. É claro que, dentro
les paràmetros que procuram salvaguardar
O SR. HUMBERTO LUCENA.- V. Ex•
desse processo recessivo, o Plano deve cora situação dos que percebem menos, até 5
é_ empresáiiO.-VamOs-·agu~rdar os meses de - responder, como todos sabemos, ao figurino
agosto e de setembrO para ver como se comou 10 saláiios mínimos.
mais ortodoxo do Fundo Monetário Interna~
porta o mercado de trabalho, diante da libecíonal.
O Sr. Leite Chaves- Permite-me V. Ex'
dos
preços
e
do
achatamento
salarial.
raçã.o
As palavras de V. Exe complementaram
outro aparte?
. Ouço V. EX'", nobre Senador Jutahy Magaa resposta que eu haviá dado ao Senador LeiO Sr. Jutahy Magalhães - Permite-me V.
lhães.
te Chaves, sobretudo quando, com muita
EX"' um aparte?
propriedade, fez a diferença, muito prática
O Sr. Jutahy Magalhães- Nobre Senador
e muito didática, entre o salário real a que
O SR. HUMBERTO LUCENA -Ouço o Humberto Lucena, na resposta que V. Ex•
tem direito os trabalhadores pelo aumento
aparte de V. Ex", nobre Senador Leite Cha- deu à primeira parte do pronunciamento do
de produtividade- e este, sim é o objetivo
ves.
Senador Leite Chaves, praticamente expenda livre negociação- e a reposição.salarial
O Sr. Leite Chaves -Nobre Senador, sou deu a opinião que eu pretendia manifestar
que tem de ocorrer através de outros critérios
obrigado a abusar novamente da paciência na minha intervenção. Complementando esta
e, 1mrtanto, de outros caminhos. Agradeço
a V. Ex• a colaboração.
de V. Ex• A sua argumentação está sendo questão, eu diria- que, há uns oito ou dez
anos, dentro dessa idéia da livre negociação,
Sr. Presidente, Srs. Senadores, se é fato
tão bem colocada que aproveito para colocar:
que a livre negociação salarial é difícil numa
tanto é verdade que essas leis de proteção tive oportunidade de apresentar projeto de
fase de recessão, sobretudo paTa os trabalhanão deram resultados que os próprios traba- lei que criava a livre negociação optativa,
dores, como já disse, que pertencem a categolhadores lutaram para que não houv~sse essa dentro desse princípio que V. Ex• manifestou
no aparte;- Porque, para os sindicatos mais
interferência do Governo. A fiXação salaríal
rias menos protegidas, do ponto de vista sindical o que se dizer, por exemplo, daqueles
.existiu durante quanto tempo? E !iemresulta- fortes, par~__ os ~~is org3.~izados e que têm
maior poder de pressão, a livre negociação
que trabalham para o setor público, os servidos positivos. Além do mais, é da própria
dores da Administração Direta e Indireta da
essência do Governo do Presidente _da Repú- é muito benéfica, pois lhes dá condições de
União, principalmente de suas empresas establica não interferir. Por outro Iad6, com- p'ressionar os próprios patrões na obtenção
preendo quando V. Ex• diz que determinadas _ de ganhos salariais. Em cjualquer país desentais? Será que esses trabalhadores têm condicamadas, elas próprias, estão sem articula- __ volvido a livre negociação tem por fim obten- -- ções de barganha, na atual fal:ie da vida brasi-
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(eira, de negociar livremente com os seus patrUes, no momento em que o próprio Governo descarta, dentro de um processo de
demissão em massa, tanto no setor da Administração Direta como na Indireta, qualquer

possibilidade de reajuste dos vencímentos
dos que prestam serviços à União? Será que

vale a pena, Sr. Presidente, Srs. Senadores,

O servidor deixa mulher e três filhos, a
quem dirigim05 as nossas profundas condolências.
O Sr. Pompeu de Sousa- Permitewme um
aparte, nobre Senador?

O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Pois
não.

defender, portanto, a livre negociação salaO Sr. Pompeu de Sousa - Como Senador,
rial? Ou os empregados que trabalham no
não poderia deixar de vir ao Plenário assosetor público não têm direito ao seu lugar dar-me ao pesar de V. Ex·, pela morte do
ao sol? Sobretudo agora, quando a nova . funcionário Frãncisco das Chagas Monteiro,
Constituição lhes assegurou direitos como o
Presidente do Síndilegis- Sindicato dos Trada sindicalização e o de greve.
balhadores do Poder Legislativo e do TCU,
Esta, portanto, é a verdade, que precisa onde vinha tendo brilhante atuação, deixanser dita e repetida, nesta argumentação que do um exemplo para toda a sua categoria
estamos procurando alínhar, na defesa do profissional.
projeto de Lei Salarial aprovado pelo ConO SR. JU:I'AHY MAGALHÃES- Agragresso Nacional e, em má hora, vetado pelo
deço a V. Ex• pelo aparte. Quando assumi
Senhor Presidente da República.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. a Prírneira Secretaria, na Presidência do Senador Humberto Lucena, tive oportunidade,
(Muito bem!)
muitas vezes, antes mesmo de existir o SindiDurante o discurso do _Sr:· Humberto Iegis, de discutir com Francisco Monteiro a
Lucena, o Sr. Pompeu de Sousa, Ter- respeiw de problemas da Casa, dos servidoceiro Secretário, deixa a cadeira da presi- res, e muitas vezes divergimos de opinião,
dência que é ocupada pelo Sr. Nelson mas sempre com respeito, cada um respeiCarneiro, Presidente.
tando e_ compreendendo a posição do outro,
e cada qual continuando com .suas convicO SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) ções.
Por isSCi, SOí)odería, nesta hora, testemu- Concedo a palavra, para breve comunillhaf o qu~ representou para o funcionalismo
cação, ao nobre Senador Jutahy Magalhães.
desta Casa a presença de FrancisCo Monteiro
O SR. JU:I'AHY MAGALHÃES (PSDB- na Presidência do Sindilegis.
BA. Pronunda o seguinte discurso. Sem reviO Sr. Humberto Lucena- Senador .lutahy
são do orador.)- Sr. Presidente, Srs. S_enadores, é com pesar- que- trago ao conheci- Magalhães, V. Ex• me pennite?
mento da Casa, para que fique registrado em
O SR. JU:I'AHY MAGALHÃES- Com
seus Anais, o falecimento, sábado passado,
toda honra, nobre Senador Humberto Lu4 de agosto, do servidor Francisco das Chagas
cena.
Monteiro.
Nascido no Estado_ do Piauí, há 39 anos,
O Sr. Humberto Lucena- Desejo também
Monteiro, como era por todos conhecido, inassociar-me- à homenagem póstuma que V.
gressou no Senado em 1972, mediante a aproEx• fa:z: à memória de Francisco das Chagas
vação em concurso público.
Monteiro, que foi Presidente do Sindicato
Formado em Administração PUblica e de
dos Servidores do Poder Legislativo e do
Empresas, chefiou durante mais de 10 anos,
TCU. Creio que V. Exl' está sendo justo, na
a Seção de Instrução Processual da Su bsemedida em que, como Primeiro secretário
cretaria de Administração de Pessoal do Sedesta Casa, conheceu de perto o seu trabalho.
nado.
E eu lhe dou o meu testemunho, porque,
Funcionário respeitado por todos pela sua
na época em que exercia a Presidência do
seriedade, competência e combatividade, era
Senado Federal, tive oportunidade de tamo Presidente do Sindilegis - Sindicato dos
bém recebê-lo em meu Gabinete, à frente
Funcionários do Poder Legislativo e do TCU,
de comissões de Servidores desta Casa, para..
entidade que idealizou e cons-olidou, e para
levar as reivindicações do funcionalismo cuja Direção foi conduzido por eleição direta
e sempre as colocou num nfvel dos mais altos
de seus colegas.
- , procUrafido COlaborar, inclusive, com a
A propósito de sua capacidade_de organi- Administração da Casa, conciliando os intezação, lembre-se que o Sindilegis fOí o primeiresses dos servidores com os interesses gerais
ro sindicato de funcionários pUblicas a ser
do Senado Federal. Portanto, através de V.
oficiaHiiido após a promulgação da CoOstiEx•, envio à fam1lia, esposa e aos filhos de
tuição de 1988.
FranCisCo Monteiro o meu abraço de profunEm função de suas qualidades, Monteiro,
do pesar pelo seu falecimento.
na Presidência do SindHegis, manteve sempre
O SR- JUtAl!Y MAGALHÃES - Agraum diálogo sério com a Alta Direção do Senadeço a V. Ex~, Senador Humberto Lucena,
do Federal, em busca da valorização dos serw
pelo aparte que deu de solidariedade, m-sta
vidores da Casa, da identificação e punição
hora em que todos lamentamos a perda de
dos funcionários fãntasmas - cuja má fama
prejudica todos os bons funcionários do Le- um funcionário que dignificou o Quadro desta Casa c_omo funcionário exemplar, e nesta
gislativo - e da recuperação da imagem do
hora, também, levamos, todos- e acredito
Poder Legislativo.
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que posso falar até pelo Senado Federal na
5ua inteireza -as nossas condolências ã família do falecido e pranteado Francisco Monteiro.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
A Mesa se associa às manifestações de

~

pesar expressas pelo nobre Senador Jutahy
Magalhães pelo falecimento do servidor
Francisco das Chagas Monteiro~ Presidente
do Sindilegis.

O SR. PRESIDENTE (Nelsorl Carneiro)
- Sobre a mesa, requerimentos que serão
lidos pelo Sr. Primeiro Secretário.
São lidos os seguintes
REQUERIMEN:I'O N• 240, de 199il
Nos termos do art. 336, c, do Regimento
Interno, requeremos urgência para o Projeto
de Lei do Distrito Federal no 45, de 1990,
que "dispõe sobre o regime jurídico dos servidores civis das fundações públicas do Distrito
Federal e dá outras providências".
Sala das Sessões, 7 de agosto de 1990 Fernando Henrique Cardoso - Mauro Renevides - Marco Maciel - Mauricio Corrêa
- Ney Maranhão - Affonso Camargo Jarbas Passarinho.
REQUER1MEN:I'O N• 241 DE 1990
Requeremos, na fonna do art. 336, c, do
Regimento Interno do Senado Federal, urgência para o PLS 97 de 1989, que dispõe
sobre a proteção do consumidor e dá outras
providências.
Sala das Sessões, 7 de agosto de 1990. Fernando Henrique Cardoso- Mauro Renevides - Marco Maciel - Maurício Corrêa.
O SR. PRESIDEN:I'E (Nelson Carneiro)
-Os requerimentos que acabam de ser lidos
serão apreciados após a Ordem do Dia, nos
termos regimentais.
Sobre a mesa, projeto de lei que vai ser
lido pelo Sr. Primeiro Secretário.
É lido o seguinte
PROJE:I'O DE LEI DO SENADO
N• 119, DE 1990
Estabelece a obrigatoriedade da apre·
sentação anual de declaração de bens pa·
ra o exercício ae cargos ou funções em
entidades da administração direta e indireta.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 19 É obrigatória para o Presidente
e V ice-PreSidente da República, os Ministros
e Secretários de Estado, Governadores e Vice-Governadores dos Estados e do Distrito
Federal, Prefeitos Municipais e dirigentes de
entidades da Administração Pública I.ndireta
da União e dos Estados a apresentação anual
de declaração de bens, de conformidade çom
as disposições desta lei.
- _
§ 1o A declaração a que s_e_ refere este
artigo constará de relação pormenorizada dos

Agosto de 1990

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II)

bens imóveis e móveis que, no País ou no
tores, alvo mllior das críticas aCerba<; que ultiexterior, constituam separadamente o patrimamente se têm assacado contra os govermónio do declarante e de seus dependentes,
nantes de modo geral.
no dia 31 de dezembro de cada_ano.
---O projetO de lei tem, pois. dois objetivos
§ zo Incluem-se entre os bens imóveis os
principais; evitar enriquecimentos ilícitos que
direitos reais- sobre imóveis, inclusive o pese fazem .às escondidas e às custas do sacrifício
nhor agrícola e as ações que os asseguram,
do povo. e não permitir que acusações injusas apólices da dívida pública oneradas com
tas procurem macular a vida ilibada de govera cláusula de inalienabilidade c o dirl!ito à
nantes que com lisura e honradez desempesucessão aberta, e, entre os bens móveis, os
nham a missão que lhes foi confiada.
direitos reais sobre objctos móveis, as ações
Não é suficiente que os homens públicos
correspondentes, os direitos -de obrigações e
dêem conhe_cimento do seu património soas ações respectivas, bem como os direitos
- mente quando iniciam os trabalhos inerentes
de autor.
ao seu cargo--ou· deles se afastam._ É impresArt. 2" Os_bens serão declarados dis_cricindível que se torne pública tambt!m a evoluminadamente pelos valores de aquisição
ção desse património. Uma nova posição a
constantes dos respectivos instrumentos de
cada ano pãrece-iws a meálda ideal.
transferência de propriedade, com indicação
ALein"6.728, de 22 de novembro de 1979,
concomitante Oe seus valores venais.
trata de assunto similar. Ela, enti-etanto, ape§ l" No caso de inexistência do instrunas obriga às autoridades de escalões inferiomento de transferência de propriedade, pnres, além de determinar que as declarações
derá ser diSpensada a indicação do valor de
de b~ns somente sejam apresentadas no in(cio
aquisição do bem, sendo faculta.da a declae no término da gestão. A nossa proposta
ração de seu valor venal à época do ato transalcança também as autoridades dos escalões
lativo ao lado do valor venal atualizado.
supcrimes e _permite que se lhes conheça a
§ 2~ O valor de aquiSição dos bens exisvariação patrimonial, durante a gestão, a
tentes no exterior será mencionado na declatempo de serem tomadas as providências caração e expresso na moeda do país em que
bíveis, se for o caso.
estiverem localizados.
Outro ponto importante a assinalar é que
Art. J' Na declaração de bens tambt!m
a propósiçãó não se satisfaz._ em obrigar o
deverão ser consignados os ônus rcais_e obridirigente a dar conhecimento plÍblicó do seu
gações do declarante, inclusive de seus de-_ _património; exige-lhe também que deriuncie
pendentes, dedutíveis na apuração do patria origem dos recursos utilizados parq fazê-lo
mónio líquido, em Cada ano.
cre-sce·r, pois que é louvável o esfprço de
quem proCura amealhar riquezas, de'sde que
Art. 4~ Relacionados os bens, direitos e
por meios lícitos e transparentes.
·
obrigações, o declarante apurará a variação
patrimonial ocorrida no ano-base, indicando
É de conhecimento geral que os países dea origem dos recursos que- propiciaram o _!llocniticament~ desenvolvidos preocupam~
acréscimo do património, se for o caso.
se muito com essa questão. A" legislação nor§ 1~ Assinada a declaração referida neste
te~ameriCana-é severa eril relação ao assunto;
artigo, o decltl-rante deverá encaminhá-la, até
a alemã obriga ao cidadão que esteja inveso dia 31 de janeiro do ano seguinte ao de
tido em cargos de direção dos negócios públireferência, ao Tribunal de Contas da União
cos que apresente declaração de bens, não
ou ao órgão que, de conformidade com o 1 somente ao final de cada ano, mas também
a cada vez que o seu património sofrer variaart. 75 da Constituição Federal, esteja incumbido de examinar as contas da entidade a
ção significativa, com índicação simultânea
quem o declarante estiver vinculado.
da origem dos recursos que propiciaram o
§ 2~ A entrega da declaração mencionaevento. Seguindo esses exemplos, pretendeda no parágrafo anterior não desobriga> o demos dotar o .nosso País de um instrumento
clarante do cumprimento das disposições exefic-.:tz de controle dasatividades daqueleS que
pressas nos arts. l'' e 2~ da Lei n" 6.728. de
têm a .responsabilidade dç o conduzir para
22 de novembro de 1979.
melhares dias_
§ 3'·' A falta de entrega da declaração a
Essas as razões que nos levam a solicitar
que se refere este artigo importará em crime
a aprovação do Projeto de Lei que ora submede responsabilidade.
temos à deliberação dos ilustres membros
Art. 5o Esta lei entra em vigor na data
desta Casa.
de sua publicação.
Art. 6~ Revogam-se as disposições em
Sala das Sessões, 7 de agosto de 1990. Jutaby Magalhães, Senador.
contrário.

Justificação
A transparência deve ser a nota característica dos regimes democráticos. Transparência não somente dos negócios públicos,
mas também do comportamento individual
de todos aqueles que têm responsabilidade
na t-ondução dos destinos de um povo. Comportamento esse que se reflete principalmente na evolução patrimonial dos seus deten-

(A Comissão de Constituição, Justiça
e Cidadania- competência terminativa.)
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
-O projeto que tem de ser lido será publicado e_remetido à comissão competente.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
-Passa-se â
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ORDEM' DO DIA

.1

A Presidência informa ao Plenário que
item 89 da pauta da presente sessão - Pro··
posta de Emenda â Constituição n9 5, de 1989 ·
--está em fase de votação, em primeiro turno, e não em discussão, como consta dos avulsos do espelho da Ordem do Dia.
Item 1:
Votação, em turno único, do Projeto
de Decreto Legislativo n9 62, de 1989
(n9 84/89, na Câmara dos Deputados),
que homologa o ato ck> Conselho Mone·
tário Nacional que autorizou a emissão
de papel-moeda, no exercício de 1986,
no valor de até treze bilhões de cruzados,
tendo
PARECER FAVORÁVEL, sob n•
194, de 1990, da Comissão
-de Assuntos Sociais
A discussão da matéria foi encerrada na
sessão ordinária do dia 19 de agosto do corrente ano.
Em votação-o projiito, em turno úilico.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram
permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
O projeto vai à promulgação.

É o seguinte o projeto aprovãdo:

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
n• 62, DE !989
(no 84/89, na Câmara dos Deputados)
Homologa o ato do Conselho Mone·
tárió Nãcional que autõrizou a emissão
de papel~moeda, no exercício de 1986,
no valor de até Cz$ 13.000.000.000,00
(treze milhões de_ cruzados).
O Congresso Nacional decreta:
Art. 19 FicahomologadooatodoConselho Monetário Nacional que autorizou a
emissão de papel-moeda, no exercício de
1986, no valor de até Cz$ 13.000.000.000,00
(treze bilhões de cruzados).
Art. 29 Este decreto legislativo entia em
vigor na data de su_a publicação.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
-Jtem2:
PROJETO DE DECRETO
LEGISLATIVO N• 6, DE 1990
(Incluído em Ordem do Dia, nos termos
do art. 376, e, do Regimento Interno)
Votação, em turno único, do Projeto
de Decreto Legislativo n9 6, de 1990 (n?
107/89, na Câmara dos Deputados), que
aprova o texto do convênio entre os Governos da República Federativa doBra·
sil, da Repúblíca Argentina, da R~pú·
blica do Chile, da República do Paraguai
e RepúbliCa Oriental do Urugu.ii sobre
a constituição do Comitê Regional de
Sanidade ~egetal - Cosave, assinado
em Montevtdéu, em 9 de março de 1989,
tendo

\
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público de 122.000 pessoas por ano. O setor
Urna administração públicá, moderna. efi·
de obras raras~ por exemplo, que tem 27 funélente e comprometida com a democratização
cionários, ficará com apenas 8.
do estado e da sociedade, o governo anuncia
Na FUNDACEN (Fundação de Artes Cê·
que vai reformar a máquina estatal porque
nicas), de um total de 313 funcionárioÚ!tirão
deve diminuir os gastos públicos.
209. Isso inviabifiza o Instituto de Teatro,
A reforma, movida a cortes, se realiza atrao Instituto de Dança (acaba simplesmente
vés das derriissões. O tamanho do défict deficom a Escola Nacional de Circo, a única esco·
ne o tainanbo âõS caries e, como é esse o
la oficial na América Latina e a sexta no mun·
critério, tudo pilssa ã ser feito através da nuçio), o Centro de Estudos. Centro de Produ·
merologia. Vivemos uma espécie de reforma
ção Audiovisual, Centro de Arcozelo e a As~
.
pitagórica na era dos efeitos especiais.
sc_ssoria Rio, que administra quatro teatros
Os resultados têm sido desastrosos. Nrne duas salas de ensaio.
guém-sabe por que nem para que se. reforma.
É o seguinte o projeto aprovado:
A máql.linã, que já não andava bem das per·
Na Secretaria do Patrimônio Histórico e
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
nas. ficou paralisada. O _critério do ~esem
Artístico Nacional- Fundação Pró~Memó
prego de 350 mil funcionários distribuídos
N• 6, DE 1990
ria, trabalham 1.676 funciOnários em todo
(N9107/89, na Câmara dos Deputados) .. matematicamente em cotas por toda a costa
o BrasiL Se forem demitidos os que não têm
deste território de ninguém eSpalhou o medo
estabilidade, a instituição perderá 976 pesAprova o Texto do Convênio entre os
e o pânico por todas as partes. Supondo-se
-soas. Todas as áreas de preservação desta.
Gonrnos· da República Federativa do
que para cada funcionário haja pelo me~os
Secretaria exigem profissionai~ com conheci·
Bt'asil, da República Argentina, da Repúcinco pessoas diretamente ligadas por difemento especializado, _sendo que esta especiablica do Chile, da República do Paraguai
rentes laços de dependência, temos hoje
lização se fez dentro das próprias atividades
e da República Oriental do Uruguai sobre
1.750.000 pessoas vívendo a vez e a hora da
desenvolvidas pelos técnicos. Não há forma·
a Cons-iituição do Comitê Regional de Sa·
demissão.
çáo acadêmica para várias dessas especialinidade Vegetal - Cosave, assinado em
Não creio que exista ou tenha existido em
zações. Essa secretaria é responsável pela
Montevidéu, em 9 de março de 1989.
qualquer país do mundo reforma feita com
preservação e administração de 32 museus
O Congresso Nacional decreta:
esses critérios e circunstâncias. Em qualquer
e casas históricas no país. O conjunto desses
Art. lo Fica aprovado o texto do Convêpaís sério sabe-se que administração pública
museus recebe uma visitação anual de 700
nio entre os Governos da República ~edera
é coisa complexa, difícil de s.e lidar, de mudar,
mil pessoas. Ela é ainda responsável pela pre·
tiva do Brasil, da Rep4blica Argentma, da
transformar. Que ela refle"te não somerrte a
servação e tombrunento de bem culturais móRepública do Chile, da Repú_blica d9_ P_ara- ..cultura política de um pafs, mas sua história.
veis e imóveis, além de sítios arqueológicos
guai e da República Oriental do Ur~guai so- . Ela. é. um espelho da economia e da política
e ecológicos. Está sob sua responsabilidade
bre a Constituição do Comitê Regional de
dominante da classe dominante. Afinal, foa preservação de todos os bens reconhecidos
Sanidade Vegetal - Cosave, assinado em
ram as chamadas elites brasileiras que conspela Unesco como Património da Humani..lrllfram ao longo de _séculos isso que hoje
Montevidéu, em 9 de março de 1989. _
dade, como Olinda, Congonhas, Ouro Preto
Parágrafo único. Ficam sujeitos ã aprochamamos de administração pública, onde os
e São Miguel das Missões no Rio Grande
funcionários são apenas os assalariados de
vação do Congresso Nacional quaisquer at_os
do Sul.
de que possa resultar revisão do Convêmo,
um sistema no qual não tiveram oportuni·
Com a demissão dos servidores não está~
bem como aqueles que se destinem a estabedades de participar para transformá·lo. .
veis fechará a Cinemateca Brasileira (SP),
lecer ajustes complementares ao mesmo.
No perfo-do da ditadura milit~r a m_áquma.
que possui o maior acervo de filmes da Amé,Art. 29 Este decreto legislativo entra em
foi submetida a todo tipo de dtstorçoes, foi
rica Latina, o Museu de Biologia _Mello Leivigor na data de sua publicação.
permeada ainda mais de autoritarismo, de
tão (ES), que possui a coleção Augusto Rusimpunidades e tudo que ftai decorre. N~ pe·
chi, os Laboratórios de Restauração do MuO SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
ríodo Sarnev foi destruída de forma amda
seu Nacional de Belas Artes e do Museu His-Jtem3:
mais sisteinática. E agofa, no período Collor,
tória Nacional, assim como os escritórios téc·
Votação, em turno único, do Requeriestá sendo abatida pelo tiro que estava destinicas de Ouro Preto e Olinda.
mento n" 177, de 1990, de autoria do
nado à inflação. __
Eis aí o resultado dessa loucura transforM
Senador Wilson Martins, solicitando,
Na área da. ~ultura a lógica pitagórica está
mada em política, que pretende se passar por
nos termos regimentais, a transcrição
fazendo um-eStrago que merece destaque.
reforma administrativa e que, só na área da
nos Anais do Senado, do artigo publiNa FONARTE (Fundação Nacional de
cultura, pode produzir tamanho desastre. De
cado no Jornal do Brasil de 17 de junho
Artes), de um total de 400 funcionários, aplinovo aquela história do tiro. Só que está aindo corrente ano, sob o titulo ''Um tiro
cando-se o critério da estabilidade, serão deda muito fresca na memória de todos a exna Cultura", do Sociól.-.o;,o Herbert de
mitidos 88. Tal fato. inviabilizaria o Centro
pressão daquele cidadão que não escondia
Souza.
de Preservação Fotográfica, o único ~a Améo seu impulso de levar a mão ao revólver
ricaLatina'e
um
dos
cinco
maiOres
no
mundo.
Em votação o requerimento.
quando escutava essa palavra -cultura. Deu
toda
a
coOrdenadoria
de
No
folclore,
fecha
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram
no que deu. Queimaram os livros, depois as
Estudos
e
Pesquisas,
afetando
também
os
oupermanecer sentados. (Pausa.)
pessoas, só não conseguiram queimar as
tros institutos.
Aprovado.
idéias que em todos os países, épocas, sisteNa
FUndação
do
Cinema
Brasileiro
tntba·
Aprovado o requerimento, será feita a
mas e regimes é a alma dos que lutam por
lhrun
-cerca
de
250
pessoas.
Serão
demitid_as
transcrição solicitada.
um mundo que procura se encontrar e que
159. Isto inviabiliza o Centro Técnico Audto·
se chama democracia.
É a seguinte a matéria cuja transcrição
visual, para o arquivo e a biblioteca, acab~
é solicitada.
com o serviço de distribuição de filmes a umNesse país onde a cultura apesar de tudo
versidades, escolas públicas, associações de
é ainda tão viva e o Estado tão autoritário,
UM TIRO NA CULTURA
moradores e sindicatos. Acaba também com
vale a pena lembrar que nem aqui o argu·
o arquivO responsável pelas matrlres, utilizaHerber de Souza~
menta de número pode ser argüido: a particidas na recuperação de fifmes antigos.
pação do Ministério da Cultura e de suas ÍJJnA chamada reforma administ~ativa do godaçõesno orçamento da União deste ano cor·
Na Biblioteca Nacional, de um cOtai de 352
verno começa pelo fim e _te-ril o dom de ~e~
responde a apenas 0,05% do total; incluindo
funcionários, serão demitidos 196. Isto inViatrnir o que pretende salvar. Antes de deflmr
·
pessoal.
biliza a própria biblioteca, que atende a um
~xatamente o que quer e até mesmo se quer ,

PARECER F AVO:RÁ VEL, proferido
em plenário, ·cta Comissão
,
f
- de Relações E"teriores e Defesa Na/
cional.
.. .
f A discussão da maténa fo1 encerrada :na
sessão ordinária anteriOr.
·
·
Em votação o projeto, em turno únic?~---
.
Os Srs. Senadores que o aprovam que1ram
/ pennanecer sentados. (Pausa.)
!
Aprovado.
!
O projetO vai à promulgaÇão.
,' Í

ir
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Agosto de 1990

Um presidente, mesmo eleito por 34 milhões de pessoas, não tem o direito de destruir
o que é de todos, por um ato de retaliação
provinciana que pretende se paSsar por reforma administrativa e da qual, de reforma, até
agora s6 se conhece um nome: demissão.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
- As matérias constantes dos itens 4 a 8
exigem quorum qualificado, que não existe
no momento, ficando adiadas para a próxima
sessão ordinária.
-São_ as seguintes as matérias adiadas:
4
PROPOSTA DE EMENDA
À CONSTITUIÇÁO N" 3, DE !989

Votação, em primeiro turno, da Proposta de Emenda à Constituição no 3,
de 1989, de autoria do Senador Marco
Maciel e outros Senhores Senadores,
que acresc_enta parágrafo ao art. 159 e
altera redação do inciso II do art. 161
da Constituição FederaL
5
PROPOSTA DE EMENDA À
CONSTITUIÇÃO N'' 4, DE 1989
VotaÇão em primeiro turno, da Proposta de Emenda à Constituição nq 4,
de 1989, de autoria do Senador Leopoldo Peres e outros Senhores Senadores,
que a~:rescenta um § 6" ao art. s~· do Ato
das Disposições Constitucionais Transitórias.
6
PROPOSTA DE EMENDA À
CONSTITUIÇÃO N' 6, DE !989
Votação, em primeiro turno, da Proposta de Emenda à Constituição n" 6,
de 1989, de autoria do Senador Marcos
Mendonça e outros 24 Senadores, que
acrescenta artigo ao texto constitucional
prevendo a criação e definindo a competência do Conselho Naciorial de Remuneração Pública.
7

PROPOSTA DE EMENDA À
CONSTITUIÇÃO N' 1, 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
Disposições Constitucionais Tfansitóriãs
da Constituição Federal.
8
PROPOSTA DE EMENDA À
CONSTITUIÇÃO N' 5, 1989

Votação, em primeiio turno, de Proposta de Emenda à Constituição no-s de
1989, de autoria do Senador Nelson Carneiro e outros Senhores Senadores, que
dispõe sobre a remuneração dos Deputados Estaduais e dos Vereadores, (Dependendo de parecer sobre a emenda).
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O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
-Terminada a Ordem do Dia
Passa-se_, agora, à votação do Requerimento n~ 240, de 1990, de urgência, lido no Expe~
d_ientc, assinado pelos Senadores Fernando
Henrique Cardoso, Mauro Benevides, Marco
Maciel, Maurício Corréa, Ney Maranhão,
Affonso Camargo e Jarbas Passarinho, nos
termos do art. n" 336, letra c, para o Projeto
de Lei do DF n'' 45190, que "dispõe ~obre
o regime jurídico dos servidores civis das Fun~
dações do Distrito Federal, e dá outras provi~
dências".
Em votação.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram
permanecer--sentados. (Pausa,)
·;:\.provado.
A matéria entrará na Ordem do Dia da
segunda sessão ordinária subseqüente.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
- Em votação o Requerimento n~ 241, de
1990, de urgência, lido no Expediente, para
o PLS no 97/89, que "dispõe sobre a proteção
do consumidor, assinado pelos Senadores
Fernando Henrique Cardoso, Mauro BerreVides e Marco Maciel.
Em votação.
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. Cid Sabóia de Carvalbo- Sr. Presidente, peço a palavia para uma _que_stão_ de
ordem-.
-

tunidade do "Poder_ Legislativo para a indicação dos Membros do mesmo Tribunal.
Diz o art. 73 da Constituição Federal:
"Art. 73. O Tribunal de Contas da
União, íõ.tegrado por nove Ministros;
tem sede no Distrito Federal, quadro
próprio de pessoal e jurisdição em todo
o territórío nacional, exercendo, no que
couber, as atribuições previstas no art.
96,
§ 1"' Os Ministros do TriOunal de
Contas d~ União serão nomeados den- ·
tre brasileiros que satisfaçam os seguinteS requísitos: ·
·
I - mais de trinta e cinCO e menoS- de
sessenta e cinco anos de idade;
II- idoneidade oral e.reputação ili·bada;
III- notórios conhecimentos jurídicos, contábels, económicos e financeiros
ou de administração pública;
IV- mais de dez anos de exercício
de função ou de efetiva atividade profissional que exija os conhecimentos mencionados no inciso anterior.
§ 2° os Ministros do Tribunal de
Contas da União serão escolhidos:
I - um terço pelo Presidente da República, com aprovação do Senado Federal. sendo dois. alternadamente dentre
auditores e membros do Ministério Público junto ao Tribunal, indicados em
lista tríplice pelo Tribunal, segundo os
critérios de antiguidade e merecimento;
_II- dois terços pelo Congresso Nacional..,

O SR. 'PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
- Concedo a palavra ao nobre Senador.

Eu pergunto, Sr. Presidente: quais os cri tê._~.
rios que orientaram o Poder Executivo? E·$ses critérios. são constitucionais?
-E como claramente a resposta é que a
Constituição está desobedecida, quanto a bto
venho, nesta questão de ordem, requerer de
V. Ex• a paralização da tramitação dOS r~ o is
processos, com as duas indicações, até _·que
o s_enado resolva, em definitivo, a quesr~ão.
E o requerimento e a questão de ordem
que faço a V. Ex•

O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO
(PMDB - CE. Para questão de ordem.)
-Sr. Presidente, Srs. Senadores, hoje, pela
manhã, reuniu-se a Comissão do Distrito Federal e, na s.ua pa~ta, a indicação de dois
novos Membros do Tribunal de Contas do
Distrito Federal.
Essas indicações, Sr. Presidente, foram feitas pelo Sr. Governador do Distrito Federal,
recentemente nomeado pelo Presidente da
República, saóatinado na Comissão do Distrito Federal, tendo seu nome aprovado em
Plenário. --- Sr. Presidente, o art. 74 da Constituição
Federal diz claramente as funções dos Tribunais de Contas, principalmente do Tribunal
de-- Contas da União.
O mOdo de composição está descrito tam·
bém na Constituição Federal- art. 75:
''As normas estabelecidas nesta seção
aplicam-se, no que couber, à organização, composição e fiscalização dos Tribunais de Contas dos Estados e do Distrito Federal, bem como dos Tribunais
e Conselhos de Contas dos Municípios."
Nota-se, Sr. Pre-sidente, que os últimos
atas assinados pelo Sr. Governador do Distrito Federal não observam a Constituição
e está havendo a indicação pelo Poder Executivo, sem que se estabeleça quando é a opor-

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carheiro)
-Quanto eu entendi da questão de ordem
levantada, V. Ex• sem refere a norn r:açóes
para o Tribunal de Contas da União. ,
O SR, CID SABÓIA DE CARVALHO Sr. Presidente, eu me reportei, e isto lamentavelmente fugiu ã atenção de V. E>i', à reunião desta manhã da Comissão do DiStiltci
Federal, quindo foram apresentados os dois
novos nomeados para as duas vaga\·,; existentes do tribunal de Contas do Distrit ç, Federal,
ambas preenchidas por indicação do Governado~ de Brasília, sem que se- desse a oportunidade constitucional ao Poder Lr~:gislativo.

O SR, PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
-Quero informar ã V. Ex~ que!, de acordo
com o p~recer d_? Consultor Ju~íc/.ico d~ Casa,
a Mesa Já antecipou, no-que d11: respeito aos
Membros do_ Tribl,IJlai d,e Com as da União,
que não pode prevalecer o pr~recer do Dr.
Célia Silva, que atribuía ao !?residente da

I
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República a competência para-indicar os três
primeiros Membros do Tribunal de Contas,
e só então iniciar-se a possibilidade de o ·congresso indicar os Membros.
De modo que assim que chegue ao conhecimento da Mesa qualquer pedido nesse sentido, será suscitado o problema perante a Comissão de Constituição-, Justiça e Cidadania.
Estou me referindo à UniãO.
Quanto à outra questão que V. Ex' suscita,

a Mesa dará a resposta dentro em breve a
V. Ex~
O SR. CID SABÓIA DE CARVALHODeixando bem claro que eu estou requerendo
a sustação das duas indicações, até que o assunto tenha solução nesta Casa.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
- A Mesa vai examinar a questão de ordem
que V. E~ acaba de suscitar, no que diz respeito ao Tribunal de Contas do Distrito Federal, para dar a solução que lhe pareça compatível com o texto constitucional.
Esta Presidência quis se referir, também,
ao que já acontece com o Tribunal de Contas
da União, tiina vez que, de acordo com o
parecer do Consultor-Geral da República, o
Senhor Presidente da República entendeu
que lhe cabe indicar os três primeiros Membros do Tribunal de Contas da União, quando
esses Membros devem ser, no entendimento
dessa Presidência, alternadamente indicados
pelo Congresso Nacional e pelo Presidente
da República.
E quanto a questão do Tribunal de _Contas
,do Distrito Federal, a Mesa vai examiná-la
t ~ dará a resposta em breve a V, Ex•
Tem a palavra o nobre Senador Maurício
COrrêa.
--

0 Sr. Maurício Corrêa,- Sr. Presidente,
pe, ço a palavra para uma questão de ordem.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
- Concedo_a palavra ao nobre Senador.
O !'iR. MAURICIO CORRÊA,- (PPTDF. tComo Líder para questão de ordem.)
- Sr. Presidente, eu gostaria de falar pela
Lideramça e dentro do expediente da Liderança . eu levantaria, também, a questão de
ordem para economia processual.
Sr. E'residente e Srs; -senadores, recente·
mente, vale dizer no dia 2 deste més, campa·
receu ao Senado, para depor perante à Co·
missão Parlamentar de Inquérito que visa a
examinrur os critérios adotados pelo Governo,
no que tange ãs demissões e às disponibilidades, c.• Sr. João Santana, que, durante o
seu pronunciamento, o seu relatório, asseverou que 2100 mil servidores já se en~!_ltram
demitidos ou em disponibilidade. O que me
pareceu ex tremamente inusitado foi a arro·
gâncía, dat'a venia, como S. E)(!' se portou
quando depunha na Comissão Parlamentar
de Inquérito•; fez auas alusões irónicas ao Senado: a prin1eira delas, referente à _Gráfica
do Senado, como querendo simular, claramente, que mio teríamos condições de examinar esses criMrios, porque teria havido, no
passado, uma maneira iri:iiito irregular de ad·

missão de funcionários do Quadro na Gráfica, sob PresidêDcia bem anterior; em segundo lugar, fez referência à abertura do cofre
do Senado, para dizer que foram encontrados
elementos da mais alta importância para a
Hjstóriil doBrasil. É claro que entendemos,
pegamos a carapuça e colocamos na nossa
·cabeça._ Achei que o pronunciamento de S.
Ex• foi- de uma deselegância muito grande
com relação ao Senado; não fazia jus ã sua
íntetigenciã~ inclusive ao cargo que exerce
na atual Admi!Jistração. Estou falando aqui
no Plenário, para deixar bem registrado que,
durante o depoimento, nos pronunciamoso Senador Alexandre Costa, o Senador Juta·
hy Magalhã~s, e eu - , a respeito daquelas
maldos~s alusões que o Secretário, aproveitando-se da condição de depoente, quis impingir, jogar sobre nossos ombros.

do{ e o Vice-Governador do Distrito Federal.
§ lo A competência da Câmara Legislativa do Distrito Federal, até que se
instale, será exercida pelo Senado Federal."
A parte relativa ao art. 32, § 2~. da Consti·
tuição, é exatamente a eleição que vamos
ter para o preenchimento do cargo de Governador, no dia 3 de outubro. Note Srs. Senadores, que o art. 16, citado, faz referência à
indicação, pelo Presidente da República, e
respectiva aprovação do Senado, do Governador e do Vice-Governador. Portanto, é
uma norma permanente.
Gostaria de estabelecer um paralelo com
relação à indicação que foi também objeto
de uma polémica no Senado, relativa ao Go·
vernador do atual Estado de Roraima. Na·
quela ocasião, eu me posicionei favoravel·
mente à competência do Presidente da República para que pudesse nomear um novo Go·
vemador tendo em vista que o art. 14, tam·
bém do Ato das Disposições Constitu-cionais
Transitórias, em seu § 3o, apenas fala em Governador dos Estados de Roraima e do Amapá. Acrescento que, na parle relativa a esses
Territórios, hoje Estados, a Constituição determinou, no--§-2 9 , que as leis complementares, aplicadas por época da transformação
do Território de Rondônia em Estado, se
aplicassem no caso dos territórios, hoje Estado, de Roraima e do Amapá.
No que diz respeito ao Distrito Federal,
o art. 16 é claro, porque diz que o Presidente
da República indicará o Governador e o ViceGovernador; portanto, falece_ competéncia
ao Presidente da República para indicar um
novo Goy_emador, na medida em que jáexis·
te um Vice-Governador que, automaticamente, assumiu o cargo de Governador; do
contrário, a Constituição não teria falado em
Vice-Govemador, só falaria em Governador,
como, aliás, fez referência no caso dos dois
Territórios, hoje Estados.
Dirijo a V. Er, Sr. Presidente, a seguinte

'

O Sr.iJutahy Magalhães- Permite-me V.

Ex• um .aparte?
O SR'. MAURÍCIO CORRÊA - PoÍs não.
Ex~ está
abordando assunto ·que eu também gostaria
de referir, porque nós, na CPI administrativa,
como em todas- as CPI do Senado, temos a
preocupação de não ser indelicados com os
depoentes; talvez até erradamente. Toma·
mos seritpre a posição de evitar indelicadeza,
para não dizer que estamos chamando alguém 2;f:JUÍ para ser atingido. Infelizmente,
alguns depoentes, com auto-suficiência, com
prepotência, procuram fazer ironia a respeito
até do próprio Senado, como foi o caso do
Sr. João Santana. Quando ele fez referência
à Gráfica_~ talvez fosse o subconsciente:-,
deve ter sido por gostar muito dos funcionários desse setor, O Executivo jâ reqUisitou,
para trabalhar, perto de 20 funcionários da
Gráfica do Senado, que não são concursados.
Veja V, Ex• que ele falj tanto em demitir
os concursados e requisita, para o Executivo,
perto de 20 funcionários da Gráfica do Senado. É um apreço todo especial que deve ter
para com esses funcionários.

O Sr. Jutahy Magalhães- V.

"QUESTÃO DE ORDEM

''O SR. MAURÍCIO CORRÊA- Agradeço
a V, Ex~ o aparte, realmente esclarecedor,
porque tomei conhecimento de que ci Sr. João
Santana formulara essa requisição ao Senado.
Sr. ·preSidente, Srs. Senadores, eu gostaria
de suscitar uma questão de ordem que me
parece -de grande relevância, no que tange
à nossa vida polftica e administrativa da Capital da República: o Presidente da República
encaminhou, recentemente, a indicação do
Sr. Wanderley Vallim da Silva para o cargo
de governador e, conseqüentemente, indicou
também o Dr. Marco Aurélio Marttins Araújo para Více-Governador do Distrito Federal. O art. 16 do Ato das Disposições Consti·
tucionais Transitórias diz:
"A~ que se ~fetiVe- o disposto no art.
32, § 2~, da Constituição, caberá ao Presi·
-dente da República, com a aprovação
do
. Senado Federal, - indicar o Governa-
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Senhor Presidente:
Encontram-se em tramitação nesta
Casa as Mensagens do Presidente da República n~~- 509 e 510, ambas apresen·
tadas no dia 27 de junho último, por
intermédio das quais os nomes dos Srs.
Wanderley Vallin da Silva e ,Marc.o Aurélio Martins Araújo são submetidos à
sua aprovação para ocuparem, respecti·
vamente, os cargos de Governador e Vice-Governador do Distrito Federal.
Como é sabido, a chefia do Poder Executivo local é atualmente exercida pelo
Sr. Wanderley Vallin da Silva, dado que,
tendo obtido a aprovação desta Casa para exercer o cargo de Vice-Governador
do Distrito Federal, na ocasião em que
ocupava o cargo de Governador o Sr.
Joaquim Roriz, com a exoneração deste
verificou-se a vacâncisa do cargo de Go-
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vemador, tendo como decorrêncía a sua
ocupação pelo Vice-Governador, _
Com efeito, o Sr. Wanderley Vallin
da Silva assumiu, desde então, o Governo do Distrito Federal, pois o ViceGovernador do Distrito Federal tem por
função substituir o Gov_emador no caso
de impedimento eventual e suceder-lhe

no caso de vaga, como sucessor do titular
anterior.
Por conseguinte, seu nome, para essa
sucessão, não é necessário que seja submetido à nova deliberação por parte des-

ta Casa, pois;·aa aproVar-lhe a indicação
para a Vice-Governança, o Senado já
o aprovou como substitu.to, o_u sucessor,
do titular da Governança.
É também o que analogiCamente se
depreende do texto constitucional em vigor, que, da seguinte maneira, dispõe
em seu art. 79:
"Substituirá o Presidente, no caso de
impedimento, e suceder-lhe-á, no devaga, o Vice-Presidente."
Desta forma, a íiidicação, pelo Presidente da República, do nome do Sr.
Wanderley Vallin da Silva para ocupar
o cargo de Governador do Distrito Federal, feita em junho último, conforme an·
teriormente dito, é inócua e, até mesmo,
despicienda, uma vez que já se encontra,
desde a exoneração do ex-Governador
Joaquim Roriz, na condição de_ Gover·
nadar do Distrito Federal.
Acrescenta-se ainda qu_e, com o advento da nova ordem jurídica instituída
pela atual Cosntituição Federal, adqui·
riu o Distrito Federal autonomia política, cabendo ao presidente da República, no período de transição da situação
antiga para a nova, indicar o seu _Gover·
nadar e Vice-Governador, não mais podendo~ entretanto, exonerá-los, como
lhe era autorizado pela ordem jurídica
anterior.
Isto posto, com amparo no que dispõe
o art. 403 do Regimento Interno, suscito
a presente questão de ordem, a fim de
que V. E~ se pronuncie a respeito da
constituciona~idade das referidas indicações".
Essa, a questão de ordem que suscito a
V. Ex•, Sr. Presidente, rogando-lhe dctermíne a suspensão da tramitação das Mensagens encaminhadas, até que, caso V. Ex• entenda por bem ouvir, a Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania se pronuncie so·
bre a matéria. No meu modo de entender,
em situação menos complicada do que esta,
V. Ex• adotou o critério de de_terminar, a
requerimento do Senador Alexandre Costa,
a suspensão da. tramitação da indicação do
Governador de Roraima, até que a Comissão
de ConstituiÇão, Justiça e Cidadania se pronunciasse.
Ora, como a questão é crucialmente mais
séria, do ponto de vista jurídico, eu gostaria
que V. Er determinasse essa suspensão.

Por outro lado, Sr. Presidente, ainda den·
tro desta linha de idéias e ainda pertinente
ã matéria, gostaria de encaminhar a V. :Sx'
recurso que ora formulo, no que tange à questão de ordem anteriormente dissipada por
esta Presidência, também relativamente à
tramitação dessas duas Mensagens.

É que, na ocasião em que a Comissão do
Distrito Federal apreciava essas Mensagens,
realizava-se, aqui, no Plenário, uma sessão
e, iníCiilda a Ordem do Dia, tendo esse fato
sido levado ao Presidente da Comissão do
DiStrito Federal, mesmo assim a reunião continuou e ficamos aqui, -nO plenário, com ·o
quorum, reduzido porque todos os Senadores
estavam na Comissão. S6 _eu e o Senador
Pompeu de Sousa nos ausentamos - inclusive, quando, apre-sSã:dainente, compareci à
Comissão do Distrito Federal, já havia sido
encerrada_a audiência do Sr. Wanderley VaIlin.

O Regimento do Senado determina que
deve haver o interstício de pelo menos três
dias, a partir de cujo momento se poderá
tomar o depoimento da autoridade indicada.
No caSQ específico, Sr. Presidente, a indicação se deu no dia 27- a Mensagem chegou
aqui na tarde deste dia-:-- e, inusitadamente,
no dia 28 já havia Uma convocação, extra·
pauta, porque estávamos no término da primeira parte da Sessão Legislativa. Foi no dia
28 de junho passado .. Decorridas apenas 24
horas, as Mensagens com as indicações dos
Srs. Wanderley Vallin da Silva e Marco Aurélio Martins Araújo se encontravam na Comissão do Distrito Federal, para que fossem votadas. Evidentemente, trata-se de uma violência e de_ uma ruptura da ordem regimental
do_ Senado.

O Sr. Jutahy Magalhães- Permite-me V.

Ex• outro_ aparte, __n<;~Q_~e_ s_en~dor?

OSR. MAURÍCIO CORRÍ:A- Concedo
-o aparte a V.

Ex~

O Sr. Jutahy Magalhães - Segundo me
parece, V. Ex.~ está falando como Líder e
levantando uma· quest;io de ordem. corroboro as palavras de V. Ex~ Tive oportunidade
de, naquela data, levantar o problema no Plenário 9o _Sen:ado. Levantei ur:n.a questão de
ordem_aqui, mostrando que a Comissão do
Distrito Federal estaria agindo da maneira
que V. Ex~ acabou de narrar - indevidamente, porque não estava atendendo à neces·
sidade dos três dias de interstício para fazer
a reunião da Comissão. Levantei, no Plenário, aquilo que chamei, na época, de uma
questão de ordem preventiva, querendo saber da Presidência, que, me parece, estava
send-o eXerCida pelo Senador Alexandre Costa, como agiria no caso de vir a Plenário essa
questão. O Presidente Alexandre Costa, corretamente, afirmou que não podería desatender às normas do Regimento e que, portanto, não poderia aceitar a reunião da Co·
missãO do Distrito Federal.
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O SR. MAURÍCIO CÓRRÊA - V. Ex•
lembra muito bem, Senador Jutahy Magalhães; inclusive, estive no Senado, o fato
corista dos Anais da Casa. E pediria a V.
Ex\ Sr. Presidente, solicitasse à Secietaria
buscasse os Anais e verificasse que essa questão foi colocada consentaneamente com a
realização de sessão, justapondo-se ã reunião
que se realizava na Comissão do Distrito Federal.
Sr. Presidente, por fim, a respeito da questão de ordem suscitada pelo nobre Senador
Cid _Sabóia~de .Carvalho, eu gostaria de dizer
que a questão é grave, porque S. Ex• fez referência, ao que me recordo, à parte relativa
a uma possível usurpação daquilo que seria
competência do Senado.
Vou mais longe, _Senador Cid Sabóia de
Carvalho, porque a lei que o Senado votou
e que deu essa autorização para o Tribunal
de Contas compor a indicação dos Membros,
é atentoriamente contra a Constituição. Note
bem, quero chamar a atenção de V. Ex~, porque a Constituição fala que tem que ser lei
da Assembléia Legislativa, tem que ser lei
complementar, tem que constar da Constituição dos Estados. Essa regulamentação é
feita p(!las Co11stituíç6es dos Estados_ e aqui,
eniBrasília, pela Lei Orgânica, que será vota·
da futuramente. Portanto, nesta parte, a lei
local é taxativamente inconstitUciOnal.
E ainda há outro dado, Senador Cid Sabóia
de Carvalho de que V. Ex~ não se apercebeu:
no caso da indicação do auditor, há que se
obedecer, concomitantemente, às duas condições: de antigüidade e de merecimento. Na
hipótese que V. Ex• suscitou, os indicados
auditores não estão na ordem certa da antigüidade e merecimento- porque há auditor
que tomou posse antes daqueles que foram
indicados.
Portanto, Sr. Presidente, apenas reforço

-a questão de ordem do Senador Cid Sabóia
de Carvalho, porque amanhã pretendo enca~
minhar, por escrito, na mesma direção, um
requerimento a V. Ex~. Então, se pudesse
aguardar até amanhã para decidir estaquestão, V. Ex~ o faria "em_ conjunto.
.
Em síntese, Sr. Presidente, é esta a qt,~estão
de ordem 9ue formulei, por escrito, e que
passo às maos de V. Ex~
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.

É a seguinte a questão de ordem for·
mulada pelo Sr. Maurício Corrêa:
RECURSO AO PLENÁRIO DE
DECISÃO DE QUESTÃO DE ORDEM
Na Reunião Extraordinária da Comissão
do Distrito Federal, realizada em 29-6-90,
sus_citei questão de ordem ao seu Presidente,
tendo S. Ex• proferido decisão contrária
àquela interpelação, o que me levou a inter·
por o presente.
Recurso

Conforme anunciado naquela ocasião, com
amparo no que dispõe o art. 405 do Regimento Interno do Senado Federal - RISF,
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pelos fatos e fundamentos a seguir aduzidos:
O Presidente da República encaminhou à

apreciação desta Casa, no dia 27:6-90, as

possa antepor aos objetivos colimados pelos
que b!lscam, nunca é dell'!ais repetir, pela
pressa, pelo tumulto_. pela correria, passar
ao largo do Regimento para aprovar as indicações propostas.
Pelo exposto, e por dever de ofício que
remo!l~~__ao-jutafuento proferido à época da
diplomação, qual seja, dentre outras coisas,
de cumprir fielmente o regimento desta Casa,
é que pedimos seja tornada sem efeito a reunião extraordinária da Comissão do Distrito
Federal dO dia 29M6-90, convocando-se outra
em data compatível com os supracitados preceitos regimentais.

Mensagens n..s 509 e 510, submetendo à sua
aprovação os nomes dos Srs. Wanderley Va·
llim da Silva e Marco Aurélio Martins Araújo, respectivamente para ocuparem os cargos
de Governador e Vice-Governador do Distrito Federal.
Lidas em Plenário na mesma data, foram,
pela Presidência da Mesa, despachadas à Comissão d_o Distrito Federal, chegando àquele
órgão técnico um dia depois, em 28-6-90.
Já no dia seguinte, 29-6-90, realizou-se reunião extraordinária na- referida Comissão,
O SR. -PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
com a finalidade de promover a argüição pú-A Mesa dará a maior atenção à questão
blica dos citados candidatos e emitir parecer
de ordem levantada por V. Ex• e oportunasobre a sua escolha.
mente terá sua decisão.
A Resolução n" 157, de 1988, desta Casa,
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
estabelece no âmbito da competência do Se·
_;_Conce-do a palavra ao nobre Senador Frannado Federal, a aprovação da escolha do Go·
ciscO Rollemberg.
vernador do Distrito Federal, indícado pelo
Presidente da RepúbHca, cabendo à ComisO SR. FRANCISCO ROLLEMBERG
(PMDB- SE. Pronunciao_seguinte discursão do Distrito Federal emitir o parecer resso-Semrevisão do orador.).....:. Sr. Presidente,
pectivo.
Aos casos omissos, o art. 14 da mesma
Srs. Senadores, deveria ter ocupado, ontem,
Resolução prevê a aplicação, no que couber,
esta tribuna, para discutir a Medida Provisória no 200, trazer a este Plenário as prodas normas estabelecidas no RISF.
O RISF, por sua vez, reservou capítulo
postas de emenda que, por certo, se aprovaespecial ao procedimento de escolha de autodas, muito ampliariam dita Medida, no sentiridades, o de número II do seu Título X,
do de melhor atendimento_ àqueles que usaram a___ _C_ai_xa_E.conómicâ. Federal, o antigo
que trata das atribuições privativas do Senadà
BNH, as financeiras de maneira geral, para
Federal.
a aquisição -da casa própria. LamentavelmenDentre outras normas relativas à matéria,
te,
eqUívoCO~-não me foi" pOsSível assomar
reza o art. 383, alínea b, -observância, na
à tribuna ontem.
apreciação do Senado sobre escolha de auto·
Hoje, Sr. Presidente, venho à tribuna não
ridades, de prazo não inferior a três dias,
entre a convocação do candidato pela Comismaispara fafir deste assUnto, mas para co~
mentar aqUilo que, de certa forma, chamo
são, e a argüíção pública na qual o mesmó
deverá ser sabatinado sobre assuntos perti·
de a tragédia baiana, tragédia que, em númenentes ao desempenho do cargo a ser ocuros, foi muito maior do que a do Césio 137,
pado.
em Goiânia, e que não vem merecendo ou
A questão de ordem de cuja decisão ora
não mereceu a atenção que aquele acidente
se recorre, foi suscitada tendo em vista a inob·
mereceu, porque não existe órgão capaz de
fiscalizar crimes como esse, como existia a
serváncia do prazo estipulado no citado dispositivo regimental, uma vez, que, havendo
Comissão de Energia Nuclea'r, que foi" verifias supracitadas mensagens sido lidas em
car, in loco, a tragédia do césio, em Goiâiliã.
QUero referir-me; Sr. Presidente, à tragé27-6-90, uma quarta-feira, conforme_ anteriormente dito, e chegado à Comissão do Disdla ocorri-dá no final do mês passado, na cÍdatrito Federal no dia 28-6-90, quinta-feira, Clade baiana de Santo Amaro da Purificação,
que-encobre diyersos problemas, que são séro está e inquestionável é que não se verificou
riõs e reveladores da verdadeira situação do
o interstício regimental de três dias entre a
convocação das autoridades respectivas_ e a ___ l}_omem pobre no BrasiL San_to Amaro da
Purificação, por obra e graça de distribuição
sua argüiçáo pública, que Se deu já na sextade -caChaÇã misturada a metanol, transforfeira, 29-6-90.
.
mou:·se tiã cipital nacional da ii1.tõX.icaÇãO:
S. Ex• o ilustre Presidente da Comissão
do Distritõ Federal entendeu, por outro lado,
Quando, Sr. Presidente~- ocupo a tribuna
em sua decisão, que a existência de casos
desta Casa para condenar a importação do
precedentes em que da mesma for01a não
metanol, assim o fizemos não somente pelos
foi obedecido o prazo em questão permite
~av~~-~feiios que esse álcool produz como
que a letra do regimento seja fornada morta.
poluidor e' como veneno org~nico muito graOra, a alteração de dispositivo do RISF,
ve, mãs também pela possibilidade de que
criaturas ine.Scrupulosas fizesSem uso do meque foi aprovado por uma resolução, somente
poderá operar-se por intermédio de uma ou·
tanol para misturar na bebida do dia~a~dia
tra norma de nível hierárquico pelo menos
do pobre brasileiro. Lá, morreram, por causa
igual ao seu, isto é, uma nova resolução, tamda bebida envenenada, dezenas de pessoas.
bém aprovada pelo Plenário desta Casa, danAtém desses óbitos, em função da mesma
do nova discipfinação à-matérü:l. ~ · causa, várias peSsoas ficaram seriamente
Não podemos admit1i~ pois, essas práticas,
doentes e outras adquiriram cegueira permaque pretendem levar de roldão tudo que se- nente.

a

por
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O primeiro dado importante e ·revelador
é a ignorância do distribuidor da bebida. Informam os jornais que o vendedor confessou
à Polícia ter misturado quinze por cento de
álcool etílico à cachaça para elevar seu teor
para dezoito graus. Enfim, a preocupação do
vendedor foi tornar o seu produto ainda mais
"quente", mais atraente, p9rtanto, para o
seu fiel público consumidor, que prefere bebidas cada vez mais fortes. Há, portanto, uma
razão imediata para os casos de contaminação
lá verificados.
O segundo dado importante é que, na ca·
chaça, de acordo com o laudo da Fundação
"José Silveira", de Salvador, foram encontrados elementos perigosos à vida humana:
foram encontrados, na cachaça, componentes do polêmico metanol, que já provocara
tantos discursos, em diversos pontos doBrasil, quando da sua utilização como combustível. Agora, ele se transformou em mistura
de aguardente na Bahia. Isso signifiCa que
a mistura de álcool com água, no conceito
muito especial de alguns fornecedores baiaM
nos, é igual à cachaça.
Na seqüência natural dos problemas ocor·
ridos no Recôncavo Baiano, a história começa com uma empresa de produtos químicos
veridendo material tóxico a um suposto produtor de cachaça. Este, por sua vez, mistura
o metanol. à água e o vende como bebida
forte. A Polícia do Estado e a Secretaria de
Vigilãitcia Sanitária se tornaram indifen~Tites,
apeSar das diversas mortes ocorridas em virtude daquele problema. O produtor da cachaça admite, na Polícia, ter adicionado álcool
et"ílito para eli;:vár o teor alcóolico da bebida
que vendera.
São vários delitos, dentro de uma história
cheia de infrações e viOlações às Jeis- e aos
direitos dos cidadãos.
No entanto, a questão mais intrigante é
a última: a população de Santo Amaro da
Purificação colocou-se no lado oposto ao do
formal cumprimento da lei.
Isso me lembra uma fras_e gue _encontrara,
certa feita, lendo "O Retrato de Dorian
Gr8.y", quã.ndo procurava definir uma forma
de amor não muito normal, dizend~ que aquilo era um amor que não ousava revelar seu
nome. Eu diria que essa pOsição da comunidade, de esconder da Polícia os vasilhames
contaminados, é uma tragédia que também
não ousa revelar. o nome, que é a tragêdia
maiS miserável, se ass_im podemos dizer.A população daquela cidade mostrou a verM
dadeira face do homem brasileiro, desprotegido pelo Estado, abandonado na sua dura
realidade e levado, por tantas e tão imperiosas razões, a viver na sua solitária ilusão,
mesmo que o sonho, fugaz como costuma
ser, lhe custe a morte ou a enfermidade permanente.
O fenómeno de alcoolismo atinge todos
os países do mundo, em graus variados, com
índices crescentes. Este é um fenómeno universal. Nos Estados Unidos, na Alemanha
ou na União Soviética, para ficar nestes
exemplos, o problema vem sendo estudado,

Agosto de 1990

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II)

analisado e combatido por instituições priva·
<las ou públicas. O Brasil oão escapa à regra
universal.
Os jornais de hoje informam que o _acoo·

lismo, no Brasil, vem crescendo de forma
geométrica nos últimos tempos.
Os homens beb~m para fugir de problemas
imediatos, que podem ser pessoais ou sociais.

o alcoolismo, nos países i1COs~ atende à pri·

meira regra. Nas regiões pobres de países
elJl desenvolvimento, como é o caso baiano,

o alcoolismo decorre da falta de perspectivas
e da realidade impiedosa que condena o ser
humano e sua famllia à morte prematura e
ã vida inglória.
O caso baiano é revelador de todos os ma·
les do subdes_envolvimento. O subdesenvol·
vimento não é medido apenas pelos índices
econóniicos. A cada recessão em que o Páis.
mergulha, multiplicam~se os casos de morta·
!idade infantil; prejudíca~se a alfabetização,
reduz a expectativa de vida e a existência
do ser humano começa a freqüentar as pro·
fundas de um inferno sem esperanças. A ilu·
são barata é a cachaça. É significativo que
o vendedor da pinga revele, de maneira quase
simplória, que mistura álcool ecilico ã água
e assim produz o que ele chama de cachaça.
Trata~se de uma bebida de preço baixo, ac-es·
sível àqueles que precisam, urgentemente, do
sonho, necessitam do delírio para-poder justi·
ficar a sua pr6pria exiStêric1a.

Sr. Presidente, Srs. Senadores, encareço
a V. Ex" examinem o caso ocorrido em Santo
Ama.ro da P1frificação como um exemplo
clássico daqmlo que o subdesenvolvimento
pode gerar e já está produzindo em nosso
País. Os serviços públicos falham ou se omi:
tem, a população defende os infratores, os
empresários vendem produtos tóxicos sem
qualquer ,preocupação quanto a seu destino
final e o responsável pela venda à população
adlllite que fabrica, em algum fundo de quin·
tal, o produto venenoso. Tudo vem à luz do
dia com uma clareza capaz de ferir até os
olhos menos senslveis. E nada acontece. Não
há responsáveis, não existe a indiciação dos
órgãos obrigados à fiscalização. Todo este
acervo de desgraças acumulada vai se esfumaçar por causa da típica falta de memória deste
País.

É necessário que o Congresso tome as necessárias providências paÍ'a impedir que tragédias semelhantes ocorram no Brasil. O Senado está na posição de enfrentar o probleM
ma, que teve a sua melhor fotografia, com
todas as cores, em Santo Amaro da Purificação. A simpática cidade -do Recôncavo, por
uma triste ironia, transformou-se na capital
da intoxicação. Até seu nome foi alterado.
É o momento, Sr. Presidente, Senhores Senadores, de empreender, por intermédio do Poder Legislativo, a ação necessária para resgatar os mecanismos de proteção do cidadão
brasileiro e de suas comunidades, além de
cobrar dos órgãos do serviço público, mantidos com o dinheiro arrecadado dos impostos
cobrados ao cidadão, sua correta e diligente
atuação. A tragédia de Santo Amaro, agora

da irÍtoxicação~- nÕs ensina a todos a verdade
do subdesenvolvimento e nos obriga, por
igual, a real!zar um verdadeiro esforço, no
âmbito do Legislativo, para reverter esta situação.
Como podem ver, Sr. Presidente, Srs. Senadores, é um pronunciamento que não desperta atenção; é um pronunciamento que se
refere à miséria, a mais ·miserável. Não tem
produto radioatívo, não está em jogo a alta
te'cnologia, mas está em jogo o povo pobre
brasileiro_que, não tendo outro conforto, procura no álcool o seu sonho, o suprimento
das_suas necessidades. Meus Colegas Senadores, de certa forma, predominam a apatia
e a indiferença, quando fatos deste tipo são
denunciados à Nação.
Vim a este Plenário sabendo que meu pronunciàmento poderia não ter repercussão,
mas estou cumprindo o meu dever de brasi·
leiro ao chamar a Nação a voltar seus olhos
para tão grave acidente como ess_e de Santo
Amaro da Purificação.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente e
Srs. Senadores. (Muíto be~!)

COMPARECEM MAIS OS SRS. SENADORES:
Hugo- Napoleão - Divaldo Suruag)' Luiz Viana Neto- Ru y Bacelar- Mata-Machado - Alfredo Campos - Severo Gomes
-Fernando Henrique CardOso- Mário Co·
vas - Mauro Borges - Roberto Campos
_-José Richa-Jorge B~l}lhausen -Dirceu
Cãrneiro -Alberto Hoffmann -José Paulo
Biso! -José Fogaça.

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
-Com a palavra o nobre Senador Cid Sabóia
de Carvalho.
O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO
(PMDB -CE. Pronuncia o seguinte discurso.) -Sr. Presidente;srs. Senadores, temos
abordado, aqui no Senado, o problema atinente aos aposentados. E, de quando em
quando, sLifg'e aquela discussão lógica, mais
repetida do que lógica, respeitante à vinculação do salário mínimo aos proventos dos
aposentádos. E há quem levante a tese de
que a Constituição brasileira teria impedido
qualquer vinculação ao salário mínimo, e,
daí, nasce uma gran<!e dúvida que, inclusive,
me traz a esta tribuna, no momento.
O que tenho a dizer, Sr. Presidente, analisando friamente o problema, é o seguinte:
a legislação brasileira não admite que ninguém ganhe inenos que o salário mínimo.
Logo, não há de admitir que o aposentado,
também, ganhe menos que o salário mínimo.
Por quê?- Porque a aposentadoria é prêmiO
ou é remédio social. Quando ela é obtida
pelo tempo de_serviço, é prêmio, é a chamada
aposentadoria prêmio, que tanto existe para
o servidor público como para o contribuinte
da Previdência Social. Ora, o que significa
aposentadoria? Ê o cidadão continuar, depois de pafar as _suas atividades, a receber
os seus salários ou os seus vencimentos com
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o nome de proventos. Logo, salário não pode
ter uma mecânica jurídica e provento ter ou·
tra mecânica jurídica, porque _o_ salário se
transforma em provento pelo prêmio da aposentadoria. Quando não há o prêmi-o e sim
uma relativídade, esse provento é relativo ao
tempo de serviço, havendo ainda os casos
de_ doenças profissionais que Iivam-~ igualmente, à aposentadoria com critérios de integralidade dos proventos, com relação àquilo
que o trabalhador vencia ao final de cada
mês.
Assim, Sr. Prcsidente~Sr&...Senadores, não
se pode dizer que a vinculação do provento
ao salário mínimo esbarra na vedação constituciortal. O que a vedação constitucional pro·
cura fazer é evitar que, neste País onde os
modismos de quando em quando rebentam,
os preços sejam estabelecidos em salários mínimos- "isto custa 10 salários mínimos".
não pode- ou se vincularquatqueroperação
financeira ao salário mínimo; porque isso é
uma mecãniCã íftffacionária. Em não se poder
fixar preços em salários mínimos, como se
fixa preços em dólares, não significa que o
aposentado deva ganhar menos que o salário
mínimo é, pior ainda, que se eittenda queo salário de quem se aposentou, ao se transformar em provento, vai ser deniínuído regularmente a cada fenômeno financeiro do País.
Cada reforma administrativa achata os proventos; cada mudança no País, mudança político-administrativa, achara os proventos de
tal sorte que o cidadão se aposenta com 10
salários e, quando cuida, está percebendo
menos que 1. A mesma vigilância que existe
para que ninguém perceba menos que o salário mínimo ê a ni.esma vigífância que deve
existir pra que nenhum provento seja menor
que o salário mínimo. Isso foi uma grande
luta na Assembléia Nacional Constituiitte;·
aliás, testemunhada pelo nosso Presidente,
que hoje está aqui presente, nos honrando,
o Deputado Ulysses Guimarães. S. Ex• S?be,
dentre aqueles que formaram o Colegiada
Constituinte, quais os que se dedicaram à
defesa do apo~entado, à defes_a do pensionista, à defesa do deficiente físico. à. defesa
da mulher brasileira, à defesa do negro, à
defesa, enfim, daqueles que sáo marginalizados por l).ma atividade çjireta da sociedade,
em alguns casos, outras vezes, pela atividade
direta do próprio Governo Central, dos go·
vemos dos Estados, e dos governos municipais.
Há para com os que se aposentam uma
profunda irresponsabilidade de caráter administrativo. Nenhum go.,.~rnante s_e acha responsável pelos aposentados e e_les são tidos,
injustamente, como peso morto. E, ainda
mais, não dispõem do instituto da greve, por·
l:(Ue a greve só auxilia aos que trabalham.
No momento em_que o cidadão se aposenta,
ele se destitui do seu melhor instrumento de
pressão: a greve, a paralisação no trabalho,
justo instrumento que nem se discute no âmbito da democracia.
Quando o indivíduo perde e~se instrl,!.mento, ao aposentar-se ele se entrega ã proteção
da lei, à proteção do Direito, à proteção do
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Estado, à proteção do Poder Judiciário, à
proteçáo do Poder Executivo c, exemplarmente, e de modo mais destacado, à proteçâo
do Poder Legislativo.
Por isso, considero um engodo _trazer-se
à baila dos debates, quando se trata dos proventos, qualquer impo!>sibilidadc constitucional da utilização do salário mínimo, porque
se estará invertendo tão-somente, porque o
que a Constituição determina é no sentido
oposto, é que não deve haver nenhuma discriminação, como não deve haver discriminação
racial, como náo deve haver discriminação
de classe, discriminação de cor, também não
deve haver a discriminação de quem trabalha
para com quem já trabalhou, perfez os seus
direífos, completou o seu tempo e assim che·
gou ao benefício da aposentadoria.
A minha fala, Srs. Senadores, tem o objetivo de acabar com essa mistificação; isso é
uma mera mistificã:Ção. Claro que prownto
se alia pela sua evolução jurídica a salário,
provento é salário, provento é o salário de
quem já trabalhou e não precisa mais de trabalhar porque completou o seu direito. Mudamos o nome do instituto de pagamento
apenas para efeito coniál:iil. Isso é mais um
problema de ordem orçamentária, é mais um
problema do Direito Administrativo do que
propriamente do DireítO-OOiitõ-um- todo. Então, chamo de provento, para se saber que
aquela verba para proventos paga quem já
trabalhou. Diferente de-OUtra verba, de outra
consignação ou subconsignação destinada a
quem está ainda exercendo o seu emprego,
vivendo o seu cargo, preenchendo no Estado
um papel funcional ou na vida privada, preenchendo um mesmo papel.
Salário é vencimento, vencimento-é soldo,
soldo é salário, salário é provento. Tudo é
a mesma coisa dentro da natureza jurídica,
sendo que os proventos são pagos como prêmio, como já foi expliCadO, inte.gúlmente e
proporcionalmente se a aposentadoria foi por
tempo inferior ao exigido em lei, mas permitido para a proporcionalidade, ou nos caos
de enfermidades graves que não permitam
a volta do cidadão ao seu trabalho.
Por isso, não vejo nada que possa complicar o exame da matéria que aqui vai chegar
.,sobre a Previdêncíã Social, no que conCeii::te
ãs aposentadorias. Não podemos aceitar, em
nenhuma hipótese, que se desvincule o valor
do salário do valor do provento. Isso é um
verdadeiro crime, isso é um delito sOcial, isso
é a marginalização, e este Senado seria absolutamente covarde se acomodasse a uma conveniência governarrtenúil, para desconhecer
uma instituição de rafzes jurídicas indiscutíveis, de fundamentações absolutamente ela~
ras. Querer confundir é fugir da responsabilidade social.
Por isso, ocupo· esta tribuna, nesta sessão,
para deixar bem clara a minha posição. Em
nenhuma hipótese concordarei com que se
desvincule proventos de salário mínimo, por~
que nenhum provento pode ser inferior ao
salário mínimo, sob pena de um .grande des~
vio da própria leí, da proteção social a quem
trabalhou.

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
(Muito hem!)

Durante o discurso do Sr. Cid Sabóia
de Carvalho, o Sr. Nelson Carneiro, Presidente, deixa a cadeira da presidência,
que é ocupada pelo Sr. Pompeu de Sousa,
31 Secretário.

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
-Concedo a palavra ao nobre Senador An·
tõnio Luiz Maya,
O SR. ANTÔNIO LUIZ MAYA (PDCTO. Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr.
Presidente, Srs. Senadores, ao retornar do
recesso parlainentar para o reinício das atividadcs do Senado, uma explicação se faz necessária da tribuna desta augusta Casa. A
explicação é uma resposta que tentarei dar
à pergunta que em diversas oportunidades
me tem sido feita por muitos coestaduanos,
por amigos de outros Estados e por respei·
táveis colegas senadores. A pergunta é for·
mulada sempre com as mesmas palavras, a
saber: -Senador, seu mandato não termina
este ano? Por que não está cuidando de sua
reeleição junto ao eleitorado toCantirlense?
-Realmente, Sr. Presidente, Srs. Senadores, o meu mandato de Senador termina no
dia 31 de dezembro do corrente ano de 1990.
Assim o determina _o art. 13, § 4", do Ato
das Disposiçôes Constitucionais Transitórias.
A postulação ã reeleição seria natural, como o foi para quantas exerciam mandatos
na Cãmara dos Deputados e na Assembléia
Legislativa do E5tado do Tocantins.
Entretanto, alguns fatos precisam ser relatados, para que seja esclarecida a minha atual
situação. Não estou realmente postulando a
minha reeleição para a vaga que ocupo no
Senado. Tanto isto é verdade que estou aqui
em Brasilia, e não batalhando politicamente
junto aos eleitores tocantinenses.
Alguém comentou em um periódico do
meu Estado que era um ato de covardia da
mínha parte não haver entrado na luta para
a renovação do mandato que me foi outor·
gado por mais de 122.000 eleitores. Como
se eu estivesse traindo esses eleitores.
Esta interpretação não é verdadeira. É fal·
sa, porque o mandato atribufdo ao candidato
que ocupasse o 3o lugar na soma dos sufrágios,
pela própria Constituição Federal, teria que
ser de 2 anos apenas, para efeito de coinci·
dência das eleições para a renovação de 1/3
do Senado Federal este ano.
Infelizmente, enquanto as pesquisas eleitorais sempre· me colocavam em zo lugar, na
cidade de Araguaína foi constituído um Co·
mitê de Campanha, manobrado por um seg 7
mento da União do Tocantins, que sustentou
a proposta de se votar tão-somente no candi·
dato a Senador indicado por aquela cidade.
O resultado foi o chamado "voto camarão",
que inverteu a situação. Enquanto o candidato da cidade obteve lá 22.000 votos válidos,
eu obtive apenas 12.000. Impossível for me
tirar a diferença n·os demais municípios, nos
quãis Os três candidatos tinham votaçã'o com
diferença pequena um dos outros. São sem-
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pre assim os percalços da política. Tem sem~
pre que desconfiar para não ser vítima da
falta de companheirismo, para não dizer de
traição.
Assim foi que o resultado final dos votos
apurados me colocou em 3~ lugar e, em conseqüência, fui investido no mandato de apenas
2anos, que ju~go estar cumprindo com digni·
dade e altivez. Julgo não estar desmerecendo
o voto de confiança que recebi do povo tocan·
tinense, muito menos traindo.
Pelo fato de estar cumprindo um mandato
legislativo, achei que me era _assegurada a
vaga para a reeleição como candidato nato.
Mas o Partido Democrata Cristão a que me
filiei, antes mesmo de apurados os resultadm
das eleições de que participei, em 1988, des·
conheceu esse direito, quando me foi afirmado, àquela oportunidade, que a vaga do Y
colocado para o Senado não seria minha. Se·
ria utilizada oportunamente para firmar acor·
do futuro. Os resultados ainda não haviam
saído. Estavam em apuração.
Essa mesma afirmação de que o candidato
nato não tem amparo legal foi-me confirmada
pelo a tua! candidato ao Governo pela "União
-do Tocantins", Senador Moisés Ab_rão.
Mas essa afirmação só era e foi válida para
a vaga que eu ocupo. Todos os demais depu·
tados estaduais e federais tiveram suas vagas
asseguradas como direito nato à reeleição.
É a ilogicidade da lógica das ações políticas,
que neste caso jogou através do PDC tocanti·
nense, com dois pesos e duas medidas. Coisas
que a justiça desconhece e que o eleitorado
abominai.
Para justificar esse modo de pensar, o can·
didato a Governador pela União do Tocantins e líder do PDC no Senado chamou-me
para um entendimento, o qual foi proposto
em dois itens, a saber:
1~ Se eu aceitaria_ compartilhar o mandato
de Senador, exercendo-o em alternância co.m
O~!!O candidato, na qualidade de suplente.
2° Cas-õ-eu aCeitasSe, que ele, senaá deito, precisaria contar com a minha colaborçaão efetiva na Secretaria de Educação, durante o perfodo de sua administração. O meu
sacrifício era considerado necessário para
possibilitar a vitória da chapa majoritáriã.-Por trás dessas questões, o candidato convidado por ele para compor sua chapa majori·
tária já se encontrava em plena cainpanha,
o empresário João Rocha, Diretor da Organização Jayme Câmara, de jornal, rádio e televisão, com ampla penetração no Estado do
Tocantins, onde possui o Jornal do Tocantins,
a TV Anhangüera e a Rádio Araguaia.
Para bom entendedor, os fatos falam muitas vezes mais alto que as próprias palavras.
A estas alturas, eu já deduzira que sua Excelência o Candidato não me queria em sua
chapa. A proposta formulada nos termos acima citados demonstrava sobejamente essa
sua vontade de me ver substituído.
AliáS, alternância na vaga de Senador entre
titular e Suplente só se dá em 3 _circunstâncias,
conforme tive oportunidade de averiguir jun·
to ã Presidência do Senado, ã Presidência
da Comissão de Coilstituição, Justiça e Cida-
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dania e junto ao 2" Vicc-Presidente destaCasa. Senador Alexandre Co~ta;
a) em caso de tratamento de saúde, por
120 dias. prorrogáveis;
b) em caso de renúncia do titular;
c) em caso de morte deste.
Não ocorrendo estes casos. só se o titular
aceitar dirigir uma Secretaria de E:;tado, a
convite do Governador, o que não me foi
revelado que irá ocorrer.
Analisadas estas possibilidades, a proposta
de Sua Excelência o Candídato, era um con-

vite expresso, cm termos inteligíveis, para
que eu não insistisse em postular a minha
reeleição.
Acresce, outrossim, que se achava em jogo
a coligação partidária com o PFL, da qual,
sem dúvida alguma, irá depende o sucesso
da campanha eleitoral.
O PFL detinha o cargo de Vice-Governador na pessoa ilustre do ex-Juiz federal, Dr.
Darcy Martins Coelho.
Adredemente pensando, a vaga foi retira·
da do PFL e cedida ao ex-Prefeito de Araguatins, José Guilherme, pertencente ao PST,
e representante ilustre da região denoininada
de "BicO do Papagaio".
__
Só restava para selar o acordo de coligação
com o PFL a vaga de Senador, que já era
postulada pelo empresário João Rocha, que
inteligentemente se filiara a tempo nesse partido.
Deste modo, tudo estava costurado anteriormente sem a minha participação. As coisas aconteciam sem que fossem levadas à mesa da discussão. Não houve consulta prévia
aos membros do Díretório Regional àO Partido. Tudo foi realizado pelas vontades sobe·
ranas dos homens fortes do PDC tocantinen·
se. Os demais membros do Partido tomaram
conhecituento, a posteriori, dos fatos. O que
fizeram foi simplesmente homologar as deci·
sões na Convenção realizada dia 24 de junho
em Palmas, a Capital.
Em uma declaração dada pela TV Anhangüera, no Tocantin~. iealmcnte afirniei que
aceitaria o desafio da Educação, mas o· fiz
confiado em que a palã.vra de honra da alternância no Senado seria real, não nos termos
de substituição para tratamento de saúde, E,
sim, por um período de quatro anos consecutivos para ter a possibilidade de realizar um
trabalho programado e profícuo. Mesmo porque as pesquisas de intenção de voto me davam à oportunidade um índice de aceitação
popular para a reeleição ao Senado Superior
a 14 pontos percentuais, enquanto o 2~ colocado estava com 10 pontos e o candidato preferido pelo PDC em coligação com o PFL
estava com apenas 2,8%.
Não tendo sido possível alternar o esquema
arquitetado pelo PDC tocantinense, Sr. Pre·
sidente, Srs. Senadores. conf~..:::..:.o que, por
falta de uma vivência maior na prática política, fui ingénuo e caí na conversa de pessoas
em quem confiava e que jamais julgara capazes de me enganar. Fui vftima da minha própria consciência e da minha formação cristã
de confiai no caráter das pessoas com quem
convivo. Vejo, agora, que em prática política

este -prinCípio não tem validade alguma. Há
momentos em que, depois de utilizadas para
determinados fins, as pessoas são descartadas
e jogadas fora, como se fossem coisas, objetos.
Isto é triste, rilas é uma realidade nua e
crua. Só que as p_essoas que agem assim com
as: (JutraS f!!J.nCa -iriaí?_gqZarãq_ de paz de consciência, que é um dom maior e um valor real
dentro do quadro da formação humanística.
O Sr. Aureo Mello - Permite-me V. Ex'
um aparte, nobre Senador?

O SR. ANTÔNIO LUIZ MAYA- Com
muita -Sãtísfação, nobre Senador Aureo Melia.
O Sr. Aurelo _Mello -_É com pra~-~!- que
me dirijo
Ex• Púa dar testemunho do
seu valor pessoal, da linha de conduta inata·
cável, da cultura, das manifestações de probidade, da urbanidade e da pureza com que
tem desempenhado o s_eu mandato. Se real~
mente acontecer o episódio de não mais termos a sua presença no Plenário deste Senado,
será um acontecimento muito desagradáv!!l.
E ainda tenho esperança de que, daqui para
o dia das eleições, uma composiç-ão há de
ser feit~. para que não venha a ser defenestrado_, como usa V. Ex• esta expressão clássico-neológica, esta figura extraordinária que
é.o nosso Senador António Luiz Maya. Aqui
tem um testemunho e faço votos de que os
Líderes do PDC do Tocantins venham a reconsiderar essa situação e retribuir a V. Ex•
o seu tlaento, o seu esforço, a sua retidão,
a- sua dignidade, em termos de presença e
comparecimento a este mandato de Senador.

a· v.

O SR. ANTÔNIO LUIZ MAYA- Muito
obrigado, Senador Aureo Mello. As palavras
de V. EX"_ me envaidecem e, certam~nte, são
umã espéC:fb de lenitivo, quem- sabe, às dores
·
msciência, ou melhor, às dores de cora':au que estou sentindo neste momento. Por·
tanto, agradeço a distii"tção, sobretuôo essa
manífestaçã(, de solidariedade à minha pessoa, quando faço este pronunciamento para
esclarecer a situação diante da pergunta de
muita gente aqui, nesta Casa, de muitos Senadores e dos meus próprios coestaduanos.
Muito obrigado, nobre Senador.
Atualmente, não disponho de elementos
convincentes de que as coisas que foram obje·
to da conversa mantida com S. Ex~ o candi·
'dato da "União do Tocantins" possam ocor~
rer nos termos de sua proposta, sobretudo
a _que diz_ r~peito à alternância no mandato
de Senador, para que _eu venha a exercê-lo
por um período de quatro anos. N!}n vcjn
pois razão·suficien!t.:· para mi.' afa-,üu ...... rriínhas atividades no Senado e no Congresso,
par<l me atirar de corpor e alma a uma campanha eleitoral, da qual sequer consta o meu
nome.
Aos defenestrados, atirados janela à fora
pelos acordos políticos, cabe o direito de
cumpir com proficiência e dignidade o seu
mandato até o fim,. representando o Estado
e o oovo que os elegeram.
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É. o meu caso·, -Sr. Presidente, Srs. Sefiadores. E o maior preJudicado no desenrolardesses fatos será indubitavelmente o própro Partido Democrata CríStão, que reforçou suas_
colunas no Senado da República nos exercícios de 1989 e 1990 com três Senadores tocantinenses, _mas que corre o risco d_C ficar
sem nenhum Senador da Bancada do Tocantins, a partir do próximo exercício; conside~
rando que _um Senador tocantinense já se
afastou do PDC; o Suplente do candidato
ao Governo do Tocantins é filiado ao PFL
e o postulante da minha vaga tambénl é filiado ao PFL.
São jogadas políticas difíceis de serem entendidas a nível nacional e difíceis de _serem
assimiladas pelo eleitorado mais esdarecido
do meu Estad_a e pela opinião pública.
Honra-me sobremodo ser hoje um Senador
da República e pertencer à Mesa Diretora
desta Augusta Casa, e às Comissõe-s de Educação, Constituição, Jus_tiça e Cidadania, e
de Relaçõ~ Exteriores e D_e_fesa_Na_ç_ional.
Meu mandato vai term_in_ar dia_ 31 de de~
:zembro. Impediram que eu postulasse a reeleição. Tudo bem! Uma coisa, porém, é certa.
Se a "União do Tocantins" ganhar as eleições
majoritárias em outubro, os louros da vitória
certissimamente não serão atribuídos ao sacrifício que me impuseram íiifustamente.
Se a perder, pOrem, que não me responsa__
bilizem pela derrota!
Era o que tinha para dizer, Sr. Presidente,
a fim de elucidar os fatos e dar uma_satisfação
da tribuna desta Câmara Alta aos meus ilus.-. tres Pares e aos 122.000 (cento e vinte e dois
mil) eleitores que me confiaram, atrãvés de
~eu voto nas eleiç6es de 1988, a responsabilidade de bem representar o Estado do Tocantins. (Muito bem!)

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
- Conc.edo a palavra ao nobre Senador Qdacir Soares.
O SR_- ODACIR SOARES (PRL -'- RO.
Pronuncia o seguinte discurso.) ~-Sr._ Presi~
dente, Srs. Senadores, na última semana de
junho, corilpareci a eSta tribuna para denunciar a situação aflitiva dos cafeicultores de
Rondônia, que estavam sendo espoliados-,
vez que o seu produto alcançava, nas praças
de Ariguemes e de Cacoal, preço que, comparados com os de São Paulo, representavam
a metade e até uma terceira parte apenas.
Hoje, decorridos quarenta dias, volta: a denunciar ao Ministro da Agricultura e Refornla Agrária, D~·- Anto~io Cabrera Mano Fi! h~ '"'t)e a situação dos cafeiCultores rondoniensés não melhorou, mantém~se estacionária, se é que em algumas áreas produtoras
a situação não tenha se agravado ainda mais.
Durante o mês de maio passado, enquanto
nas praças de São Paulo e Paraná o café era
comprado a preços de Cr$ 3.700,00 ou Cr$
3.800,00 por saco de 60 quilos, em Cacoal,
que produz a maior safra de café do Estado
de Rondônia e onde a comercialização é feita .
de forma melhor organizada, o preço local
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pagos ao produtor, oscilavam entre Cr$
alcançava Cr$ 1.600,00 pelo mesmo saco de
60 quilos.
4.200,00 a Cr$ 4.880,00, em Rondônia, na
Isto significa dizer que o produtor de café
cidade de Ariquemes, o cafeicultor estava rede Rondônia estava recehendo menos da me- cebendo Cr$ 1.920,00 por saco de 60 quilos,
e em Cacoal_, estava-se pagando um pouco
tade dos preços que os produtores do Sul
menos, ou seja, Cr$ 1.710,00.
do País.
Com o avançar das colheitas, a situação_
Isto significa que o diferencial de preços
da comercialização da safra cafeeira de Ronpara o tafê era imutável, recebendo o produdônia em nada melhorou nos meses de junho/
tor rondoniense entre os 35 e 40 por cento
julho, tendo piorado mais. Isto porque endo que auferia o cafeicultor do Estado de
quanto a Folha de S. Paulo, no dia 27 de
São Paulo, conforme as cotações publicadas
junho, indicava preços pagos em São Paulo,
pelo caderno económico da Folha de S. Paulo,
de CrS 4.100,00 a Cr$ 4.500,00 por sacO de
de 6 de agosto de 1990. De maio a agosto,
60 quilos, .em Rondônia os preços estavani
quando se viabiliza a totalidade da safra camais baixos que os de maio: na mesma semafeeira de Rondônia, em nenhum moffiento
na de junho apontavam Cr$ 1.500,00 e Cr$
-os produtores de meu Estado obtiveram algo
1.550,00 pelO mesmo saCo-de 60-qUilOs nas
mais do que a metade e, na maioria das v_ezes,
praças do meu Estado. É isto mesmo: no
até uma terceira parte do preço pago aos camês de junho o cafeicultor rondoniense estafeicUltores de São Paulo.
va recebendo cerca de uma terça parte do
que recebia o produtor de café de São Paulo!
Esta situação de preços muito abaixo da
Na primeira Semaria de agosto de 1990, expectativa, quer seja para o café, quer seja
para o caso igualmente triSte do cacau, é cau~
enquanto os preços de café em São Paulo.

~rea

plantada
(hyctares)

1. Cacoal

Ariquemes
Ouro Preto d'Oeste
Jaru
Rolim de Moura
6. Ji-Paraná
TOTAL

2.
3.
4.
5.

Analisando esse quadro pode-se concluir
que somente em seis municípios do Estado
de Rondônia estão concentrados 86 por cento
da produção cafeeira e 82 por cento da área
plantada com cafezais. É muito importante
- seja para a adoção de medidas de apoio
à comercializçaão ou de assistência técnica
-observar-se que, sozinho, o Município de
Cacoal produz cerca de 30 por cento da safra
de café, além de ser o município que apresenta o melhor índice de produtividade.
A cultura do café está impregnida no espírito e fixada na idéia do migrante que chegou
a Rondônia trazendo consigo, do Paraná, de
São Paulo, do Mato Grosso do Sul, o sonho
de continuar cultivando o café, produzindo
o café em terras rondonienses.
Difefe:ritemente do cacau, riãO tiveram os
cafeicultores qualquer tipo de estfmulo para
desenvolverem em terras nhambiquaras, a
cultura com a qual haviam sempre trabalhado. Em meio· ãs suas mudanças, aos seus
"quas_e nada", sempre vinham sacos contendo sementes de .café, para os novos plantios
na terra a ser conquistada.
Cabe-nos perguntar, Sr. Pre'sidente e Srs.
,Senadores, valeu a pena tanto trabalho, tan-

sa da tremenda quebradeira dos produtores
mrais do meu Estado. E estou discorrendo,
Sr. Presidente, Srs. Senadores, sobre a situação de produtos de respeitável valor comer~
tial e discutindo preços nas praças das cidades
de Ariquemes, Cacoal, Ji-Paraná, Ouro Preto do Oeste, todas elas assentadas na espinha
dorsal da BR-364 (Porto Velho/Cuiabá),
completamente asfaltada. Como estarão os
produtores de arroz, de feijão, de milho, das
chamadas ''lavouras brancas", das áreas mais
re'motas do Vale do Guaporé, Costa Marques, Cerejeiras ou Colorado?
Os cafezais de Rondônia representam ex~
pressiva economia para Rondônia. No ano
de 1987/88 a Divisão de Econom_ia Rural,
da Secretaria de Estado da Agrícultura de
Rondônia - Seagri, informa va a existência
de 109.125 hectares de cafezais e uma produção que ultrapassava as 100 mil toneladas;
mais precisamente 117.899 toneladas de café
conforme o Quadro. n 1.
6

Produção
(Tor]éladas)

-Produtividade
(qu:i:1os/hectare)

:30.310
26.000
15.750
8.951

41.720
27.750
18.900
10 ..741

15.000
13.214
109.125

9.750
9.038
117.899

1. 381
1.067
1.200
1.200
650
684
1.080

tos Sacrifícios p'aÍ'a, ·uma vez amadurecida a
lavoura, receberem pelo seu produto apenas
a metade, ou, ãs vezes, apenas uma terceira
parte dos preços que outros produtores do
Sul estão recebendo? E por que haverão de
ser tão prejudicados?
Tódos estes problemas só tendem a piorar.
Isto se deduz e se apreende das notícias que
circulam e que do conta da enorme _queda
na--prodUÇão cafeeirado Brasil. Na safra de
1988/89, o Brasil alcançava a marca dos 35
milhôesde sacos de café. Já no ano de 1989/90
fic_ou·re:duzid_o a 18 milhões de sacos e para
1990/91 uma nova queda está a indicar um
patamar de 16 milhões de sacos de café, isto
é, a ·metade do café produzido na safra de
1988/89. Em se falando de preços, o valor
das exportações em 1989 foi de US_$_1,8 bilhão e para 1990 estima~se uma redução de
US$ 600 milhões, ficando o valor da exportação em US$ 1,2 bilhão.
Toda esta situação é agora atríbuída aos
27 anos de intervenção da máquina do Estado na economia cafeeira, através do Instituto
Brasileiro do Café -:- IBC. Graças ao pro.teciOnismo estatal, a Colômbia se introduziu
como País produtor de café e. hoje lidera o

mercado, com o aumento da produção e uma
melhor qualidade. Assim o café brasileiro foi
gradualmente perdendo mercado no sempre
exigente Mercado Comum Europeu. O México, por sua parte, cada vez mais se afirma
como vendedor de café, para o outrora cativo
mercado americano.
É certo que a produtividade dos cafezais
de Rondônia é baixa, ficando sempre abaixo
dos 1.500 quilos por hectare. É certo também
que a qualidade do cafê rondoniense é também muito pobre. Os preços anotados para
o café de Ariquemes e Cacoal são indicativos
para tipos 8 e 7. Este é um outro problema
que as autoridades do Governo de Rondônia
têm que resolver.
Segundo testemunho qualificado do Sr.
Jair Coser, da Unicafé, "1uem produzir café
de má qualidade vai ter de aceitar preços
mais baixos ou ficar sem comprador. Isto porque não existe mais o Instituto Brasileiro do
Café, garantindo encomendas, mesmo o produto apresentado não sendo lá estas. coisas".
Para recuperar as exportações, afirma Jair
__
Coser, é preciso qualídade.
É impossíVel ao Carei.cultor de Rondônia
vencer a anunciada e indispensável batalha
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da produtividade e da melhoria da qualidade

do produto, se está recebendo a metade e,
não raro, até uma terceira parte 'do preço
do café praticado nas praças de São Paulo
e Paraná. De_que forma vai o parceleiro de
Ariquemes, Jaru, Ouro Preto do Oeste, JiParaná,- Cacoal e Rolim de Moura, investir
na aplicação de fertilizantes, no controle da
''ferrugem", na c;~nstrução de terreiros, de
paióis para a guarda do produto? Sozinho,
com os seus inexistentes recursos?
·
O único caminho que visualizamos é o do
fortalecimento ou até mesmo da implantação
do cooperativismo. nos antigos Projetas de
Colonização do Incra, em Rondônia. O Incra
foi competente para- a identificação de glebas
de terras com fertilidade natural expressiva,
iffiplantou uma razoável infra-estrutura, selecionou os migrantes e os orientou nas tides
da agricultura, seja agricultura de produtos
alimentícios, as "lavouras brancas", ou o café
e o cacau. Mas, infelizmente, falhou por não
se dedicar convenientemente à comercialização da produção agrfcola. As duas únicas cooperativas que surgiram nos projetas de colonização do Incra, em Rondônia, forarri a Cooperativa Integral de Refonna Agráría do PIC
Ouro Preto e a Copamar, em Ariquemes.
Estas duas Cooperativas não obtiveram Sl'•, cesso pela forma como foram implantadas,
num misto de autoritarismo e paternalisrrto.
Milhões de cruzeiros foram investidos em !;errarias, máquinas de beneficiamento de arroz,
trilhadeiras, centrais de beneficiamento de
cacau, e pouco, muito pouco, se fez no tocan-

Ata da
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te à capacitação dos agricultores para a sua
transformação em produtores, em pequenos
empresários.
Não se investiu na formação de um corpo
gerenciãi para estas Cooperativas, e o resultado foi o fraCim;o. ~o je, a cafeicultura de ~ondônia- quinta
cafeicultura brasileira, com uma área plantada de 133.663 hectares e com uma produção
de 137.132 toneladas_- pode ter as sua áreas_
substituídas por pastagens, sç: o Governo Fedefal, atrav~s do Incra e com o _apoio do
- Governõ-Estadual não preparar o agricultor
para o cooperativismo.
O apelo 'que hoje faço ao Ministro da Agfi~
Cultufã e Reforma Agrária, Dr. Antônio Ca, brera- Filho, ao Secretário Executivo d_Õ Mara, Dr. Lourenço José Tavares Vieira da Silva, ao Sr. ReinaldQ Vieira da Silva, Presidente do Incra, é que dispensem toda atenção
necessária à organização da comercialização
dos produtos agrícolas, no meu Estado, sem
a qual lOgo estaremos a assinalar o abandono,
a reConcentração fundiária e o desperdício
de tantos recursos financeiros, de tantas ener- giiis, de- fantas vidas e tantas esperanças, colocadas no café,_ no cacau e na colonização em
terras de Rondônia.
Era o que tiiJJia a dizer, Sr. Presidente.
(Muito bem!)

Jutahy Magalhãe~. que modifica disposições
regimentais de inclusão de mat~ria em Ordem do Di~. e dá outras providências.
Ao projeto não for"am oferecidas emenda!>.
De acordo com o disposto no Regimento
Interno. a matéria será despachada às Comissões de Constituição, Justiç_a e._ Cidadania e_
Diretora.

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
-Na presente sessão terminou o prazo para
apresentação de emendas ao Projeto de Resolução n" 36, de 1990, de autoria do Senador

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
-Está encerrada a sessão.

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
-O último orador inscrito para esta sessão,
o nobre Senador Mansueto de Lavl)r, não
se encontra presente.
A Presidência convoca sessão extraordinária realizar-se hoje às 17 horas, com a seguinte

a

e

102~

ORDEM DO DIA
Discussão, em turno úníco, do Projeto de
Resolução 0''30/90 (apresentadO pela Comis·
são de Constituição, Justiça e Cidadania. como conclusão do Parecer n'' 235190), que suspende a execuç-ão dos parágr::~fos .f.· e 5' da
Lei n" 3.539, de 1974, do E.stado dQMaranhão, julgados inconstitucionais por decisão
definitiVa do Supremo Tribunal Federal, em
7 de dezembro de 1989.

(Levanta-se a sessão às 16 horas e 56
minutos.)

Sessão, em 7 de agosto de 1990

Se:;são Legislativa Ordinária, da

4.8~

Legislatura

EXTRAORDINÁRIA
Presidência do Sr. Pompeu de Sousa
AS 17 HORAS, ACHAM-SE PRESEN·
TESOS SRS. SENADORES:

Hoffmann gaça.

Nabor Júnior- Gilberto Mil anda - Aureo Mello- Odacir Soares- larbas Passarinho- Antônio Luiz Maya ·-Alexandre
Costa- Chagas Rodrigues-- Hugo Napoleão- Afonso SanchO -·Cid Sabóia de Carvalho- Mauro Benevides --Humberto Lucena - Raimundo Lira - Marco Maciel Mansueto de Lavor - Divaldo Suruagy Francisco Rollemberg - Lourival Baptista
- Luiz V fana Neto -- Jutahy MagalhãesRuy Bacelar - João Calmon - Jamil Hadda.d - Nelson Carndi:o -'-- Mata-Machado_
-Alfredo Campos- Severo Gomes- Fernando Henrique Cardoso- Mário CovasMauro Borges -· Impuan Costa Júnior Pompeu de Sousa - ~\1aurfcio Corrê a - Mdra Filho -Roberto Campos -Mendes Canale- Wilson ;\1artins -- Leite_ ehaves Affonso_Camargo __;_José Richa- Jorge
Bornhausen - Dirceu-carneiro - Albertc ·

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
--A lista de pi-esença acusa o compareci·
meato de 46 Srs. Senadores. Havendo número regimerital, declaro aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos
trabalhos.
Sobre a mesa, reqUerimentos que serão lidos pelo Sr. 1" Secretário.

José PaulO Biso! -

__ São lidos

~s

José Fo-

seguintes:

REQUERIMENTO N• 242, DE 1990
Requeremos urgência, Dos tefmos de• art.
336, alínea c, do Regimento Interno, para
o PLC 64/90 que dispõe sobre a extinçã,o ~o
Selo Pedág"io e a institulç-do de mecaniSmos
de _financiamento para o setor rodoviário.
Sala das Sessões, 7 de agosto de 19SIO. Marco Maciel - Mauro Beiievides - J arbas
Passarinho - Fernando Henrique Cardoso
- Ney Maranhão.

REQUERIMENTO N• 243, DE 1990
Requeremos urgência, nos termos do art.
336 alínea c, do Regimento Interno, para
o PLS n" 112, de 1990, que fixa diretrizes
para a Polftica Nacional de Assistência ao
idoso e dá outras providências.
Sala das Sessões, 7 de_ agosto de 1990. Chagas Rodrigues - Maurício Corrêa Marco Maciel- José Paulo Bisol- Cid Sabóia de Carvalho.
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
-Os requerimentos lidos serão votados após
a Ordem do Dia, na forma do art. 340, II,
do Regimento Interno.
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
-Passa-se à

ORDEM DO DIA
Item 1:
Discussão, em turno único, do Projeto
de Resolução n9 30, de 1990, apresen·
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ta do pela ComiSsão de Constituíção. Justiça e Cidadania, como conclusão do seu

Parecer no 235, de 1990, que sUspende
a execução dos§§ 4'' e 5o da Lei no 3.539,
de 1974. do Estado do Maranhão, julgados_ inconstitucionais por decisão defini-

tiva do Supremo Tribunal Federal, em
7 de dezembro de 1989.
A Presidência esclarece ao Plenário que
a matéria ficou sobre a mesa durante cinco
sessões ordinárias, a fim de receber emendas,
nos termos do art. 235, II, f, do Regimento

Tnterno.
Ao Projeto não foram apresentadas emendas.

Passa-se â discussão do projeto, em turno
Unico. (Pausa.)
Nâo havendo _quem peça a palavra, encerro

a discussão.
Votação do projeto, em turno único.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram
permanecer sentados. (Pausa).
Aprovado.
A matéria vai à Comissáo-Diretora, para
·: '""dação final.
É a seguinte a matéiia aprovada.
PROJETO DE RESOLUÇÃO
N? 30, DE 1990
\rt. 1'' Fica suspensa a execução dos pa~lfos 4~ e 5" da Lei n~ 3539, de 1974,
· -"rtldo do Maranhão, julgados inconstitu·
1.:; por decisão definitiva do Supremo
...~-ual Federal, em 7 de dezembro de 1989.
:~ Esta resolução entra em vigor na
ua publicação
... · Revogam-se as disposições emCOJ:· iá.I _ 1.

O SJ:. PRESIDENTE (Pompeu 1..k Sousa)
I ' :- ,t:1da a OrJcm do Dia.
l'.t:,~a-sc, agora. à votação do Requerime-nto 11 2-l-'2, de !'NO, de urgência, lido no Exp~-

Ui~ntc.

para· o Pr"ojeto de

Lei da Cümara n

64, úe !990.
Em votaç_ão,
O Sr.l\Iarco Maciel- Sr. Presidente. peço
a palavra para enc-aminhar a votação.
O ~'R. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
-Para encaminhar a votaçlio, concedo a p<l!avra ao nobre Senador Marco Maciel.
O SR. ~!ARCO MACIEL (PFL- PE. Para_cncaminhllr a votação,_Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente, Srs. Senadores. a urgC:ncia que estamos requerendo. juntamente
com outras Lideranças partidárias, tem em
vi:.ta dar tramitação especial a um projl!to
de iniciativa do Poder Ex~c_utivo que determina a extinçüo do ~lo-ped:_ígio.
A referida proposição, como se sabe, jü
foi aprovadll pela Câmara dos Deputados em
junho__Qcstc ano e agora está sendo submetida
à análise e defibcração do SenÍldo Federa!.
Entendemos que esta mat~ria deveria ~er
votada cm urgência por duas mzõcs bâsicas:
primeirã.--rm·-rque o prOjt--to não tem ·maior
comp\cxidade, ou seja. é prop-osição extremamente simples e se !imita ba::.icllmentc a
extinguir o se:Jo·pcdügio, segundll, sabemos
qUe õ -selo-ped:.íglo, na realidade, m1o foi o
instrumento ãdeyuado para garantir a conse-rvação e restauraç:lo das estradas bra:>ileiras,
que, inklizmentc, hoje estão cm péssimo estado de com;ervação mormente as chanwdas
rodovia~ federais.
De mais a mais, como sabem V. EX''' c
os demais integrantes desta Casa. o Governo
Federal j;_í iniciou um novo programa, SOS
Estradas. 4tic se volta a reparar as rodovias
bra~ileiras atravt!!. de recursos do Orçamento
d<I-Uni~lo e- re-CUrsás que se estão contratando

do ext~rior.
Penso que este é o melhor caminho. porque, na verdac. o sdo-pcdügio terminou convertendo-se numa taxa, para não dizer num

imposto, que veio ainda mais onerar a vida
do brasildro. de modo especial ayue\cs que
usam de furma mais intl.!nsa a!> no~sas rodovias.
Por estlls razõe:., Sr. Presidente. é que entendemos de pedir urgência para a referida
proposição.
O SR. Pt<ESIDENTE (Pompeu de Sousa)
-Em \Jtaçãu o requerimento.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiraht
permanecer sentados. (Pausa)
Aprovado.
A matéria sení incluídll na Ordem do Dia
da segunda sessão ordinária subseqüe-ntc.
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
- Em votaçihl o Requerimento n·· 24?>, de
1990. de urgência. lido no Expediente, para

o Projeto de Lei do Senado n·· 112 de 1990.
Os Srs. Senlldores que o aprovam queiram
permanecer sentudos. (Pausa)
Aprovado.
A matéria será inCluída na Ordem do Dia
da segunda sessiio urdinüria subseqüente.
O SR. PRESIDENTE_ (Pompeu de Sousa)
- A Presiúência. ao encerrar J prcsentt.' sessão, convoca outra extraordinária, a realizar-se hoje, às 17 horas e 10 minutos. com
a seguinte
-

ORDEM DO DIA
Discu:;são, em turno único. do Projeto de
Lei da Câmara n" 25,_ de 1990 (n" 2.036/89,
na Casa de origem), que _determina a indicação do prazo de prescrição dos títulos de créditos cambiais, tendo Parecer favorável, sob
o n" L.28190, Ja Comissão de Cunstituiçâo,
Justiça e Cidadania.
O SR. PRESIDE!\'TE (Pompeu de Sousa)
-

EstéÍ encerrada a sess<io.

(l.e1·anra-se a sessão. às 17 horas e 13

mbw•os.)

Ata da 103~ Sessão, em 7 de agosto de 1990
4~

Sessão Legislativa Ordinária, da 48~ Legislatv.ra
EXTRAORDINÁRIA
Presidência do Sr. Pompeu de Sousa

As 17 HORAS E 10 MINUTOS. ACHAMSE PRESENTES OS SRS. SENADORES:

- Mciuro Bóiges - Irapu8.n Costa Junior
--Pompeu de Sousa -Maurício Corrêa M~~·ra Filho- Roberto Campos- Mendes
Car~ale --Wilson Martins- Leite Chaves
- Affonso Camargo - Josê Richa- Jorge
Botphausen - Dir~eu Carneiro ~ Alberto
Hoffnann - José Paulo Bisol -José Fogaça_

Nabor Júnior- Gilberto Miranda- Au·
reo Mello - Odacir Soares- Jarbas PãSsarinho - Antonio Luiz M?y~ - -Alexa!J-dr~
Costa -Chagas Rodrigues :---- Hugo Napoleão- Afonso Sancho- Cid Sabê;.._ de Carvalho - Mauro Benevides - Humberto Lucena- Raimundo Lira -Marco MacielO .~R. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
Mansueto de Lavor - Divaldo Suruagy Francisco Rollemberg - Lourival Baptista · --· A~ listá de-presença acusa o comparecimt·iit o de 46 Srs. Senadores. Havendo-númeLuiz Viana Neto - Jutahy Magalhães
- Ruy Bacelar - João Calmon - Jamtl
ro I~J~ime~~~~~ d~daro a_~_~rta a sessão.
Haddad- Nelson Carneiro- Mata-MachaSob J. próteção de Deus, iniciam-ás- nossos
do - Alfredo Campos - Severo Gomes Fernando Henrique Cardoso- Mário Covas
trabalhos.

Sobre a mesa, re;·uerimentos que serão li·
dos peio Sr. lo S~cr-etário.
São lidos os seguintes:
REQUERIMEN1'0 N• 244, DE 1990
Requeremos urgên~ia, nos termos do art.
336, alínea c, do Regimtnto Interno, para
o Projeto de Lei da C.lmara n~ 47, de 1990,
que dispõe sobre os ph'.no:;, de bene-fícios da
Previdência Sacia[, e da Ol'tras providências.
Sala das SeSsôes, T de a!iosto de 1990. Fei-nando Henrique Cardoso- Marco M3:ciel
- Cid Sa'bóia de CarValho -· Maurício éor-

rêa.
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REQUERIMENTO N• 245, DE 1990
Requeremos urgência, nos termos do art.

336, alínea c, do Regimento Interno, para
o Projeto de Lei da Câmara n9 49, de 1990,
que dispõe sobre a organização da Seguri-

dade Social, institui Plano de Custeio e dá
outras providências.
Sala das Sessões, 7 de agosto de 1990. Fernando Henrique Cardoso - Mauro Berrevides - Marco Maciel - Maurício Corrêa.
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
-Os requerimentos lidos serão votados após
a Ordem do Dia, na forma do art. 340, U,
do Regimento Interno.
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)

-Passa-se â

ORDEM DO DIA
Item 1:

Discussão, em iU:i'no UniCõ-;---do Projeto

cliente, para o Projeto de:Lei da Câmara n~
47, de 1990.
Em votação.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram
permanecer sentados. (Pausa)
.Aprovado.
A matéria será incluída na Ordem do Dia
da segunda sessão ordinária subseq üente.

0"-SR~PRESIDENTE (Pompe~ de S_ousa)
-VotaçãO do requerimento n?245, de 1990,
de urgência, lido no Expediente, para o Projeto de Lei da Câmara n9 49, de 1990.
Em votação.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram
perinanecer sentados. (Pausa)
Aprovado.
A matéria sera incluída na Ordem do Dia
da segunda sessão ordinária subseqüente.
. - O~SR. :PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
-Nada mais havendo a tratar, vou encerrar
a presente sessão, designando para a ordinária de amanhã a seguinte

de Lei da Câmara n~ 25, de :1,_990, (n'

2.936,

~a ~as~

de origem), que deter·

mma a mdicaçao do prazo de prescrição
dos títulos de créditos _cambiais, tendo
Parecer Favorável, sob o no 228/90, da
Comissão de Constituição Justiça e Cida·
dania.

A Presidência esclarece ao Plenário que
a matéria ficou sobre a mesa durante 5 sessões
ordinárias, a fim C[e receber emenda, nos ter·
mos do art. 277 do Regimento Interno.
Ao Projeto não foram apresentadas emendas.
Passa-se à discussão do projeto, em turno
único. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro
a discussão.
Em votapo.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram
permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria vai à sanção.
É a seguinte a matéria aprovada.
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
N• 25, DE 1990
(N• 2.036, na Casa de origem)
Determina a indicação do prazo de
prescrição nos títulos de crédito (cambiais).
O Congresso Nacional decreta:

Art. 19 Nos impressos referentes a títulos
de crédito em geral (cambiais) deverá, obrigatoriamente, constar a seguinte expressão;
"O direito de ação judicial referente a este
título prescreve em 3 (três) anos, nos termos
do art. 70 da Lei Uniforme Relativa às Letras
de Câmbio e Notas Promissórias".
Art. 29 Esta lei entra em vigor na data
de sua publicação.
-Art. 39 Revogam-se as disposições em
contrário.
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
-Esgotada a Ordem do Dia.
Passa-se, agora, à votação do Requerimento n? 244, de 1990, de urgência, lido no Expe-

ORDEM DO DIA
Votação, em_tumo único, do Requerimento n9 205, de 1990, do Senador Maurício Corrêa, solicitando, nos termos regimentais, a
retirada do Projeto de Lei do Senado n9 66.
de 1990., de sua autoria, que acrescenta §
.59 ao art. 6~ da Lei no 8.025, de 12 de abril
de 1990.
2

Votação, em primeiro turno da Proposta
de Emenda à Constituição n9 3, de 1989, de
autoria do Senador Marco Maciel e outros
Se~ores Senadores~ que acrescenta parágrafo ao art. 159 e ãJteia a__ redação do inciso
II do art. 161 da Constituição Federal.
3
Votação, em primeiro turno, da Proposta
de Emenda.à Constituição n1' 4-, de 1989, de
autoria do Senador Leopoldo Peres e outros
Senhores Senadores, que acrescenta um § 6?
ao art. s~ do Ato das Disposições Constitu·
cionais Transitórias.
4

Votação, em primeiro turriõ, da Proposta
Qe Emenda â Constituição n 9 5, de 1989, de
autoria do Senador Nelson Carneiro e outros
Senhores Senadores, que dispõe sobre a remuneração dos Deputados Estaduais e dos
Vereadores.
5

Votação, em primeiro turno, da Proposta
de Emenda à Coustituição n9 6, de 1989, de
autorTa do Senador Marcos Mendonça e outros 24 Senhores Senadores, que acrescenta
artigo ao texto constitucional prevendo a criação e defininâo a competência do Conselho
Nacional de Remuneração Pública.
6
Votação, em primeiro turno, da Proposta
de Emenda à Constituição n9 1, de 1990, de
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autoria do Senador Márcio Lacerda e outros
Senhores Senadores, que acrescenta dispo$i~
tivos ao Ato das Disposições Constitucinais
Transitórias da Constituição Federal.
7
Discussão; em turno único, do Projeto de
Lei do DF n? 34, de 1990, de iníd8.tiva do
GõVemador do Díslfito Federal, que desafeta área pública e autoriza permuta, tendo
PARECER FAVORÁVEL, sob n• 23B,
de 1990, da Comissão
-do Distrito Federal.
8

Discussão, em turno único, do Projeto de
Resolução D9 184, de 1988, de iniciativa da
Comissão Diretora, Cj_Ue disPOe 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, Justiç-a e Cidadania, J?
pronucfamento: favorável, nos termos de
substitutivo que oferece; zv pronunciamento:
favorável às_Subemendas n\'' 1 a 3, apresentadas perante a Mesa, nos termos de novo
substitutivo que apresenta; e
- Oiretora, favorável às Subemeudas n9 5
1 e 3 e contrário à de. n~ 2, nos termos de
substitutivo que oferece.
O SR. PR.t:SIDENTE (Pompeu de Sousa)
-Está encerrada a sessão.

(Levanta-se a sessão às 17 horas e 13
minutos.)
PORTAihÁ N• 006 DE 1990
O Diretor da SubSecretaria de Serviços Gerais, no uso das suas atribuições regulamentares e tendo em vista os fatos constantes
do Processo n? 008.879/90·7, resolve repreen·
der o servídor ARNALDO DE OLIVEIRA
CORREA, técnico Legislativo, área de
TFansportes, Classe "Especial", Padrão III,
do Quadro Permanente do Senado Federa!
com base no artigo 558, item I, por desobediência e falta de cumprimento dos deveres.
Senado Federal, em 6 de agosto de 1990.
-Afrânio Cavalcanti Melo Junior, Oiretor
da Subsecretaria de Serviços Gerais.
SECRETARIA GERAL DA MESA
(Resenha das matérias apreciadas.)
de lo a 30 de junho de 1990- art. 269,
rr,-·do Regimento Interno).
Projetos aprovados e enviados à sação. do
Presidente da República
- Projeto de Lei da Câmara n" 10, de 1Q90
(n~ 4.352/89, na CãSa de origem), de iniciativa
do Presidente da República, que dispõe sobre
a pensão especial_ dev!?~ aos ~X-CODJ~aten~es
da Segunda. Guerra Mundial e a seus dependentes.- Sessão: 12-6-90 (extraordinária)
-Projeto de Lei da Câmaran·• 55, de 1989
(n9 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 "alários
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dos empregados do Grupo-Processamento de
Dados. -Sessão: 20-6-90 (extraordtnária)
-Projeto de Lei da Câmara o·· 30, de 1990
(n~ 4. 779!9U; na-casa de origem), de iniciativa
do Presidente da República, que prorroga
a vigência do I Plano Nacional de Informática

e Automação- Planin. -Sessão: 26-6-90
-Projeto de Lei da Câm_ar_a n"46, de 1990
(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. - Sessão: 27-6-90
(extraordináría)
-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.
- S_essão: 29-6-90 (extraordinária)
-Projeto de Lei da Câmara n~36, de 1990
(nG 3.158/89, na Casa de origem), que dispõe
sobre a aplicação do§ 2° do art. 17 das Dispo·
sições Constitucionais Transitórias da Constituição Federal aos profissionais de saúde. -:Sessão: 29-6-90 (extraordinária)
-Substitutivo da Câmara ao Projeto de
Lei do Senado n" 193, de 1989, de autoria
do Senador Ronan Tito, que dispõe sobre
o Estatuto da Criança e do Adolesc~nte, e
dá outras providências. - SessãO: 29-6-90
(extraordinária)

Projetos aprovados e enviados à sanção do
Governador do Distrito Federal.
- Projeto de Lei do DF n• 19, de 1990,
de iniciativa do_ Governador do Distrito Federal, que cria o Distrito de Limpeza de Ceilân·
dia na estrutura administrativa do Serviço
Autônomo de Liinpeza Urbana, e dá outras
providências. -Sessão: 1-6-90
-Projeto de Lei do DF n" 31, de 1990,
de iniciativa do Governador do Distrito Federal, que autoriza o Poder Executivo a ab_rir
créditos adicionais até o limite de quinze bi·
lhões, oitocentos e setenta e oito milhões,
quatrocentos e vinte e dois mil cruzeiros, e
dá outras providências. - Sessão: 12-6-90
(extraordinária).
-Projeto de Lei do DFn" 21, de 1990,
de iniciativa do Governador do Distrito Federal, que altera o Anexo I da Lei n~_93, de
2 .de abril de 1990. -Sessão: 20-6-90 (extraordinária)
-Projeto de Lei do DF n·' 23, de 1990,
de iniciativa do Governador do Distrito Federal, que autoriza a desafetação de domínio
de bem de uso comum do povo, situado no
SGM/Norte-RA I, dentro dos limites territo~
riais do Distrito Federal, e dá outras providências. -Sessão: 20-6-90 (etraordinária)
-Projeto _de Lei do DF n" 75, de 1989,
de iniciativa da Comissão do Distrito Federal
(apresentado por sugestão do Deputado Geraldo Campos), que veda construção em Brasília, nos locais e nas condições que menciona. Sessão: 25-6-90
-Projeto de Lei do DF n~ 20, de 1990,
de inicitiva do Governador do Distrito Federal, que introduz alterações na Lei no 7, de
29 de dezembro de 1988, e dá outras providencias. -Sessão: 25-6-90.-

-Projeto de Lei do DF n" 24, de 1990,
de iniciativa do Governador do Distrito Fede·
ral, que autoriza a desafetação de domínio
de bem de uso comum do povo, situado no
Setor de Indústria e Ab~lstecimento, R..:-gião
Administrativa do Guará- RAX- Distrito
fedo;!_raL-::- Sessã?: 20-6-90 (extraordinária)
-Projeto de Lei do DF n'' 28, de 1990,
de iniciativa do Governador do Disttíto Federal, que altera a Lei n·• 49, de 25 de outubro
de 1989, e dá outras providéncas.- S_essão:
27-6-90 (extraordinária)
-Projeto de Lei do DF n-· 29, de 1990,
de iniciativa do Governador do Distrito Fede·
ral, que altera dispositivo do Decreto-Lei n"
2.244, de 14 de fevereiro de 1985, e dá outras
providências. -Sessão: 27-6=9o (extraordinária)
-Projeto de Lei do DF n" 30, de 1990,
de iniciativa do Gov~inndor dó Distrito Federal, que e_stabdece a competência, compo·
sição e classificaÇão dei Conselho de Cultura
do Distrito Federal, e dá outras providências.
Sessão: 27-6-90_ (extraordinária)
-Projeto de Lei do DF nu 39, de 1990.
de iniciativa do Governador do Distrito Federal, que dispõe sObre o reajuste de venciR
mentos e salários dos servidores civis da administraçãO -direta, autárquica, fund:.~cional
e indireta_ do Distrito Federal, e dá outras
providências. - Ses~ão: 29-6-90 (e~traordi·
nária)
-Projeto de Lei do DF n'' 38, de 1990,
de iniciativa da Comissão do Distrito Federal
(apresentado por sugestão do Deputado Au·
gusto CarValho), que dispõe sobre a realização de auditoria ambienlal no Distrito Federal nas condições que disciplina. -Sessão:
_29-6~90 (exüaordinária)
·-Projeto de Lerdo DF n·- 41, de 1990,
de autoria d_o Senf:1dor Maurício Com~a, que
regulamenta o art. 39 da Constituição Federal, relativo ao regime jurídico dos servidores
das Fundações Públicas__ do Distrito Federa(,
e dá outras provid~ncias. - Sessão: 29-6-90
(extrao_r~inária)
.Prõjeto ãprovado e ein·íâd·oà sanção do Governador do Estado de Roraima
- Projeto de Lei 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 oito
bilhões, quinhentos e noventa e cinco milhõe:>
de cruze_iros_._ -Sessão: 29·6-90 (extraordinária)
Projetos _Aprovados
gação

CEnviados à

Promul·
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da República, relativas ao exercfcio financeiro de 1988. - Sessão: 27-6-90 (extraordinária).
- Projeto de Resolução n" 26, de 1990,
que rerratifica a Resolução n·• 12, de 5 de
abril de 1989.- Sessão: 26-6-90.
- Projeto de Resolução n" 27, de 1990,
que autoriza o Governo do Estado do Mato
Gross<;>_ a emitir e a colocar no iriercado, atraves ~-e ofertas públicas, L300.000.000 de Letras Financeiras do Tisouro do Estado de
Mato Grosso (LFTE-MT). -Sessão: 27-6-90
(extraordinária).
- Projeto d~ Resolução n·: 28, d~ 1990,
que autoriza a Prefeitura MUnldpal de Goiânia, Estado de Goiás, a elevar_ temporariamente o limite fiXãdo -no ii1clso I do art. 3•
da Resolução n" 94, de 15 de dezembro de
1989, do Senado Federal.- Sessão: 28-6-90.
- ProjetO de Resoluçªo n" 29, de 1990,_
que autoriza o Governo do Estado de G_oiás
a emitir e a colocar no mercado, através de
ofertas públicas, 5.000.000.000 (dnco bi·
lhôe~) de Letras Financeiras do Tesouro do
Estado de Goiás (LFT-GO). -Sessão:
28-6-90.
- Projeto de Resolução no 20, de 1990,
que aprova as contas do Governo do Distrito
Federal, relativas ao exercício d_e 1988. Sessão: 29-6-90 (extraordinária).
~Projeto de Resolução no 21, de 1990,
que rerratifica a_ Resolução n" 17, de 25 de
janeiro de 1988, do Senado Federal. -Sessão: 29-6-90 (extraordinária).
_- Proj7to de Resolução n~ 22. de 1990,
que autonza o Estado do Espírito Santo a
emitir e colocar no mercado Letras Financeiras do Tesouro do Estado do Espírito Santo (LITES). - Sessão: 29-6·90 (extraordi-nária).
- Proj~to de Resolução no 24, de 1990,
que autoriZa a Companhía Energética do Esta~o. de São Paulo a ultimar contratação de
credito externo no valor equivalente a vinte
e três milhões de marcos alemães, junto ao
Ansaldo GIE S. p. A, de Milão - Itália.
-Sessão: 29-6-90 (extraorQinária).
- Proj~to de Resolução n" 31, de 1990,
que a~tonza, em caráter excepcional e temporáno, o Governo do Estado de Minas Gerais a emitir e coloCar no mercado 90.133.008
de Letras Financeiras do Tesouro do Estado
de Minas Gerais (LFT - MG), bem como
a proceder a substituição de 1.525.219.805
LFT-MG, registradas no SELIC/BACEN
sob o cófigo 9, por Bônus do Tesouro do
Estado de Minas Gerais, em valor financeiro
idêntico à quantidade acima mendonada. Sessão: 29-6-90 (extraordinária).

-Projeto de Resolução n" 23. de 1990,
que autoriza o Governo do Estado do Rio
- Proj~to de Resoluçã9 ntl 32, de 1990,
Grande do_Sul a emitir e coloCar no merCado
que autonza o Governo do Estado do Rio
Letras Financeiras do TesoUro do E~tado do
de Janeir~ a contratar operação de crédito,
Rio Grande do Sul (LFT-RS), cujos recursos,
em .cruzem~s, n<;> v~ to r correspondente a
advindos de tal emissão, serão destinados <lO
142.247.075,92540 Bónus do Tesouro Naciogiro de cento e sete milhões, oitocent-as e
nal ~is~al (BTNF), ~om temporária elevação
sessenta e duas mil, trezentas e setenta Letras
do ltmxte estabelecxdo pelo item II, do art.
Financeiras daquele Estado. -Sessão:
20-6-90.
. --3o, da Resolução nn 94, de 15 de dezembro
_:_ Pfojeto de DecretO-LegislativO· n·' 31, de 1989, do Senado Federal. - Sessáo:
de __1999L que aprova as contas do Governo. 29-6-90 (extraordinária).

Agosto de J 990

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II)

-Projeto de Resolução n·' 33, de 1990,

lco e álcool carburante, regulamenta o art.
238 da ConsfitUTçãO~ e dá outras providên·
a contratar empréstimo externo no valor de
das. -Sessão: 19-6·90.
__,..Projeto de Decreto Legislativo no 9, de
USL .. 11!7,000,000.00 (cento e dezessete
milhões de dólares americanos) ou seu equi1990, de iniciativa da Comissão Diretora. que
valente em outras moedas. -Sessão:-29-6·90
ratific~_. nos termos do art. 36 do Ato das
(extraordinária).
Disposições Constitucionais Transitórias, o
Fundo Especial do Senado Federal, o Fundo
-Projeto de Decreto Legi_slativo n~ 2, de
1990 (n'l34/89, na Câmara dos Deputados), do Centro Gráfico do Senado federal e o
Fundo de Informática e Processamento de
que aprova o texto do protocolo complemenDados do Senado Federal. -Sessão: 20·6-90
tar ao Acordo Geral de Cooperação entre
(extraordinária).
o Brasil e Moçambique no Campo da Meteorologia, assinado em Maputo, cm 1" de junho
- Projeto _de Lei do Senado n 1' 224, de
de 1989. -Sessão: 29-6-90 (extraordinária).
1989- Complementar, d_e ?utoria d9 Sena-Projeto de Decreto Legislativo n" 3, de
dor Çarlos Cb.iarelli, que estab~;:lece condi-_
1990 (n'l05/89, na Câmara dos Deputados),
ções para a aposentadoria especial dos servique aprova o texto do Acordo entre o Godores públicos civis da União, Estados, l\hmi·
verno da República Federativa do Brasil c
dpios e Distrito Federal, bem como dos trao Governo da Repúblíca _do Suriname para
balhadores regidos pela CLT, conforme o disa Prevenção, Controle e Repressão da Produrosto, respectivamente, no § ln do art. 40
ção, Tráfico e ·consumo Iticito de Entorpee do inciso_ll doart. 202 çla Cqnstituição
centes e Substâncias Psicotrópicas. -Sessão:
Federal.- Sessão: 20-6-90 (extraordinária).
29-6-90 (extraordinária).
-Projeto de Lei do Senado n'' 50, de 199Õ,
de autoria do Senador Odacir Soares, que
Projeto de Decreto Legislativo Promulgado
pelo Presidente do Senado
estabelece novas disposições penais e proces·
suais penais_ pa-rá os- crime~ de seqüestro e
- Projeto de Decreto Legislativo n" 28,
extorsão mediante scq üestro, e dá outras pro~
de 1989 (n" 157/86, na Câmara dos Deputa·
vidênci"ãs. -Sessão: __ 2íl-6-90 (ex~raordinádos), que aprova o texto da Convenção destiria).
·
··
·
nada a Evitar a Dupla Tributação e a Prevenir
- Substitutivo do Senado ao Projeto de
a Evasão Fiscal em matéria de Impostos sobre
a Renda entre o Governo daRepúblíca Fede·
Lei da Câmara n' 42, de!989 (n'' 3.598189,
na Casa de origem), que revoga a Lei n~
rativa do Brasil e e o Governo da Repúblic-a
7.320, de 11 de junho de 1985, que "dispõe
Popular da Hungria, celebrada em Budapessobre a antecipação de comemoração de fe·
te, em 20 de junho de 1986, assim como o
Protocolo, acordado no mesmo local e data,
riados,_e dá_ outras providências". ~Sessão:
que a integra. -Sessão: 19-6-90.
20-6-90 (extraordinária) Projeto de Lei do
Projetos Aprovados e enviados à Câmara - Senado Federal n~ 249, dé 1989, de autoria
do Senador Luiz Viaria Filho qUe altúa, atuados Deputados
ljza e _cQn.s9lida_ a legislação sobre direitos
- Projeto de Lei do Senado n'' 295, de
autorais e dá outras providênciaS. -Sessão:
1989, de autoria do Senador Jutahy Maga·
22-6·90.
.
.
lhães, que dispõe sobre as cédulas eleitorais
-Emenda do Senado ao Projeto de De·
para as eJeições de 1990 ·e dá õutras proVi-creto Legislativo n~ 61, de 1989 (n 9 161186,
dências. -Sessão; 6-6-90 (competência ter·
na Câmara dos Deputados), que aprova o
minativa de comissão).
texto do Acordo de Cooperaçã_9 Mútua entre
- Projeto de Lei do Senado no 331, de
os Govem9s da J;{epública Federativa doBra1989, de autoria do Senador Mauro Benesil c dos Estados Unidos da América para
vides, que fixa prazo para domicílio eleitoral
a redução da demanda, prevenção do uso
nas eleições de 1990.- Sessão: 6·6-90 (com·
indevido e combate à produção e ao tráfico
petência tenriinativa de comissão).
de drogas 1 as~inado em Brasma, em 3 de se- Projeto de Lei do Senado no 301, de
tembro de 1986. - Sessão: 25-6-901989, de autoria do Senador Maurício Cor- Projeto de Lei do Senado n~ 199;- de
rêa, que transfere para o domínio do Distrito
1989, de autoria do Senador Maurício CorFederal os imóveis que menciona. - Sessáo:
rêa, gue r:eglilamente o § 2? do art 171 da
7-6-90 (competência terminativa de comisConstituição, que dispõe sobre o tratameÍlto
são.
preferencial à empresa brasHeira de capital
-Projeto de Lei do Senado no64, de 1990,
nacional na aquisição de bens e serviços, e
de autoria do Senador Maurício Corréa, que
dá outras providências. -Sessão: 28-6-90.
prorroga o prazo de vencimento do registro
- Substitutivo do Senado ao Projeto de
provisória de partidos com representação
Lei da Câmara n• 60, de 1989 (n• 3.049/89,
parlamentar federal ou estaduaL - Sessão:
na Casa de origem), que dispõe sobre cláusu12-6-90 (extraordinária).
las obrigatória no contrato de transferência
- Projeto de Lei do Senado n" 216, de
de atletas para o exterior.- Sessão: 29-6-90
1989, de autoria do Senador Maur'? Borges,
(extraordinária).
_
que altera o artigo 25 da Lei no 7.492, de
- Projeto de Lei do Senado n~ 285, _de
!6de junho de 1986. -Sessão: 18·6-90 (com·
1989, de injciativa da Comis_são Diretora, quepetência terminativa de comissão).
define os atos de improbidade administrativa
- Projeto de Lei do Senado n" 190, dt:
de que trata o § 4°_ do art. .37 da Coostituição
1989, de autoria do Senador Fernando H~n·
rique Cardoso, que dispõe sobre a venda e Federal, e dá outras providências. -Sessão:
29·6·90 (extraordinária).
..
revenda de combustíveis derivados do petró-

que autoriza a República Fe:derativa do Brasil
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Projeto Arquivado nos Termos do art. 101,
§ P do Regimento Interno

- Projeto de Lei do Senado n" 349, de
1989, de autoria do Senador José Fogaça,
-que estabelece normas para a realização de
eleições em
1990 e dá outras providências. - Sessão:
25·6·90.
.
Projeto Prejudicado e Enviado ao Arquivo
-Projeto de Lei do. Senado n\' 291, de
autoria do Senador Itamar Franco, que assegura preferência, nas aquisições de bens ou
serviços pelo poder público, às empresas brasileira de capital nacional. -Sessão: 12-6-90
(extraordinária).
Projeto Declarado prejudicado e encaminhado ao arquivo
- Projeto de Lei do DF n" 30, de 19?9,
de iniciatiVa do Governador do Distrito Fede·
ral, que autoriza o Governo do Distrito Fede·
rala alienar bens imóveis.-,--- Sessão: 8-6-90.
Projeto Rejeitado e Encaminhado ao Ar·
quivo
-Projeto de Lei do Senado n'-'23, de 1990,.
de autOria do Senador João Menezes,_ que
comp-atíbiliza os fnteresses dos- trabalhadores
com ãs necéssidades das _empresas em situação difícil.-::.- Sessão: 20-6-90 (extraordiná·
ria).
Mensagens aprovadas relativas à escolha de
autoridades
-Mensagem no 73, de_l990 (no 75/90, na
ori_g_em), 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. Ve·
lloso, Embaixador do Brasil junto ao Estado
da Cidad_e_ do Vaticano, para, cumulativamente, exercer a função de Embaixador do
Bt:asil junto à Ordem Soberana e Militar de
Malta.- Sessão: 20-6·90 (extraordinária).
- Mensagem n• 77. de 1990 (n• 73/90, na
origem), de 14 de fevereiro do.corrente ano,
pela qual o Senhor President~ da República
submete à deliberação do Senado a escolha
do Senhor Aderbal Costa, Embaixador do
Brasil junto à República Cooperativa da
Guiana, para, cumulativ_amente, exercer a
funÇão de Embaixador do Brasil em .Grana·
da.- Sessão: 26-6-90 {extraordinária).
-Mensagem n• 112, de 1990 (n" 400/90,
na origem), de 2 de maio do corrente ano,
pela qual o Senhor Presidente da República
S'!lb!llete à deliberação do Senado a escolha
do Senhor Sergio da Veiga Watson, Ministro
de Segunda Classe, da Carreira de Diplo·
mata, para exercer a função_de EffibaiX-ádor
do Brasil junto à República do Suriname.
-Sessão: 26·6-90 (extraordinári'!). -Mensagem n• 121, de 1990 (n' 422/90,
na origem), de 21 de maio do corrente ano,
pela qual o Senhor Presidente da República
submet_e à .deliberação d_o Senado.a escolha
do Senhor Ronatdo Mota Sardenberg, Ministro de Primeira Classe, da carreira de Diplomata, para exercer a função de Embaixador
do Brasil junto às Nações Unidas.- Sessão:
26-6-90 (extraordinária).

~
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-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 Vasconcellos da Costa e

Silva, Ministro de Primeira Classe, da Carreira de Diplomata, para exercer a função
de Embaixador do Brasil junto à República
da Colômbia. -Sessão: 26-6-90 (extraordi·
nária). •

-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 deliberação do Senado a esPJlha
do Senhor Luiz Felipe Palmeira Lampreia,
Ministro de Primeira Classe, da carreita de
Diplomata, para exercer a função de Embai·
xador do Brasil junto_ ã República Portuguesa.- Sessão: 26-6-90 (eXtraOrdinária).
-Mensagem n~ 127, de 1990 (no 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 Franco Filho,
Ministro de Primeira Classe, da_ Garreira de
Diplomata, para exercer a função de Embaixador do Brasil junto à Confederação Helvética.- Sessão: 26-6-90 (extraordinária).
-Mensagem n• 135, de 1990 (n•' 468190,
na origem), de 12 de junho do corrente ano,
pela qual o Senhor Presidente da República
submete à deliberação_ do Senado a escolha
do Senhor Affonso Cêlso de Ouro-Preto, Mi' nistro de Primeira a asse, da carreira .de Diplomata, para exercer a função de Embaixador do Brasil junto ao Reino da Suécia.
-Sessão: 26-6-90 (extraordinária).
-Mensagem n• 122, de 1990 (n• 429190,
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 Hélío de Melo Mosimann, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, para compor o Superior Tribunal de
Justiça, na vaga decorrente da aposentadoria
do Ministro Miguel Jeronymo Ferrante. Sessão: 26-6-90- (extraordinária).
. -Mensagem no 128, de 1990 {no 438/90,
na origem), de 30 de maio do corrente ano,
pela qual o Senhor Presidente da Repúbliça
submete à deliberação do Senado a escolha
do Doutor Roberto Delta Manna, para compor o Tribunal Superior do Trabalho, na vaga
destinada a Ministro Classista TempOrário,
representante dos empregadores, para o triê·
nio de 1990 a 1993, decorrente do término
da investidura do Ministro Classista Aurélio
Mendes de Oliveira, eril-25 de junho de'1990.
-Sessão: 26-6-90 (extraordinária).
_
-Mensagem n" 129, de 1990 (n" 439/90,
na origem), de 30 de maio do corrente ano,
pela qual o Senhor Presidente da República
submete à deliberação do Senado a escolha
do Doutor Alfredo Peres da Silva, para compor o Tribunal Superior do Trabalho, na vaga
destinada a Suplente de Minístro--Ciassista
Temporário, representante dos empregadores, no triênio de 1990 a 1993. - Sessão~26-6-90 (extraordinária).
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-:--:--Mensagem n~ 133, de 1990 (n'1 459190
crição, nos Anais do Senado Federal, do disnã orígenlJ;·-de 6 de junho do corrente ano: curso pronu'nciado pelo Sr. Júlio Mesquita,
pelo qual o Senhor Presidente da República
Diretor-Presidente do Jornal O Estado de S.
Paulo, no dia 23 de maio do corrente ano,
submete à deliberação do Senado a escolha
do Doutor Marco Aurélio Giacomini, Juiz pela passagem do "Dia da Indústria" e pelo
Togado do Tribunal Regional do Trabalho
recebimento da Medalha do Mérito Indusda 10~ Região, com sede em Brasília-DF, para
trial. -SesSão: 13-6-90.
compor o Tribunal Superior do Trabalho, na
-Requerimento n~ 139, de 1990, de auto·
vaga, reservada à magistratura trabalhista,
ria do Senador Jutahy Magalhães, solicitandecorrente da aposentadoria do Ministro
do, nos termos regimentais, a transcrição, nos
Luiz Philippe Vieira de Mello. --Sessão:
Anais do Senado Federal, da matéria de· auto·
26-6-90 (extraordinária).
ria do Senador Jorge Konder Bornhausen,
Vetos manddos pelo Senado Federal
intitulada "Reeleição não é crime", publi-Veto total aposto ao Projeto de Lei do
cada no jornal Folha de S. Paulo no dia 25
DF n9 65, de 1989, que dispõe sobre a utilízade maio do _corrente ano. -Sessão: 20-6-90
ção de cursos d'água na área do Distrito Fede(extraordinária). ,
ral pdr empresas industriais e agroindustriais.
·
- Sessão: 28-.6~90.
(Resenha das matérias apreciadas
-Veto total aposto ao Projeto de Lei do
]9 a 10 de julho de 1990 - art. 269,
DF n~ 97, de 1989, que cria, no Governo
II, do Regimento Interno)
do [)istrito Federal, um grupo de trabalho
Projetos Aprovados e Enviados à Sanção
para redefinir as regiões administrativas do
do Presidente da República
Distrito Federal. -Sessão: 28-6-90.
Parecer Aprovado
- Projeto de Lei da Câlnara n9 61, de
- Parecer n9 130, de 1990, da Comissão
1990 (n' 5.340/90, na Casa de origem), que
de Constituição, Justiça e Cidadania, con- estabelece a Política Nacional de Salários e .
cluindo pela restituição ao Poder Executivo
dá outras providências. - Sessão: 10-7-90
da Mensagem n9 71, de 1987 (n9 97!87, na
(extraordinária).
origem), encrup.inhando ao Senado Federal
-Substitutivo da Câmara ao Projeto de
proposta de reassentamento de ex-ocupante Lei do Senado n~ 50, de 1990, de autoria
da Reserva Indígena Pimentel Barbosa, no
do Senador Odacir Soares, que estabelece
Estado do Mato Grosso, através de alienação
novas disposições penais e processuais penais
de terras do domínio da União, com área
para os crimes de seqüestro e extorsão mesuperior a 3.000 hectares.- Sessão: 20-6-90 . diante seqüestro, e dá outras providências.
(extraordinária).
-Sessão: 10-7-90 (extraordinária).
Projetos Aprovados e Enviados à PromulProjeto retirado pelo autor e arquivado nos
gação
termos do art. 256 do Regimento Interno
- Projeto de Resolução n~ 34, de 1990,
- Projeto de Lei do Senado ng 114, de
que autoriza o GOverno do Estado do Rio
1989, de autoria do Senador Francisco Rode Janeiro a emitir Letras Financeiras do Tellemberg, que institui o ensino pago naS instisouro do Estado do Rio de Janeiro (LFTtuições federais de eilsino superior e dá outras
RJ), em substituição àquelas que serão resgaprovidências. -·Sessão: 12-6-90 (extraorditadas no segundo semestre de 1990. - Sesnária).
são: 10-7-90 (extraordinária).
.
-Projeto de Deoereto Legislativo n9 4, de
Requerimentos aprovados
- Reql;lerimento n9 114, de 19~0, de auto- 1990 (n~ 42/89, na Câmara dos Deputados),
. ria do Senador JGlão Cah:non, solicit_ando, nOs que aprova o texto do Acordo para Cooperação Técnica com outros· Países da Ainêrica
termOs iegimentais, a tramitação conjunta do
Projeto· de Lei do Senado n~ 316, de_ 1989, Latina e da África entre o Brasil e a Organido Senador Albano Franco, que estabelece zação Internacional do Trabalho - OIT,
limites permanentes pãra a mobilização na- concluído em Genebra, em 29 de julho de
cional nos casos de elevação dos índices de ·1987. -Sessão: -10-7-90 (extraordinária).
- Projeto de Decreto Legislativo nG 35,
analfabetismo, com os Projetes de Lei do
de' 1990 (n9 232/90, na Câmara dos DeputaSenado n9s 185,204 e 350, de 1989, respectivados), que aprova a indicação, por parte do
mente, dos Senadores Mário Maia, Antônio
Presidente da República, dos membros da
Luiz Maya e Wilson Martins, que fixam as
diretrizes- e bases para a educação nacional, Comissão Diretora do Programa Nacional de
Desestatização. -Sessão: 10-7-90 (extraorjá tramitando em conjunto. - Sessão:
dinária).
_
12-6'90 "(extraordinária).
- Projeto de Resolução n9 35, de 1990;
_ -Requerimento n9121, de \990, de autoque autoriza d Governo do Estado de Santa
ria do Senador Ney Maranhão, solicitando,
Catarina a errlitir e ·cõlocar no mercado Letras
nos termos re_girilentais; a tramitação conjunFinanceiras do Tesouro do Estado de Santa
ta" dos Projetas de Lei do Senado n" 344,
Catarina (LFf-SC), vencíveis no segundo sede 1989, e 38, d~ 1990, de sua autoria, que
mestre de 1990.- Sessão: 10-7-90 (extraorregulamentam o inciso VIII do art. 23 da
dinária). ConstituiÇão. -Sessão: 12-6-90 (extraordi·
Projetas Aprovados e Enviados à Câmara
nária).
· •
dos Deputados
-Requerimento n" 136;de i990, de auto- Projeto de Lei do Senado n~ 302, de
ria do Senador Fernando Henrique Cardoso
solicitando, nos terriios regiinentais, a trans~ -·· 1989, de_ autoria do Senador Jutab,y Mag_?-

de
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lhães, que dispõe sobre domicílio eleitoral.
filiação partidária, propaganda eleitoral g.o.tuita, e dá outras providências. - Sessão:

2-7-90.
-

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 so-

bre o condomínio de edificações e as incorporações imobiliárias", para reduzir -o número
de assinaturas necessárias à aprovação da
convenção de condomí~io.- Sessão: 2-7-90.

-Projeto de Lei do senado n" 390, de
1989 de autoria do Senador Jutahy _Magalhã~, que cria o Conselho de E.studos Técnicos da Aviação Civil- Sessão: 2-7-90.
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Pwjeto Arquivado nos termos do art. 254
do Regimento Interno

-Projeto de _Decreto legislativo n" 't:l,
de 1988. de autoria do Senador Maurício Corrêa, que susta o Decreto n~ 96.930, de 4 de
outubro de 1988, que "altera o Estututo da
Fundação Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq)".
-Sessão: 2-7-90.
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ANO XLV- N° 89,

QUINTA-FEIRA, 9 DE AGOSTO DE 1990

BRASÍLIA - DF

SENADO FEDERAL
SUMÁRIO
1- A'!:A DA 104• SESSÃO, EM 8 de
1990

AGOSTO~DE

1.1- ABERTURA
1.2 -EXPEDIENTE

1.2.1- Pareceres
Referentes às seguintes matérias:

-Emenda

n~

I (Substitutivo), afere·

cida ao Projeto de Lei do Distrito Federal
n" 33, de 1990, que dispõe_ sobre a criação

do Quadro de Pessoal da Câmara Legis·Iativa Qo Distrito Federal e determina ou·
tras providências.

-Offcio,n" S/26, de 1990 (01. Presil
SUCON 90-5681, na origem) do $enhor
Presidente do Banco Central do .Brãsil,
encaminhando pedido formulado pelo
Governo do Estado da Paraíba, no sentido de ser autorizada a emissão e colocação

atentatórias à economia de mercado no
comércio de veículos automotores de_ via
terreStre.

1.2.3- Discursos do Expediente
SENADOR JAMIL HADDAD Emenda oferecida ao Projeto de Lei da
Câmara n·: 47/90, prevendo o reajusta·
menta do valor do benefício sempre que
for alterado o salário mínimo. Repúdio
à declaração do Sr.José Roberto Deperon
gerente de agência do Banco do Bra~il,
no Rio de Janeiro, sobre o cidadão cane-

ca.
SENADOR MAURO BENEVIDES,

pé~ orde"m- Incompetêncía do Plenário
·do Senado para decidir questão de ordem
suscitada pelo Senador Maurício Corr?a
sobre a indicação do Governador do Dts·
trito Federal e de Conselheiro do Tribunal
de Contas do Distrito FederaL

no mercado, através de ofertas públicas
de Letras Financeiras do Tesouro do Esta-

do da Para1ba -

LFT- PB. (Projeto

de Resolução n" 37/90).
-Ofícío n" S/32, de 1990 (Of. PresV
S.UCON 90~5682, na Origem) do Senhor
Presidente do Banco Central do Brasil,
encaminhando pedido formulado pelo
Governo do Estado do Rio· de Janeiro,
. no. sentido de ser autorizado a elevar, em
caráter excepcional, o limite do inciso II
do art. 3°, da Resolução n" 94, de 15 de
dezembro de 1989, do Senado Federal.
(Projeto de Resolução no 38/90).

1.2.2- Leitura de ProJeto
~Projeto de Lei' do Senado n·• 120,
de 1990. de autoria do Senadcir Jutahy
Magalhãt::s, que revÇlga OiSpositivos da Lei
n" 6. 7:!.9. de 28 de novembro .de 1979.

o'sR. PRESIDENTE- Resposta ao
Senador Mauro Benevídes.

SENADOR ALBERTO HOFF·
MANN - Realização de sessão especial
em home-nagem ao Senador Daniel Krieger.

SENADOR NABOR JÚNIOR"Desequalização" dos preços dos combustíveis.
~SENADOR ANTÓNIO LUIZ MA Y A

- Ação direta de inconstitucionalidade
por omissão do cumprimento no disposto
no art. 212 da Constituição Federal.

SENADOR CARLOS ALBERTOImpugnação pela Procuradoria Regional
Eleitoral da candidatura de S. Ex:' ao Se·
nado Federal.

SENADOR HUMBERTO LUCENA
-Nova política industrial e de comércio
exterior do Governo.

SENADOR MANSUETO DE LA·
VOR - Conseqüência da assinatura de
dec:-eto pre_~idenci~l. adotando a R~so
·lução no 661, d~ ~aÇÕ!!S Uni9~s. Ç!l,lelm·
põe sanções ec:onômicas ao Iraque.

1.2.4- Requerimentos
- N? 246, de 1990, de autoria do SenadOr Humberto Lucena, de informações
â Ministra da Economia, Fazenda e Planejamento, sobre -matérias que menciona..
-No 247, de 1990, de aucoria do Senador Alberto Hoffmann e outros Srs. Senadores, solicitando a realização de sessão
especial, em homenagem póstuma ao exSenador Danier Krieger.
1.2.5 - Comunicações da Presidência
-Término do prazo de funcionamento
da Comissão Parlamentar de Inquérito
criada pelo Requerimento n~ 598/89, para
examinar a licitude e a legalidade de ope·
ração de compra de plataformas de perfuração semi-submersfveis tipo TH ·2800, do
consórcio de empresas metálicas e união
industrial de empresas, realizada pela Petróleo Brasileiro-Petrobrás.
-Abertura de prazo para apresenta·
ção de emendas aos Projetas de Resolução n9s 37 e 38, de 1990.
1.2.6 - Discursos do Expedient-e· ( conti·
0 mrção)

SENADORES CHAGAS RODRI·
GUES, MAURO BENEVIDES, FER·
NANDO HENRIQUE CARDOSO,
ODAC!R SOARES e JAMIL HADDAD -Apreciação pelo Senado F~de
ral. em regime de urgência, do ProJeto
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EXPEDIENTE
CENTIIO OAAFICO 00 SENAOO ROEIIAL
PASSOS PORTO
Duetor·Geral do Senado Federal
AGACIEL DA SILVA MAIA
Oiretor Executivo
CESAR AUGUSTO JOS~ DE SOUZA
D•retor Administrativo
LUIZ CARLOS DE BASTOS

DIAIIIO DO CONGIIESSO NACIOIIIAL
ii respons•b•hdilde d.a Meu elo Sen•.do Feder•i

Impresso sob

ASSINATURAS

Semestral ............................................... , .. ,., ... ,CrS_!.IJ6~,00

Dtretor Industrial
FLORIAN AUGUSTO COUTINHO MADRUGA
D1retor Adjunto

de Lei da Câmara n~ 47, de· 1990, que
dispõe sobre os planos de benefícios da
Previdência Social e dá outras Providê:riM . cias.·

1.3- ORDEM DO DIA
Requerimento no 205, de 1990, do Sena-

dor Maurício Corrê a, solicitindo, nos termos regimentais, a retirada do Projeto
de Lei do Senado n~ 66, de 1990, que
acrescenta § so ao art. 6° da Lei n" 8.025,
de 12 de abril de 1990. Aprovado.
Proposta de Emenda à Constituição n"
3, de 1989, de autoria do Senador Marco
Maciel e outros Senhores SenadOres, qúe
acrescenta parágrafo ao 'art. 159 e altera
a redação do inciso II do art. 161 da Cons·
tituição Federal. Votação adiada por falta
de quorum.
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. 5o do Ato
da~ Disposições Constitucioriã.is Transitórias. Votação adiada por falta di! quorum.
Proposta de Emenda à ConstitUição n"'
5, de 1989, de auto"ria do Senador Nelson
Carneiro ~e Outros' Sehhóres Senadores,
que dispõe sobre a remuneração dos De_:
putados Estaduais e dOs Vê-reactores. Votação adiada por falt~ de quorum.
Proposta de Emenda à Constituição no
6, de 1989, de autoria do Senador Marcos
Mendonça e outros 24 Senhores SeriadO-res, que ac::rescenta 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 ri~
1;-de 1990, de autori-a do Senador Márcio
Lacerda e outros Senhores Senadores,
que acrescenta dispositivos ao Ato das
Disp6S:içõe~s Constitucionais Transitórias
da Constituição Feder~. Votação adiada
por falta de quorum.
Projeto de Lei do DF. n" 34, de 1990,
de_ini_ciatl.va do Governador do Distrito
Federal, que desafeta área,pública e auto·
riza permuta. Aprovado. A Comissão Di·
retora para redação final.
Projeto- de Resolução n~ 184, de 1988,
de iniciativa da Comissão Diretora, que
dispõe sobre o funcionamento do pecúlio
do Senado Federal e dá outras providências. Discussão adiada nos termos do Re·
querimento n9 248/90.
1.3.1-:.._ Matéria apreciitda após a Or·
demdo Dia
-Requerimento ·n·•247f90, lido no Expediente da presente sessão. Apro"·ado.
1.3.2 - DlsC"ursos apM a Ordem do Dia
SENADOR JUTAHY MAGA·
LHÃES- Artigo do jornalista Expedito
Quintas, publicado no jornal CorreioBraziliense sobre os demonstrativos de contas
apresentãdos pelo Departamento do Te·
souro Nacional.
SENADOR MARCO MACIEL- 3"
aniversário de morte de Gilberto Freire.
SENADOR NELSON WEDEKIN Do_cumento recebido do Prefeito Muni-

cipal de lmbituba, relatando a situação
em_ que se encontram a Indústria Carboquímica Catarinense e Docas de Imbituba.
SENADORES CID SABÓIA DE
CARVALHO, MAURICIO CORR~A
e MAURO BENEYIDES - Preenchi·
mento de vagas no Tribunal de Contas
do Distrito Federal.
1.3.3 - Comunicação da Presidência

-Convocação de_ sessão conjunta. a
realizaNe hoje, às 18 horas e_ 30 minUtos
com Ordem do Dia que designa.
·
1.3.4- Designação da Ordem do Dia
da próxima sessão
!A-ENCERRAMENTO
2 .:__ DISCURSO PROFERIDO EM
SESSÁO ANTERIOR
- Do Sr. Senador Áureo Mello', pronunciamento na sessão de 3-8-90 ..
3- RETIFICAÇÕES
Ata d.a 76' S.essão, realizada em 26-6-90
4 - PORTARIA DO I' SECRETÁRÍO
DO SENADO FEDERAL

N' 17190

. ,

5- CENTRO GRÁFICO DO SENÀ·
DO FEDERAL
Atas de Reunião do Conselho do Ce- _
graf.
6- MESA DIRETORA
7- LÍDERES E VICE·LÍDERES DE
PARTIDOS
8- COMPOSIÇÁO DAS COi\ojl!'·
.
SÕES PERMANENTES

104~ Sessão, em 8 de agosto de 1990
Sessão Legislativa Ordinária, da 48• Legislatura

Ata da
4~

Presidência dos Srs. Nelson Carneiro e Pompeu de Sousa
ÀS 14HORAS E 30M/NUTOS, ACHAMSE PRESENTES OS SRS. SENADORES:
- Nabor Júnior - Gilberto Miranda Odacir Soares - Almfr Gabriel - Jarbas_~

Pãssar~!J.hÜ L Antonio Luiz Maya- Alexandre Costa __:·Chagas Rodrigues - Afonso
Sancho- Cid Sabóia de Carvalho- Maurb
Benevides -Raimundo Lira -Marco Ma·

ciel- Ney Mar.anhão- Mansuetq de Lavor
- Teotonio Vilela Filho - Francisco Rollemberg- Jutahy Magalhães- Ruy .Bacelar - Jamil Haddad - Nelson Carneiro -
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Alfredo Campos - Pompeu de Sousa Maurício Corrêa - Meira Filho - Roberto_
Campos - Louremberg Nunes Rocha Mendes Cana(e - Wilson Martins - Leite

Chaves- Affom.o Camargo - José Richa
- Dirceu Carneiro - Nelson Wedckin Alberto Hoffmann- José Fogaça.
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
- A lista de Presença acusa o comparecimento de 37 Srs. senadOres. Havendo número regimental, declaro aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus, iniciainos nossos
trabalhos.
O Sr. Primeiro Secretário procederá ã leitura do Expediente.
É lido o seguinte

EXPEDIENTE

PARECERES
PARECER N• 261, DE 1990
Da Comissão do Distrito Federal,.6obre
a Emenda N? I (Substitutivo), oferecida
ao Projeto de Lei do Distrito Fedéral n~
33, de 1990, de autoria desta ComissãQ,
apresentado por sugestão do Deputado
Augusto Carvalho, que "dispõe sobre a
criação do Quadro de_ ~ess_o_al da Câmara
Legislativa do Distrito Federal e determina outras providências".

Relator: Senador Francisco Rollemberg
De autoria da Comissão do Distrito Fede·
ral, apresentado por sugestão do Deputado
Augusto Carvalho, nos termos dos arts. z~
e 8"' da Resolução n" 157, de 1988, do Senado
Federal, vem a exame desta Comissão o presente Projeto de Lei do Distrito Federal que
"dispõe sobre a criação do Quadro de ,Pessoal
da Câmara Legislativa do Distrito Federal
e determina outras providências".
Acolhendo o Parecer no 182, de 22 de maio
de 1990, esta Comissão decidiu, preHminarmente, sobre a conveniência de tramitação
do presente Projeto de Lei, apresentado por
sugestão do Deputado Augusto Carvalho.
Na ocasião manifestamo-nos apenas quanto ao mérito do Anteprojeto, tendo sido encaminhado, após a aprovação, na forma de
Projeto de Lei do Distrito Federal, conforme
está previsto no art. 89 da Resolução p"
157/88, tendo recebido o no 33, de 1990.
Analisando posteriormente a matéria em
profundidade apresentamos no período regimental Emenda (Substitutivo), procurando
melhorá-lo quanto à _técnica legislativa e
adaptando-o às exigências Contidas na Constituição Federal, Capítulo VII, Título III,
"Da Administração Pública Federal" onde
está previsto· no art. 39_ â adoção do ;regime
jurídico único e_ planos de carreira; no inciso
XIII, do art. 37, a proibição de vinculação
de vencimentos para efeito de remuneração,
no § 1", do art. 39~ o princípio da isonomia
e no inciso V, do art. 37 a preferência por

servidores ocupantes de cargo de carreira técnica para exercet Os cargos em comissão e
as funções de confiança.
Assim sendo,· está previsto no art. 3" do
Substitutivo, que os cargos em Comissão e
as funções de confiança serã'? exercidos por
servidores ocupantes de cargos de provimento efetivo. Para cada Deputado Distrital fica
reservado um cargo de assessor e outro de
secretário que são de livre re~rutamento.
No art. 4" institui a Carreira Atividades
Legislativas que compreendem os cargos de
provimento efetivo de Analista Legislativo,
Técnico Leg1slatívo e Aux'iliar Legislativo
conforme consta do Anexo I, deste Substitutivo.No art. 5", está previsto a forma de ingresso
na Carreiia por Concurso Público e no art.
6a o nível de escolaridade exigido para concorrer aos cargos da Carreira.
No art. 7o ebnsta a fórma para o desenvolvimento do funcionário na Carreira o qual
ocorre mediante progressão,_ promoção,
acesso e ascensão, conforme conceituação
constante nos incisos de I a IV do mesmo,
artigo.
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dores em exercício na Comissão do Distrito
-.
_Federal.
Finalizando, -consta no árt. 14, a ci-iaçãO
da gratificação de Atividades Legislativas cu·
jo valor será obtido mediante aplicação de
índice a ser fixado, com incidência sobre o
vencimento.
Conclusão
Conforme se vê a essência do Projeto original, apresentado por sugestão do Deputado
Augusto Carvalho, foi mantida no Substitutivo.
Em- tempo, gostaríamos de fazer quatro
retificações no texto do Substítutivo: no art.
3" a remissão correta é art. 12 e nãO 11 como
constou; no art. 12 acrescentar no final "ocupar cargos em comissão e funções de confian·
ça"; a terceira consiste em suprimir o pará·
grafo único do art. 6~ por ser desnecessário;
o art. 13, para maior clareza, passa a ter a
seguinte redação:
"ArL 13. 'Na primeira legislatura o
Senado Federal e o Governo_ do Distrito
Federal prestarão â Câmara_ Legislativa
o apoio técnico e administrativo indispenSável ao desenvolvimento de suas ati·
vidades, podendo colocar à sua disposição os atuais servidores em exercício
na Comissão do Distrito Federal."

Está previsto, no art. 8", o cargo de Assessor Legislativo de_ provimento efetivo, cujo
o ingresso faz-se por concurso público de provas e_ títulos.
O valor do vencimento constante do art.
Diante do exposto, somos no âmbito desta
9", guarda relação com o de Analista Admi·
Comissão, favorável à aprovação do presente
nistrativo da Carreira de Administração PúProjeto de Lei do Distrito Federal ao 33, na
blica do Distrito Federal, o qual será reajusforma da Emenda no 1 (Substitutivo), com
tado nas mesmas datas e nos mesmos índices
as retificações- apontadas no parágrafo ante·
adotados_ para os servidores do DF a partir
rio r.
de 1" de junho de 1990.
No art. 10 consta o_regime jurídico estatu~ _
Sala das Comissões, 7 de agosto de 1990.
tário de que trata a Lei n" 1.711, de 28 de
- Mauro Benevides, Presidente. - Francis~
outubro de 1952.
co Rollemberg, Relator. - Meira Filho No art. ll.e .s.eus parágrafos está previsto
Chagas Rodrigues- Aureo Mello- Lourival
a competêncía para a realização do 1" conBatista - Pompeu de Sousa - João Calmon
curso público para os cargos de provimento
- Nabor Júnior - Maurício Corrêa - Cid
efetivo, cabendo ao Governo do Distrito FeSabóia de Carvalho.
deral ~ ao Senado Federal.
O Go_vemo do Distrito Federal deverá encaminhar no prazo máximo de 30 (trinta)
dias, a contar da publicação desta lei, projeto
de lei ao Senado Federal propondo a estru~
tura organizacional e a quantificação dos cargos e funções da Câmara Distrital, tendo co·
mo princípio a eficíência e eficácia no cumpri·
menta de sua finalidade.
Nõ-art. 12, consta que excepcionalmente
na primeira legislatura, a Câmara Legislativa
poderá requisitar servidores de outros órgãos
públicos, podendo, inclusive, ocupar cargos
em comissã.o_e_funçõesde confiança. O número de servidores requisitados não poderá ex·
ceder 3 (três) vezes o número de .Deputados
Distritais.
O art. 13 prevê que na primeira legislatura
o Governo do Distrito Federal e o Senado
Federal prestarão à Cârriara Legislativa o
apoio técnico e administrativo indispensável
ao desenvolvimento de suas atividades, podendo colocar à sua disposição os atuais servi·

PARECER N• 262 DE 1990
Da Comissão de Assuntos Económicos
sobre o Ofício_ n~ S/26, de 1990 {Or. Presil
Sucon 90-5681, na origem) do Senhor
Presidente do Banco Central do Brasil,
encaminhando pedido formulado pehJ
Governo do Estado da Paraíba, no sentido de ser autorizada a emissão e colocação no mercado, através de ofertas públicas de Letras Financeiras do Tesouro do
Estado da Paraíba - LFT - PB.
Relator: Senador Raimundo Lira
O Senhor Presidente do Banco Central do
Brasil encaminha, para exame do Senado Fed~ral, pedido formulado pelo Governo do
Estado da Paraíba, no sentido de ser autorizada a emissão e colocação no mercado, através de ofertas públicas de Letras Financeiras
do Tesouro do Estado- LFT-PB, a fim de
permitir a obtenção dos recursos· necesSários

/
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ao resgate de 12.957.000 LFfwPB, vencíveis
b) modalidade: nominativa tran:.ferível;
no segundo semestre do exercício financeiro
c) rendimentos: igual au das Letras Finan- Vencimento
em curso.
ceiras do Tesouro Nacional (mesma taxa rek15-07-90
rencial)~
A operação em questão, se autorizada, rea15-08-90
lizar-se-á de acordo com as seguintes condi15-09-90
d) prazo: 1.826 dias;
ções financeiras básicas:
15'-1 o-_90
e)
valor
nominal:
Cr$}
,0~;
-:(
_,
a) quantidade: a ser defiriida na data de
·'"''"''""'''','fl,l~frF.
l 15-11-90
resgate dos titulas a serem substituidos, deduf) características dos títulos a serem sub:.ti- · 15-12-90
zida a parcela de 12% a título de juros;
~ tufdos;

Total
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Quantidade

2.879.903
3.702.000
1.3~0.414

715.683
2.468.000
1. 851.00_0
12.957.0_00

g) detentores dos títulos em 15-6-90;

Vênclmentos
Instttulçio

Banco do Estado da Paraiba S.A.
Banco do Brasil S.A.
Carte1ra Pr6cr1a

. - cddepe c.

V~

15-7:..-90

15-8-96

15-9-90

15-10-90

15-11-90

15-1~-·90

1.832.770.
1.047.133

2:355.953
1.346.047

853.039
467.375

455.461260.222

1.515.663
- 865.9_5_7_

1.177.976
. 673.024

de Pernambuc6 s.i..-

86.380

h) previsão de colocação e vencimento dos
títUlos a serem emitidos

Colocação

Vencimento

Tl tu 1o

15-07-90

15-07-95

15-08-90
15-09-90
15-10-90
15-11-90
15-12-90

. 15-09-95
15-10-95
15-11-95
15-12-95

591826
591826
591826
591826
591826
591826

i) forma de colocação: através de ofertas pú-

blícas, nos termos da Resolução o'' 565, de
20-9-79, do Banco Central;
j) autorização legislativa: Lei no S.Ul, de
27-!-89.
O processada está devidamente instruído
na forma prescrita no art. 9~ da Resolução
nl' 94, de 15 de dezembro de 1989, desta Casa
Legislativa.
No caso em exame, mesmo após a realiza;
ção de operação em causa, conforme atesta
o Banco Central do Brasil, c-ontinuará o Esta·
do obedecendo os limites fixados na referida
Resolução n~ 94/89 do Senado FederaL
Face ao exposto, somos pelo acolhimento
do pedido na forma do seguinte:

-

'~

,_,___ "-

15-08~.95

Data-Base
15-07-90
15-08-90
15-09-90
15-10-90.
15-11-90
15-12-90

PROJETO DE RESOLUÇÃO
N• 37. DE 1990
Autoriza o Governo do Estado da Pa·
raíba a emitir e a colocar no mercado,
através de ofertas públicas, Letras Financeiras do Tesouro do Estado da Paraíba.

Art. 1" É o Estado da Para1õa, nos ter·
mos do art. 9o da Resolução no 94, de 15
de dezembro de 1989, do Senado Federal,
autorizado a emitir e a colocar no mercado,
através de ofertas públicas, Letras Financeiras do Tesourado Estado da ParaJõa no montante necessário ao resgate de 12.957.000 Le-

tras Financeiras do_ Tesouro do Estado _da
Pararõa vencíveis no corrente exercício.
A operação ob6decerá às seguíllArt.
tes condições:
a) quantidade: a ser definida na data de
resgate dos títulos a serem substituidos, deduzida a parcela de 12% a título de juros;
b) modalidade: nominativa-transferível;
c) rendimentos: igual ao das Letras Finan·
ceiras do Tesouro Nacional (mesma taxarefe·
rencia!);
d) prazo: 1.826 dias;
e) valor nominal: Cr$ 1,00
f) características dos títulos a serem subíitituídos:

zo
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Qu8ntidade

15-07-90
Í5-08-90
15-09-90
15-10-90
15-11-90
15-12-90

2.879.903
3.702.000
1.340.414
715.683
2.468.000
1.851.000
12.957.000

Total

g) detentores dos títulos em 15-6-90

Vencimentos
Instttutçlo

Banco do Estado da Paralba S.A.
Banco do Brasll S. A.

Garte1ra Pr6pr1a

15-7-90

15-8-90

íS-9-90

15-10-90

15-11-90

1.832.71ó-

1.355.953

853.039

455.461

1.515.663

1.047 .13_3_

1 .346.047

487.375

260.222

865.957

Codepe C. v; de Pernambuco S.A.

•

h) previsão de colocação e vencimento dos
títulos a serem emitidos;

Vencim-ento

Titulo

Data-Base

15-07-90
15-08-90
15-09-90
15-10-90
15-11-90
15-12-90

15-07-95
15-08-95
15-09-95
15-10-95
15-11-95

591826
591826
591826
591826
59f826
591826

15-07-90
15-08-90
15-09-90
15-10-90
15-11-90
15-12-90

de 20-9-79, do Banco Central;
j) autorização legislativa: Lei nc 5.f21, de
27+89.
Art. 3~ A autorização de que trata esta
Resolução deverá ser exercida até o dia 15
de dezembro de 1990.
Art. 4" Esta Resolução entra em vigor
na data de sua publicação.
Art. 5o Revogam-se as disposições em
contrário.
Sala das Comissões, 8 de agosto de 1990.
-Severo Gomes, Presidente. - Raimund(J
Lira, Relator. - Leite Chaves- Nabor Júnior - Jorge Bornhausen - Ruy Bacelar Afonso Sancho - Roberto Campos- Meira
Filho- Jarbas Passarinho (sem voto) - Cid
Sabóia de Carvalho - Mauro Benevides Francisco Rollemberg - Teotonio Vilela Filho.
PARECER N• 263, DE 1990
Da Comissão de Assuntos Econômicos,
sobre o ofício n" 32, de 1990 (Qf. Pre.<;i/Sucon 90-5682, na origeirri) do SCHhor Presidente do Banco Central do Brasil, encaminhando pedido formulado pelo Go~·er
no do Estado do Rio de Janeiro, no sentido de ser autorizado a elevar, em carâ~
ter excepcional, o limite do inciso II do
art. 3", da Resolução nn 94, de 15 dr dezembro de 1989, do Senado Federal.
Relator: Senador Raimundo Lira
O Senhor Presidente do Banco Central do
Brasjl, encaminha, para exame do Senado

673.0:24

86.380

Colocação

i) forma de colocação: através de ofertas
públicas, nos termos da Resolução n~ 565,

1.177.976

15-12~95

Federal, pedido formuladopel_o Governo do
dido antes mesmo da realtzação da opáação
Estad{> do Rio ae Janeiro. no sentido de ser em exame.
autorizada a elevação, errÍ caráter excepcioA Lei estadual n;' 1.570, de 23 de novembro
nal,_d_o limite de que trata o inciso II do art.
de 1989, em seu art. 11, autoriza a contra3·' da Resolução n" 94, de 15 de dezembro. tação de operações de crédito em valor supede 1989, do Senado Federal.
rior ao da operação em causa.
É evidente qu_e o excessivo comprometiPretende o Estado em questão garantir a
mento dos níveis de _endividamento dos EstaoperaÇão de confissão .de dívida, no valor de
dos não é recomendável. Há de se ter ~m
Cr$ 10.679.067.183,24 em 31-3-90, a ser celevista, contudo, a realidade dos órgãos da adbrada entre a Companhia Metropolitana do
ministração indireta estadual _que, durante
Rlo de Janeiro e o Banco do Estado do Rio
muito tempo, foram levados, pelo próprio
de Janeirc.. S. A., de acordo com as seguintes
Governo Federal, a se endividarem de forma
condições fínanceiras básicas:
muitas vezes ruinosa.
a) valor: 10.679.183,24, em 31-3-90;
· O saneamento destasitu~çâo, rio momenb) prazos:·- de caréncia: 12 meses
to, é responsabilidade dos Estados que detêm
-de amortização: 12 meses;
o controle acionário.
c) encargos:- juros: 22% a,a., repactuaAssim, somos pelo atendimento .da me.dídos bimest.ralmente.
da, na forma do seguinte
- correção monetária: com ba~e na variação do valor nominal do Bônus do Tesouro
PROJETO DE RESOLUÇÁO
Nacional Fiscal (BTN Fiscal);
N" 38, DE 1990
d) garantia: inclusão nas propostas orçaAutoriza
o Governo do Estado do Rio
mentárias do Estado, encaminhadas durante
de Janeiro a elevar temporariamente, o
a vigência do contrato, nas dotações neceslimite fixado no inciso II do art. 3" da
sárias e suficientes ao cumprimento de todas
Resolução n" 94, de IS _de _dezembro de
as obrigações n:sultantes do -mesmo;
1989, do Senado Federal.
e) destinaç<lo da operação: garantir a repactuaç<io de dívida firmada entre o Metrô
O Senado Federal resolve:
c o Banerj.
Art. l" É o Governo do Estado do Rio
O limite que se pretende elevar diz respeito
de Janeiro, na forma prevista no art. 7n da
no maior dispCndio anual com operações de
Resolução n" 94, de 15 de dezembro de 19.89,
crédito que o E!-.tadú pnde realizar. sem exdo Senado Federal, autorizado a elevar o litrapolar a sua capacidade de pagamento e,
mite previsto no inciso II do art. 3'' da mesma
conforme informa o Banco Central do Brasil
ResoluÇ'do n" 94189, a fim de garantir opera(Diretoria PolftiL'a Monetária). já foi exceção de confissão de dívida a ser celebrada·
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entre a Companhia Metropolitana do Rio de
Janeiro - Metrô e o Banco do Estado do
Rio de Janeiro- Banerj.
Art. 2~ A operação, no valor de Cr$
10.679.067.183.24 (dez bilhões, seiscentos e
setenta e nove milhões, sessenta e sete mil,
cento e oitenta e três cruzeiros vinte e quatro centavos), em 31-3-90, realizar-se-á de
acordo com as seguintes condições:
b} prazos:- de carénda: 12 meses
-de amortização: 12 meses;
c) encargos:- juros:22% a.a., repactuados bimestralmente.

e

- correçãCÍ monetária: Caril ba~e na varia-

ção do valor nominal do Bônus do Tesouro
Nacional Fiscal (BTN Fiséal);

d) garantia: inclUsão nas propostas orçamentárias do EstadO, éncamiilhadas durante

a vigência do- co-ntrato; das dotações necessárias e suficientes ao cumprimento dt! todas
as obrigações resultantes do mesmo;
·e) destinação da operação: g<irantir' á re~
pactuação de díVida fiimada entre o Metró
e o Banerj.
·
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 publiCaçãO.
·
Art. s~ Revogam-se as disposiçõe~ em
contrário.
Sala das Comissões, 8 de agosto de 1990.
- Severo Gomes, Presidente. - Raimundo
Lira, Relator.- Leite Chaves- Nabor Jú-nior - JJorge Bornha~en - Ruy Bacelar Afonso Sancho-· Roberto Campos- Meira
Filho- Jarbas Passarinho (sem voto)- Cid
Sabóia de Carvalho - Mauro Benevides Francisco Rollembcrg lho.

Teotonio Vilela Fi-

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)

-O EXpeaiente lido vai à- publicação.
Sobre a mesa, projeto de lei que será lido
pelo Sr. 1o Secretário.

É lido o seguinte
PROJETO DE LEI DO SENADO
N' 120, DE 1990
Revoga disposições da Lei n~ 6.729, de
28 de novembro de 1979, atentatórias à
economia de mercado no comércio de veículos automotores de via terrestre.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 11' _Ficam revoga~os o § 21' do art.
5" e os arts. 13 e 14 da Lei nD 6.729, de 28 __
de novembro de 1979.
justificação

A Leí n~ 6. 729, de 28 de novembro de 1979,
regula a concessão comercial entre produtores e distribuidores de veículos automoto·
res de via terrestre. As disposições cuja revogação é proposta extrapolam em muito os
objetivos inscritos no diploma, ao submeterem os concessionários·ã obediência de !egras
atentatórias ao livre mercado e à livre concor·
rência. Por exemplo, o § zo do art. 59 praticamente impede o concessionário de vender

veículo a comprador domiciliado fora de sua
área, pois obriga-o a dt:stinar parte da mar·
gem de comercialização aos concessionários
da área do domicilio do adquirente; ao mesmo tempo, essa margem de comercialização
não pode ter seu percentual reduzido pelo
concedente, a teor do art: 14; e, coerentemente, o art. 13 c_ompele os concessionários
a vender as mercadorias produzidas pelos
concedentes ao preço por estes fuc.ado.
Não se pode admitir que numa economia
cã.pitaTis"tã, cuja pedra de toque é a livre concorréncia, havendo por sua vez como pres~u~
posto fundamental a libt!rdade de mercado,
exista uma lei que impeça justamente essa
liberdade.
Seria difícil admitir também que seme\han·
te_ lei tenha vindo a lume numa época em
que o País era governado sob um regime:_que
se diiía partiaárlo da livre iniciativa e da economia de mercado, se não conhecêssemos
as Conúadições-dO autoritarismo, que acabou
gerando as maiores distorções, os mais sólidos cartéis, a mais vasta tecnoburocracia. Aliás, _em _vez de propormos a revogação
apenas dos dispositivos retromencionados,
melhor seria sugt::_rirmos a ab-rogação da própria Lei nn 6.729n9, pois; corria lei de_ direito
económico, excede no de talhamento da disci·
plina
"umã. -relaçàá de dii-eúo privado, e,
além de tudo, em detrimento do público consumidor.
Não admira, portanto, que os números da
produção e comercialização de veículos hoje
no Brasil sejam semelhantes aos da época
da edição da citada lei. Se s.e pretende que
o País comece a trilhar caminhos mais ortodo·
xos de uma economia de mercado, todas as
medidas que propiciem a remo-ção do entulho
cartorial e da exagerada regulamentação devem ser bem recebidas, como se depreende
dos editoriais e reportagens que a imprensa
tem insistentemente- Veiculado (cf. recortes
anexos).
·
Coni C(presente -projeto de lei, desejamos
contrih.uir pa~a ess~ rei?oção, em pr~l da tão
precomtada lrbt:rahzaçao da economra, como
corolário da liberdade política que já alcança·
mos. Para esse propósito, pois, esperamos
contar com o apoio dos nobres Pares.
Sala das Sessões, 8 de agosto de 1990. Jutahy Magalhães, Senador.

ae

LEGISLAÇÃO CITADA
LETN• 6.729,
DE 28 DE NOVEMBRO DE 1979
- Dispõ'i: sÕbre a Concessão comercial entre produtores e distribuidores de veículos automotores de via terrestre.

i
Art. 13. As mercadorias objeto da concessão deverão ser vendidas pelo concessio·
nário ao preço fixado pelo concedente.
Parágrafo único. A esses preços poderá
ser acrescido o valor do frete, seguro e outros
encargos variáveis de remessa da mercadoria
ao concessionáriO e deste para o respectivo
adquirente.
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Art. 14. A margem de comercialização
do concessionário nas mercadorias objeto da
concessão terá seu percentual incluído no
preço ao consumidor.
Parágrafo ú_nico. É vedada a redução pelo concedente da margem percentual de co·
mercialização, salvo casos excepcionais obje·
to de ajuste entre o produtor e sua rede de
distribuição.

DOCUMENTOS A QUE SE REFE·
REOAUTOR DO PROJETO EM SUA
JUSTIFICAÇÃO:
A GUERRA DO LEITE

O governo libera o preço do leite C,
volta atrás depois de um aumento
de 65% e se choca com

a cultura da cartelização no País
Desde sla posse, o Presidente. Fernando
Collor vem tentando impor um novo sinal
à economia - o da liberalização, estímulo
à concorrência e de uma abertura maior para
o exterior. Em quatro nleses de ad~inistra
ção, o Governo já conseguiu sllcessosindiscu·
tíveis nessa matérla. Boa parte das impor·
tações proibidas por mais de dez anos foi
liberada e hoje já se encontram no mercado,
comestíveis, automóveis, roupas e equipa·
mentos, como máquinas fotográficaS e apare·
lhos de videocassete, estrangeiros. O câmbio
oficial também foi extinto, hoje o goverõo
compra a vende dólares no mercado como
ocorre em qUalquer país onde funcionam taxas flutuantes. Mesmo no delicado tema dos
salários, uma área onde desde 1964 trabalhadores, sindicatos e empresários foram habi·
tuados a travar batalhas simuladas em torno
de sucessivos índices de reajuste oficial, o
Governo resolveu optar pela livre nego_ciação-e mantém pé firme d_epois que o Congress_o
aprovou um projeto de lei ressuscitando as
correções automáticas para os salários mais
baixos. Na semana passada, ocorreu o encontro da idéia que mais tem _empolgado as con·
versas dos economistas de Brasília e de boa
parte dos empresários brasileiros-- o liberalismo - com um produto que só aparece
na mesa de _quem nunca teve tempo para se
preocupar com essas coisas, pois passa as 24
horas do dia procurando descobrir meios de
garantir a sobrevivência .da famma - o leite
tipo C. O resultado foi um desastre.
Na segunda-feira, o_ Ministro da Agricul·
tura, Antônio Cabrera, foi à televisão e anun_ciou o fim do tabelamento do leite C, uma
medida_ que deveria ter sido acompanhada,
no dia seguinte, pela liberação de outros pro·
dutos de grande cçmsumo, como cigarros e
remédios. Por 24 4oras, íicou-se até com a
impressão Qe que Fernando Collor iria dar
mais uma prova de sua determinação. Num
País onde apenas cinco dos seus doze últimos
antecessores foram eleitos, ele dava a impres·
são de que estaria disposto a partir para o
pleito de 3 de outubro próximo sem se preocupar com o preço do leite C, aquele que
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é utilizado nos programas dedicados às famílias carentes. incorporou-se ao vocabulário

dos brasileiros c;omo sinônimo de sobrevivência ('·'O leite 'ctas crianças") e- qtie todos os

Presidentes da República desde 1945, os elei-tos e_ os nomeados, sempre fizeram questão
de manter tabelado.
Na quarta-feira, contudo, ao ser informado
de que os produtores e distribuidores de leite
em São Paulo haviam reajustado o preço do

lítro do leite de 24,18 cruzeiros para 40 cruzeiros, um golpe de cerca de 65% de uma só
vez, Collor voltou atrás. "Esse aumento é
inadmissfv_el", disse o presidente ao Secretário Executivo do Ministério da Economia,
Eduardo Teixeira, o Ministro interino na semana passada, quando Zélia Cardoso de Me·
llo fazia seu giro pela Europa em conversas
com os credores da dívida externa. •·S_e os
produtores não voltarem atrás vou mandar
liberar as importações de leite'', ameaçou Co·
llor num telefonema a Cabrera.
..':Autotabelamento - Já se sabia há muito
tempo que o leife C -é uma particularidade
da eConomia brasileira. No mundo desenvol·
vido,_ apenas os consumidores de dieta en·
tram na padaria para comprar um leite com
tão pou:ca gordura, a preços mais baixos compram leite A mes·mo e em geral tê-m dinheiro para págar a conta. Na semana passa·
da, contudo, o episódio do leite trouxe ã tona
uma outra particularidade, que é a dificuldade do País- eni conviv'er com a ecOnomia
liberada. Em- apenas 48- horas, Êoi "desmon·
tado e ressuscitado o mais conhecido tripé
que mantém a economia brasileira amaciada
a um emaranhado de regras, decretos, nor·
mas, tabelas e impaSses gígàntescbs. DUas
das trés ·pernas desse triângulo integram o
corpanzil do Governo. Uma delas é o fato
de o Estado ser o maior comprador de leite
do País e responsável pela aquisição de cerca
de 30% da produção fn natura de tudo o
que-a indústria nacional é- capaz de produzir.
Também é o Governo o-único agente autori·
zado a importar o produto ..Sllnultàileamenté, colocou-se em movimento na semana pas·
sada a terceira perna desse tripé, o cartório
das distribuidoras de leite. Em rodo o País,
existe perto de 1.4 milhão de pequenos pro·
dutores, mas a grande parte do leite é escoada
para um número reduzido de usinas - so- _
mente cinco delas são responsáveis pelo processamento e pela distribuição de cerca de
13% da produ_ção nacional de leite. Depois
de reívindic-ar aumentos desde março, elas
decidiram de comum acordo, na semana pas·
sada, autotabelar-se com o preço do produto
na altura do defeituoso_ Mlescópio espacial
Hubble. A 40 cruzeiros o litro, pode-se dizer
que, em dólar, o leite C brasileiro tornou-se
do dia para a noite 10%"
caro qué o
tipo A vendido nos Estados Unidos - e qua·
tro vezes mais que o da Argentina, por exemplo.
"Foi uma decisão de consenso entre todos
do setor do leite'', afirma o Presidente do
Sindicato da Indústria de Laticínio5 e Produ·
tos Derivados do Leite do Estado de São
Paulo, Carlos Humberto Mendes de Carva·

mais

lho. "'Mesmo assim, é evidente que quem
dará a palavra final é o consumidor", acrescenta. No governo, esperava-se que o preço
fosse aumentado de forma progressiva, e a
taçada de 65% causou indignação. "Vocés
estão querendo recupera~ em 24 horas o que
perderam em 45 anos", censurou Cabrera na
quarta-feira passada, numa reunião com cin·
qüenta empresários do ramo Instalados em
uma sala do Ministério-da Agricultura.
O argumento de verdade do Ministro, no
entanto, era outro- a concorrência estran·
geira. Caso :não decidissem retornar ao preço
congelado em 15 de março, o Governo pro·
m~tia_passar a importar leite do mercã.do ex·
terno - e automatica"mente suspender todas
as, suas compras do produto pelo pi'eço majorado. "Eu, como Ministro, não quero tomar
leite importado", disse Cabrera. "Com esse
aumento vocês se tornam os vilões. Vocês
vão ser os coronéis do leite". Depois de sete
horas de conversas, os produtores e as distri·
buidoras de leite abandonaram as planilhas
e os argumentos muito sQli_dos que possufam
para promover o aumento de 65% e deixaram
o recinto enquadrados no regime do tabelamento informal, uma versão dos célebres
"aCordos de-cavalheiros" de bilson Funaro
com a indústria automobilística. Como se sabe que nessas ocasiões costuma haver acordo
de mais para cavalheirismo de menos, progra·
maram-se, para os próximos dias, nOv:as reuniões nas quais se vai combinar pequenos aumentos escalonado:>.
Horror à competição - De todo o episó·
dio, restapq1 dois problemas na área do Ministro da A_gricultura, que por força do organograma oficial também cuida da pecuária,
o que o torna, tamb~m. um homem-chave
na guerra do leite. Um deles é ele próprio,
Cabrera. O mais jovem Ministro da equipe
de Collor, Cabrera chegou a anunciar na semana pas-:>ada a liberação do preço do leite
C como uma "conquista histórica" dos em·
presários rurais e teve que retirar a medida
apenas um--dia depois de festejá-la. O outro
problema é uma equação não resolvida pelas
conversas em que _se envolveram o Ministro
e os empresários -justamente a questão de
fundo que motivou a liberação dos preços
do produto. o combate à ineficiência na área
do leite. Hoje, o Brasil é o 106" País em maté·
ria de produtividade mundial, classificação
que o colocã. atrás do Paraguai e até da Bolívia. Como resultado de décadas de controle
de preços, -enquanto em média uma matriz
-nome técnico para vaca - produz 9.000
litros de leite por ano em Israel e 4.500 litros
na Argentina, no Brasil essa média é de apenas 800 litros anuais. "Os governos bra~ilei·
ros fcirçaiain a cartelização da rioSsa economia e fizeram com que o empresariado nacio·
nal adquirisse um verdadeiro horror à compe·
tição", diz o Secretário Nacional da Econo·
mia-, João Maia. ··Nos últimos anos, o controle de preços do Governo era uma fantasia.
O que se fazia era apenas avalizar oS preços
já acertados anteriormente em cada setor",
acrescenta._
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Portaria antológica- O País já pôde acompanhar, recentemente, outros casos que de·
monstram a dificuldade nacional para se con·
viver com um regime de concorrência. Há
trés semanas, foí necessária uma intervenção
pessoal do Presidente Collor para se revogar
uma portaria antológica do Departamento
Nacional de Combustíveis, que tentou proibir
o don? de um posto de gasolina em CuritibU,
Colatmo de Castro Ne_to, de vender combus·
tíveis com o desconto de !.cruzeiro por [ítro.
Outro caso ainda mais_ ilustrativo sobre a cultura do cartório e o -pavor da conCoàêliciS.
que domina um latifúndio do PIB brasileiro
é o do comerciante Nacim Mussa Gaze, conhecido como Viola. um revendedor autorizado da marca Volkswagen no_ litoral paulista, a Guarujá Veículos.
Desde 1982, Viola tem--comprado brigas
sucessivas para ter o direito de fa;?:er aquilo
que é,_ para o consumidor, o dever de _qualquer comerciante de verdade -_vender car·
ros a preço abaixo da tabela semp~e que a
oferta é maior do que a procura. Os descontos
de Viola nunca ~oram um exagero, ficavam
na margem dos 5% -mas mesmo assim ele
nunca deix~:tU de ter problemas. Ocorre qué
existe no Brasil uma Lei, de n" 6.729/79, que
dá às_ associaç6es· de revendedores de ma~cas,
como a. Associação Brasileira de Revende·
dores Autorizados Volkswagen, ã qual está
filiada a Guarujá VeículOs; o poder de fofçar
as concessionárias a não Vender qualquer coi·
sa fora da rabda. Essa mesma lei também
as proíbe de fazer negócios com Ciienies_que
não residam no mesmo município- mesmo
que_ ali não haja modelos de todas as core·s
e marcas em disponibilidade. Cada vez que
vendeu um veículo com desconto, Viola foi
punido com uma multa de 50% de sua margem de lucro. Agora, depois que os preços
dos automóveis foram oficialmente liberados·
pelo governo, decidiu dar um basta nessa -situação, mas esbarrou numa difiCuldade embora a tabela tenha evaporado, a Lei n''
6.729/79 ainda não foi revogada. Ele já Cn·
trou na Justiça contra a punição, ganhou uma
vez e agora move 380 process_os para recuperar o dinheiro tomado em 380 vendas com
desconto que já realizou. "Eu quer_o liber·
dade para trabalhar'', reclama ele.
O ideário liberal no Brasil tem percorrido
nas últimas décadas um caminho tortuoso.
Em 1964, ocorreu um golpe militar que, em
tese, tinha o objetivo ele justamehte derrubar
um Governo estatizante para resgatar a eco·
nomia de mercado e implantar um choque
capitalista no País. O resultado foi a criação
de 230 empresas estatais e uma rede de cOntroles burocráticos da economia jamais vistos
na História brasileira. Os liberais de 1964 e
seus sucessores foram tão estatistas que se
pode mesmo dizer que, mesmo na- hipótese
de Collor não baixar mais nenhuma medida
até·o final de seu Governo, já teria feito mais
no sentido da liberalização da economia do
que todos os seus_ antecessores da Nova Re·
pública e da era militar, que achavam que
a indexação de salários substituía a luta de
classes, uma tabela da Sunab era o me~hor
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meio para deter a inflação e bloquear as importações seria o único meio de estinlular

fá..:il conviver com as falhas do mercado do
que com as falhas do Governo.

a indústria nacional.
Desse ponto de vista, o Presidente já tem
uma vasta folha de serviços na área. Em pou-

co mais de quatro meses de_ Governo, Collor

Um esforço para abrir a_ economia
MÃOSÃOBRA

Não é tão fácil quanto parece um cidadão
entender a razão pela qua(, numa economia
de mercado, está proibido a um revendedor
de automóveis cobrar_ preços abaixo da tabela. Se fosse um valor acima da tabela, ainda
caberia uma daquelas explicações que finçou a liquidação de mans6es ministeriais e
giam defender o comprador. A proibição não
carros oficiais. Foram liberados preços como
os dos automóveis e os da maioria dos artigos era do conheCimento da opinião pública. A
listados pela Sunab. No dia 15 de março, seqüêncía de espantos culmina com o esclarecimento de que O privilégio foi instituído pela
quando Collor tomou posse, a lista da Sunab
tinha 103 itens- hoje, são 22. "0 goVern-o LeinG 6.279,.aprovadã pelo Congresso Nacional em 1979.
merece crédito porque já provocou uma miAssim sendo, só outra lei do Congresso
nirrevolução cultural", aplaude a mais afinapoderá autorizar a liberdade de preços para
da voz do tiberalismo no País, o Senador Ro·
os revendedores de automóveis. E o que está
berco Campos-, ele mesmo encarregado de
sendo preparado através de um projeto de
levar a cabo a primeira política liberal da
lei no Ministério da Economia. Quem paga
Revolução de 64 no comando econômico do
impostos-e não recebe explicações a que tem
Governo Castello Branco.
direito pode se perguntar agora: que País era
Manipulação- Apesar do seu sucesso em aquele em que ele vivia e onde aconteciam
matéria das mudanças realizadas, a política tais anomalias como se fossem hábitos de norIiberalizante do Governo apresenta dificul- malidade?
Aquele País de que vamos nos distanciando
dades de corpo e espfrito: O problema de
aos poucgs êstava e-nvolto· em ilusões que escorpo é que, mesmo nOs países onde funciona
a economia de mercado, a liberalização só_ condiam absurdos dos quais sentíamos os
funciona quando o governo toma cuidados efeitos colaterais. Quem, dentre os consumipartkulares para evitar a formação de cartéis dores, podia imaginar que fosse proibido por
e a manipulação artificial de preços. Nos Es- lei vender automóveis por preços abaixo da
tados Unidos, por exemplo, não há tabelas tabela? No interesse Cio comprador não era.
da Sunab nem leis proibindo descontos -- Portanto, era em proveito exclusivo dos ree sim urna agência, a Federal Trade Comis- vendedores, que se garantiam com uma lei
sion, cuja função é garantir que não ocorra do Congresso para impedir a concorrência
cartelização de produtores. Isso não acontece -a única prova de saúde e vigor da economia
porque o governo americano teria um amor de mercado.
O privnégio secreto dividia o mercado em
secreto para intervir na economia- mas por
uma prova de fidelidade a um ~os patronos fatias capazes de fazer inveja a uma economia
do liberalismo econõmico, o pensador esco- sociali~ta, se não fosse capitalista o sistema
cés Adam Smith. ''Quando pessoas domes- eco:iiómico que produz uma retórica liberal
mo ramo de negócios se encontram com mui- atrás da qual se pratica a cartelização. Cada
revendedor estava impedido de vender fora
ta freqüência, a conversa sempre termina ou·
dos limites estabelecidos pela cartorialização
ma conspiração contra o público ou numa
operação para aumentar-os preços", ensinava das comissóes. Era a negação da ec-onomia
de mercado a perversão capitalista que, em
Smith.
br:<:ve, eJWiidtará as causas do atraso brasi·
A dificuldade de espíritO dá eConomia de
leiro. Será indispensável a anatomia dessa
mercado no Brasil reside no fato de que é
economia viciada, um socialismo informal e
óbvio que a Lei nP 6.729/79, que profue a
venda de veículos com desconto em conces· invisíve!, um Estado empresarial, capitalistas
síonárias, não foí criada para proteger os em· oficiais e uma Caixa 2 arrombada.
A sociedade começa a se_dar conta de que
pregados das montadoras, que produzem os
yeículos, nem o bolso dos consumidores, cujo cada absurdo esconde outros de que nem desconfiava. Caiu por terra a ilusão do tabelamteresse é comprar carros cada vez melhor~~
mento de preços. O governo vigiava os preços
- e mais baratos. Da me:;ma forma, o tabelamento do leite C não existe apenas para man- dos automóveis mas também não os deixava
baixar, e por lei. Fica assim demonstrado que
ter mais barato um produto ·essencial para
a população carente. Como provou a guerra o cerceamento da liberdade nunca é unilateral: se há um preço máximo oficial, acaba
do leite iniciada na semana passada, o que
havendo um preço mínimo abaixo do qual
ambos protegem, de fato, é a figura covarde
do capitalismo sem risco. ~esse fogo cruzado, é impossível praticar a competição comercial.
A cada dia o cidadão se familiariza com
contudo, há um dado ev1dente - o de que
aspectos ignorados desse atraso cartorializao Governo, mesmo tendo recuado, fez um
do em proveit~ de poucos. Depois que o Goesforço para caminhar na direção certa, O
verno- abriu as janelas desse_ porão, a sociemercado, sem dúvida, é imperfeitO, mas- os
dade começa a respirar a renovação. Tudo
Governos tall!bém são - e, elas por ~las,
está por fazer: a comissão de desburocratia e~eriência comprova que em gé-fãl é mais
conseguiu promover a mais vistosa reforma
administrativa já vista: no País. Extinguiu onze empresas estatais e 21 ór~ãos públicos,
demitiu ou colocou em dispombHidade cerca
de 200.000 servidores federais e ainda come-
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zação já equacionou, corrí base na pro_eosta
do Itamarati, novos critérios para -passaportes, que caducavam em cinco anos. O Ministério da Justiça, que· é co-responsável pela
emissão vai opin·ar sobre a proposta de novo
prazo (doze anos) ou a validade permanente.
Cai o visto de reentrada no País. Afinal, um
cidadão que· vai ao exterior não precisa de
visto para reentrar no próprio País.
Todos os brasileiros querem voltar do atra~
so para entrar na modernidade. Só ê preciso
remover o entulho cartorial. Mãos ã obra.

(À ComisSão de Assuntos Econômi~.
cos. Deci$ão Terminativa)
·
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
-O projeto lido, será publicado e remitido
à comissão competente.
Há oradores inscritos. Concedo a palavra
ao nobre Senador Jamil Haddad.

O SR. JAMIL HADDAD (PSB- RJ. Pro·
nuncia o seguinte discurso.) --SL Presiden·
te, Srs. Senadores, amanhã. farei nesta casa
pronunciamentO relacionado com a remessa
do material enviado pela Ministra da Economia, Fazenda e Planejarnentcr, sobre os saques além de quinhentos mil cruzados novos,
de 15 de fevereiro a 15 de março. Assim agirei
porque, em razão do recesso parlamentar,
muitas pessoas me perguntam se não estou
mais analisando o material e se não tenho
novos dados a apresentar à opinião pública.
Por isso, meu discurso· será bastante fundamentado e-conterá algumas novidades .relacionadas com o vazamento das providências
goVernamentais.
,
Sr:. Presidente, apresentei ontem à Mesa
emenda.que me foi solicitada por trabalhadores metalúrgicos de Campos, que é reivin·
dicação de uma parte dos aposentados, para
que novamente haja a indexação ao salário
mínimo. :A vinculação foi retirada do projeto
que deverá ser votado amanhã nesta Casa
e que veio da Câmara.
Hoje, fui pro-curado por várias lidenmças
de movimentos de aposentados, declarando
que a maneira pela qual o projeto foi aprovado na Câmara é aceita pela maioria dos
aposentados no País. Fiquei, então, de analisar a possibilidade de retirar a emenda, por·
que a aprovação mais rápida do projeto sanará uma grave injustiça, qual seja, a de o trabalhador rural receber meio salário mínimo.
Amanhã, quando da discussão, analisarei a
possibilidade da retirada da emenda.
Outro assunto, Sr. Presidente, é a situação
extremamente grave por qo..~e passa _o Municipio de Angra dos Reis, no meu querido
Estado do Rio de Janeiro. O fechamento da
Verolme está criando pro hlemas muito sérios
em Angra dos Reis.
A construção naval, todos sabem, está nu·
ma crise de grande monta.
O _sctor metalúrgico é o que mais_ gera em·
pregos indiretos, segundo _dados do Ministério do Trabalho.
No Estado do Rio de Janeiro estão sedia:
dos 95% dos estaleiros do País, que há dez
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anos empregavam 45 mi_! trabalha,dores. Hoje
só empregam 12 miL

Mais de 90% das importaç6es/exportaç9cs
são feitas por via marítima.
O setor pode oferecer 25 mil emPregoS diretas e 250 mil indiretõs em cllitO prazo,"sem_
qualquer investimento no parque industrial.
A paralisação do Estaleiro Verolme_ dirni·
nuiu o movimento do comércio na cidade de
Angra dos Reis-RJ. em 50%.
Os contratos para construção de navios ce·
lebrados pelos estaleiros com a PetrObrás e

com a Vale do Rio Doce há mais- de três
anos, estão defasados. Há necessidade de
atualização (realinhamento dos preços).
Os estaleiros já utilizaram o seu capital de
giro e, não tendo mais recursos, paralisaram
as ativl.dades, mesmo com navios por terminar.
Os funcionários, q-ue não recebem há quase
dois meses, começam a sentir as conseqüências·- corte do abastecimento de água, corte
no fornecimento de energia elétrica, corte
nos créditos, atraso no aluguel etc. Junto vem
a fome, com possibilidade de saques aos supermercados e convulsão social. A frota mundial de navios vai ser renovada nos próximos
anos. Os estaleiros navais não podem perder
a oportunidade de fechar novos contratos,
agora sob risco de fecharem as portas.
Algumas propostas estão sendo apresen·
tadas pelo Prefeito de Angra dos Reis, que
hoje esteve em meu gabinete, para tentar
resolver essa situação_ extremamente grave
por que passam os metalúrgicos dessa cidade,
em razão do fechamento do Estaleiro da Verolme.
A Caixa Económica Federal _poderia liberar imediatamente 30% do Fundo de Garan~
tia para todos os trabalhadores dos estaleiros
parados. Por outro lado, é o caso de verificar
se a Vale do Rio Doce, que deve_ cerca de
800 milhões de cruzeiroS à Verolme Estaleiros Reunidos do Brasil, pode, na realidade, fazer o pagamento desse _seu débito. Fazer
com que a Petrobrás negocie imediatamente
com a Verolme o valor do realinhamento de
trés navios já entregues. O valor combiiiado
em agosto de 1989 era de 2 bilhões e 600
milhões de cruzados novos.· Hoje, a Verolme
só aceita receber esse valor atualizado.
A situação de Angra dos Reis é extremamente calamitosa, o comércio já sofre uma
perda de 50% e a fome já rOnda os.lares
dos metalúrgicos dessa cidade. Sr. Presidente, deixo aqui, como carioca, como pessoa
que vive com muito orgulho na cidade do
Rio _de_ Janeiro, uma moção de repúdio ao
gerente da nova e maior Agência do Banco
do Brasil no Centro do Rio de Janeiro, o
Sr. José-Roberto Deperon.
Ao assumir essa agência - ele que é pau·
lista e "empistolado" do Ministro da Agricultura, Sr. António Cabrera, que entende muito de majoração do leite, pois é um dos gran·.
des pmdutores de leite no País - o novo
gerente fez publicar uma frase afrontosa aos
funcionários do Banco do Brasil na cidade
do Rio de Janeiro. "Sr. Presidente Srs. Sena·
dores, ele fez a seguinte declaração -·pas-

e

mem V. Ex~ - "Os cariocas s'ão preguiçosos
e vou chamar os paulistas para trabalhar
aqui". Esta- foi a frase elaborada pelo Sr.
RobertQ .Deperon, gerente da Agência Centro -Rio, do Banco do Brasil.
Sr. Presidente, inclusive cOmo administrador bancário, ele, contrariando a suposta
orientaçaõ do_ Governo Federal de proteger
os descamisa:dos, vem criando uma série de
dificuldades pãra o trabalhador de baixa renda. Elevou para 25 mil cruzeiros o valor mínimo para_ abertt,~.ra çl_e _conta corrente e poupança, exigindo uma renda mínima de 75 mil
cruzeiros; e púa movimento da poupança,
valor mínimo de 4 mil e 800 cruzeiros, exigindo também o saldo médio_ de 9 mil cruzeiros
para fOrnecimento de _talão de cheques, contrariando determinação do Bacen. Aiém do
mais, tem agido contra lideranças sindicais
do Banco, procurando, na realidade, transferir compulsoriamente funcionárioS dessa
Agência que são delegados sindicais e memb-ros da Executiva Nacional dos Funcionários
do Banco do" Brasil: os Srs. Iran:ilson Brasil
Dias e Luís Guilherme P. M~ Moraes.
Sr. P-reSidente, não temos nada. em absoluto, contra o fato de funcionários de carreira
do Banco de outros Estados poderem gerenciar agências no Estado do Rio de Janeiro,
mas repudiamos, com veemência, as dedara·
ções desse Sr. José Robt!rto Deperon- tem
o Perón no nome, provavelmente aí se explica
sua tendência ditatorial - . quando declara
que "os cariocas são preguiçosos e vou chamar os paulistas para trabalhar aqui".
Este, Sr. Presidente, o sentimento de revoLta contra o agente "empistolado", o ge·
rente "empístOlado" do Ministro Antonio
Cabrera, Sentimento que eu, como Representante do Rio de Janeiro, desejo consignar
nos Anais do_ Senado Federal.
Erª o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
(Muito bem!)

DOCUMENTO A QUE SE Rt.FERE
O SR. JAMEL HADDAD EM SEU
PRONUNClAMENTOc
ARBITRARIEDADES
·no SR. DEI'ERON,
GERENTE DA CENTRO RIO
Na quinta-feira passada, -5~7, no final do
dia de incessãntes lutas contra a tentativa dissimulada do Sr~ Deperon em tiansferir Compulsoriamente, funcionários da Agência Cen,
tro-Rio, oS delegados sindicais e membros
da Executiva Nacional, companheiros Iranilson L. Brasil Dias e Luis Guilherme P. M.
Moraes receberam denúncias de que o banco
realizava filmagens de funcionários se_m que
estes fossem consultados ou mesmo esclarecidos os fins. Dirigiram-se ao local e exigiram
direito de preservação da imagem dos funcionários a serem filmados. Houve recusa inicial
por parte do gerente de áreas, logo contornada. Foi feita a consulta aos funcionários,
cliente uma funcionária se
sendo que
recusaram, O gerente local, então, substituiu
a funcionária em questãO e e'sperou pelo atendimento do cliente que se recusou.

um-

e
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ResoiVido o impasse, pelo aidantado da
hora, os cinegrafislas resolveram suspendê·
la.
Então, o Sr. Deperon, Gerente Geral,
acompanhado de dois auditores, e tentando
envolvê-los, já chegou com o propósito deJi,
berado de_ deturpar os fatos e criar um novo
impasse. Frustrando seu objetivo, insistiu
com interpelações contraditórias na qual acu·
sava o delegado sindical de retirar à força
a funcionária que se recusara a ser filmada
e ao· mesmo tempo que a interpeláu pelo
abandono deo sep posto e a interrupção do
atendimento ao cliente. A cliente, ao tornar
conhecimento de tamanha aberração, mani·
(~stou-se por escrito esclarecendo os verdadeiros fatos.
Depois disto, não satisfeito, o Sr. Deperon,
antes mesmo de receber as respostas à:s inter~
pelações, solicitou d_e maneira velada autorização para demiti-los; segundo Deperon para
isto conta com apoio de carta c'infidencial
do Polica
A Executiva e o Conselho Nacional, ao
tomarem conhecimento destas arbitrariedades, resolveram colocar o Sr. Deperon em
ponto de pauta na próxima negociação, bem
como denunciá-lo a nível nacional e na grande imprensa.
Não é a primeira vez que o Sr. Deperon
desrespeita os represen.tantes do funcionalismo. A primeira vez TOi com o rioss·o compãnheiro membro da Executiva Nacional Sr.
Fernando Amaral, quando, num questiona·
f!Jento sobre listinhas de funcionários, Deperon virou-lhe as costas. Depois foi com o nosso vereador Guilherme Haeser, que lmedia·
tamente denuncio-lhe na Câmara de Verea·
dores, como persona non grata áo funcionalismo do BB. Agora foi com os delegados
sindicais.
Sr. Deperon, Mussolini acabou pendurado
de cabeça para baixo!
Pela deoocratização do BB. Abaixo o fascismo!

DOCUMENTO A QUE SE REFERE
O SR. SENADOR EM SEU PRONUN·
ClAMENTOc
COMUNICADO DOS FUNCIONÁRIOS
DO
.
BANCO DO BRASIL À POPULAÇÃO

uos cariocas São preguiçosos e vou
chamar os paulistas para trabalhar
aqui."
(José Roberto Deperon/Gerente da
agência Centro-Río do Banco do Brasil.)
O funcionalismo do Banco do Brasil vem
a público denunciar o esvaziamento do BB
no Rio de Janeiro, através da qperação desmonte da sua principal mais lucrativa agência no País_ (Centro-Rio/Sedan).
Nesta agência, o governo federal, acatando
injunções políticas da UDR, através do Mi·
-rustro AntôniO- Cib!eni, colocou como administrador um certo senhor José Roberto De·
peron. Oriundo do interior do Estado de São
Paulo, cujas atitudes autoritárias, discriminatórias e bairris~as tém provocado insatis-

e
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fação e revolta, tanto na clientela, como no
quadro de funcionários do Banco, tendo sido
inclusive denunciado na Câmara do~ Verea~
dores.
Como administraôo"i -0-ancârio, este senhor, contrariando a suposta orientação do
governo federal "de proteger os d_escamisados", vem criando uma série de dificuldades
para o trabalhador de baixa renda:. a) elevou
para Cr$ 25 mil (500 BTN), como valor mínimo para abertura de conta-corrente e poupança, exigindo uma renda mínima de Cr$
75- mil (1.500 BTN) e para movimento da
poupança valor mínimo de Cr$ 4.800 (100
BTN); b) exige saldo médiç. de Cr$ 9 mil
(190 BTN) para fornecimento de talão de
cheques contrariando determinação do Ba-

cen.
Como administrador -de funcionários, este
senhor vem tentando impor o regime da senzala:
a) exigindo trabalho além da jornada, ~em
pagamento de hora extra;
b) tentou condicionar o pagamento da comissão do caixa ao !lúmero de_autenticaçóes;
c) descomissionou arbitrariamente traba~
lhadores com mais de 20 anos nas funções:
d) pressão sobre os profissionais mais anti·
gos e especializados, forçando aposentadorias compulsórias;
e) pressão dissimulada a transferências sob
alegação que fazia pesquisa;
t) perseguição a sindicalistas e outras arbi·
trariedades.
Estes fatos demonstram a total incapacidade deste senhor para administrar uma
agência deste porte. Sua permanência é insuStentável, tanto para a clientela, q~e a partir
de todas estas discriminações econômicas
(que só beneficiam as elites) vem retirando
seus recursos e encerrando contas; como tam·
bém para seus funcionários, que trabalhando
com administrações anteriores comprometidas com a casa vêm mantendo _esta agéncia
corno a número "1" em 180 anos.
Pela democratização do BB, abaixo as arbitrariedades do Sr. Deperon!t!
Sindicato dos Bancários/RJ -FiliadO à CUl'

e da qual V. Ex• é, sem dúvida, uma das
figuras mais proeminentes.
Sr. Presidente e Srs. Senadores, na sessão
de ontem, dia 7 de agoSto, o Senador Mãurício Corrêa encaminhou à Mesa recurso per·
tincnte à apreciação, pela Comissão do Dis·
trito _Federal,_ das Mensagens n"' 509 e 510,
através das quais o Senhor Presidente daRe·
pública submete à deliberação do Senado os
nomes dos Srs. Wanderley Vallim da Silva
e Marco Aurélio Martins Araújo, respectivamente,_para ocuparem os cargos de Governador e Vice-Governador do Distrito Federal.
Solicita S. Ex" a anulação da de_cisão da
Comissão que aprovou as autoridades citadas, alegando a inobservância, pelo órgão
técnico, do prazo prevbto no art. 383, alínea
b, do Regimento Interno, para argüição dos
candidatos.
ComO Presidente da Comissão do Distrito
Federal, cumpre-me argüir, preliminarmente, a incompetência do Plenário do Senado
Federal para examinar o recurso interposto.
Isto porque, a matéria_versada no documento
já foi objeto de .decisão da Comissão, que
resolveu não aceitar as razões aduzidas pelo
Senador Maurtcio Corréa. Trata-se, portan·
!O, de matéria vencida, não cabendo à Mesa
Ou aO Pkmário interferir nas decisões interna
corporis das Comissões.
Além do mais, o are 405, invocado para
fundamentar o referido rt:curso, não pode
ser aplicado ao caso em tela, porquanto tal
dispositivo deve ser interpretado em conso·
nância com o preceituado no art. 404, refe·
rente às questões de ordem levantadas em
plenário.
Reza o artigo citado:
"A questão deve ser objetiva, indicar
_Q_ dispositivo regimental em que se baseia, referir-se a caso concreto relacio~
nado com a matéria tratada na ocasião,
não podendo versar tese de natureza
doutrinária ou especulativa."

O recurso, portanto, é inepto, descabido
e extemporâneo.
NOTA PUBLICADA NO JORNAL DO
A preliminar susç:itada, todavia, não obsta
BRASIL NO DIA 9-7.
a análise da questão sob o aspecto tle mérito,
tendo em vista o sentido finalístico das norO Sr. Mauro Bimevides- Sr. Presidente,
mas regimentais.
peço a palavra pela ordem.
O objetivo do regimento, ao fixar prazos
à apreciação das proposições, não é somente
O SR. PRESIDENTE -(Pompeu d~ Sousa)
o de atender ao princípio da publicidade, mas
-Concedo a palavra ao nobre Senador.
também o de assegurar ao candidato indica·
O SR. MAURO BENEVIDES (PMDB do, nci caso da escolha de autoridades, tempo
CE, Pela ordem. Sem revisão do orador.)
hábil para conhecimento mais profundo das
-Sr. Presidente, durante a sessão de ontem
questões que envolvem o cargo a lhe ser cono eminente Senador Maurício Corrêa formu:
ferido.
Iou questão de ordem à Mesa. Estando eu
O" prazo, por conseguinte, corre aqui em
ausente, porque participava do Seminário- favor do candidato e não da Comissão.
realizado pelo Cedesen sobre a renegociação
Acrescente-se, contudo, que as mensagens
da dívida externa, somente_ agora, tomando
conhecimento do inteiro teor da manifesta- referidas tramitavam nesta Casa desde o dia
ção de S. Ex•, é que deliberei encaminhar 27âC )t.iriho~ sendo de.conhecimento público
os-no-mesdos indicados.
a V. Ex• e à Mesa a minha resposta àquele
pronunciamento, já que envolve a atuação
Ademais, a decisão da Comissão não reda Comissão do Distrito Federal, que presido presenta uma· inovação das praxes parlamen·
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tares, já tendo o próprio plenário apreciado
o nome de várias autoridades no terceiro dia
de tramitação das respectivas mensagens no
Senado Federal.
Não houve, portanto, nenhuma infringê-n·
cia às normas regimentais, uma vez· que o
sentido teleológico das disposições foi rigorosamente atendido.
Convém lembrar, em arrimo, que o regi·
mento prevê também, em vários dispositivos,
a dispensa ou a diminuiçao dos prazos e~tipu
lados para a deliberação sobre as diversas
proposições.
A decisão do Presidente da Comissão do
Distrito Federal, objeto do recurso interposto, foi apoiada pelo Colegiada, sendo rele·
vante registrar a participação do Senador
Maurício Corrêa na reunião que pretende
tornar sem efeito.

Eram os esclarecimentos, Sr. Presidente,
~~e desejava !ornar públicos neste plenário,

Ja que a maténa- como afirmei- foi trazida
à apreciação na sessão de ontem, quando au·
sente estava eu, participando do Seminário
de Renegociação da Dívida Externa.
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
-A questão levantada agora pelo nobre Se·
nadar Mauro Benevides será considerada como subsídio ao estudo da questão de ordem,
sobre o mesmo assunto, levantada ontem peJo nobre Senador Maurtcio Corrêa. O assunto
será decidido pela Mesa, tempestivamente.

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousil.)
-Concedo a palavra ao nobre Senador Al·
berto Hoffmann.
O SR. ALBERTO HOFFMANN (PDS RS. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revi·
são do orador.)- Sr. Presidente,.Srs_ Senadores, na sessão do dia lo de agosto corrente,
ou precísame-nte na data em que se reinicia·
vam as atividades do Congresso Nacional,
tive oportunidade de apresentar requerimento de profundo pesar pelo falecimento do ex·
Senador e .ex-Líder Daniel Krieger.
No encaminhamento da votação, que também foi feiro pelo eminente Senador Mauro
Benevides, muitos Senadores, naquela tarde,
apoiaram a iniCiativa e lemtiraram o grande _
nome de Daniel Krieger, do que S. Ex' representou não só no cenário político do Rio
Grande âo Sul como, particularmente, no ce·
nário nacional.
Naquela intervenção, anunciei que, opor·
tunamente, apresentaria um requerimento
em prol da realização de uma sessão especiaL
Por este motivo pedi a palavra neste instante,
para informar a V. Ex•, Sr. Presidente, com
a assinatura de 33 SrS. senadores. encaminho
à Mesa o seguinte re~uerimento:
Sr. Presidente:
Os Senadores que este sub~crevem re·
querem a V. Ex•, nos termos regimen~
tais, a realização de sessão especial, a
ser oportunamente convocada, em !;o·
menagem póstuma ao ex-SenadOJ Da·
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niel Krieger, falecido a 28 de julho u1ti-

mo, na cidade de PortQ Alegre- RS.
Sala das Sessões, 19 de agosto de 1990.
- Alberto Hoffmann - Louriva:I Baptista - Mendes Canale - Mauro Bene·
vides- NeyMaranhão- ChagasRodri·

gues- José Paulo Biso!- Jarbas Passa·
rinho - Meira Filho - Divaldo Suruagy

-Jorge Bornhausen- Alexandre Costa
- Marco Maciel - Afonso Sancho Mauro Borges - Francisco Rollemberg

- Leite Chaves- Jutahy MagalhãesRonaldo Aragão - Pompeu de Sousa J<lão Calmou - Nilson Martins - Fer·
nando Henrique Cardoso -- Antoni()
Luiz Maya- Humberto Lucena - Cid
Sabóia de Carvalho - Nabor Júnior J<Jsé Ricba- Áureo Mello- Ruy Bace·
lar- Mário Covas- Jamil HaddadCarlos Alberto.
Er~~ ~.e

tinha a dizer, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
- o·reqUeiimento de V. Ex• será recebido
pela Mesa e devidamente processado, de
acordo com o Regimento.

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
-Concedo a palavra ao nobre Senador Nabar J6nior.

·o SR. NABOR JÚNIOR (PMDB- Ac:
Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presi·
dente, Srs. Senadores,_o Brasil está consoli~
dando, enquanto comemora a queda do Mu~
ro de Berlim, uma outra terrível e injusta
· rnuralha, isolando e- co·ndenando à míséria
perpétua os habitantes de sua maior região
física: a Amazônia.
De nada valem os louvores exógenos, pou·
co- representam as ações reverberantes das
autoridades, se a cada dia encontramos e larnentamos!- novos fatores de empobre~
cimento, de miséria social, de desestimulo
à sobrevivência mais elementar da atividade
económica ·da região. Isso para ·náó falarmos
em mortes pelo isolamento, fome em conse~
qüência da falta de produção perene, deses·_
pero por causa da precariedade no abasteci·
menta de combustíveis.
Os justos reclamos do Nordeste sempre en·
contram eco e recebem alguma resposta do
Poder, mas o Norte, irmão fafido e desvalido
da Federação, é simplesmente ignorado em
suas necessidades gritantes.
A força dos grandes e poderosos centros
do Sul iluminam toda a consciência coletiva
nacional, deixando relegado às trevas e a ig~
norância político-administrativa todo o imen~
so território aniazônico.
----TiVe a oportunidade, na semana passada,
de protestar contra a demissão dos guardas
da Sucam, cuja falta já se faz notar quando
recebemos as mais recentes estatísticas do re·
crudescimento da malária na região. Isso, ao
que parece, não importa; é "apenas'' a Amazónia sofrendo mais uma agressão, passando
por novos dramas que jamais comovem os
distantes governantes.
Protestei, também, contra a dispensa em
massa dos servidores do Incra no Estado do

Acre,_ rile~!j)o sabendo que isso levantaria as
habituais ategações de que a medida se des·
tina a.sanear os quadros da Repartição. No
conforto dos Gabinetes e nas mesas dos bares
de Ipanema e do Bexiga, entretanto, ninguém se lembrou do aspecto fundamental:
sem o Incra, milhares de parceleiros estão
privados do apoio' mínimo indispem;ável para
regularizar a posse de suas terras, conseguir
financiamentos de pequena monta, -obter
apoio para sobreviver e prçduzir alimentos
nõs Projetos de Colonização.
Nada disso, entretanto, parece importar.
Só va-le, ao que vemos, a estatística de dispensas e os números alardeados pelos veículos de comt,micação.
Uma nova e formidável ameaça vem se
avolumando·, nos últinios dias, dentro dos
''pacotes" pretensamente modernizadores da
economia nacional.
É o tema que me traz à tribuna nesta tarde,
para denunciar e cobrar o apoio da Casa aos
brasileiros mais distantes, em especial pioneiros -da região NOrte. Conclamo os ineus nobres Pares das Bancadas que a compõe, porque um pequen~_b~_ne_f(cio para coilsumidores já pfívilegiados poderá resultar em prejuízo_s desesperadores para aqueles sobrecarregados _pelo custo de vida, pela inflação que
perSiste, pela carestia acumulada e ainda não
reSSãrC1da, relatiVa aos meses do atual Governo.
Sr. Presidente e SrS. Senadores, entre as
palavras da moda, surgiu uma que, freqüen·
temente, Se- acompanha de expressões ligadas
a ·combustíveis: ''desequalização". A fértil
imagímfção dos tecnocratas supera até mesmo a COmpetência dos dicionaristas mais afa·
mados; não adianta procurar no Aurélio o
significado daquele termo. Deduz-se que a
intenção dos criadores _do neologismo é produzir a antonímia de "equalização", termo
originã.lmente usado em eletrônica mas que,
Q_Õr extensão; erriprega-se na linguagem cor~
rente com ·o sentido de tornar iguais os desiguais na origem, superan-do dificuldades e
corrigindo injustiças.
Pois .foi justamente esta a intenção do ex~
tinto Conselho Nacional do Petróleo quando,
em 1984~ ·através de sua Resolução n~ 16,
estabeleceu que os preços dos combustíveis
seriam Os riiesrriOs eril todo o País, criando,
ainda, mecanismos de compensação para os
freteS_ e permitindo que o coiisumidor de Taraucá, no Acre, pagasse o mesmo preço co~
brado aos "izinhos das refíriãriaS.
EsSa medida atingia desde a gasolina dos
aUtomóveis até o gás de cozinha, o GLP,e abrangia o combustível das usinas terrooelétricas que abastecem grande parte dos municípios amazónicos, bem· como o diesel usado no transporte das mercadorias, de consumo e daquelas ali produzidas; em suma, o
extírito CNP se responsabilizava pelo pagamento dos fretes e, como conseqüência, garantia preços naciOnatmente paritários para
todos os derivados de petróleo e, mais recentemente, o álcool usado nos automóveis.
Essa medida foi elogiada em praticamente
todo o País e não encontrou qualquer reparo,
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por ser justa, corretá, voltada para a integra~
ção nacionaL
Nos últimos meses, todavia, criou-se o ilusionismo de uma pequena redução nos preços
dos combustíveis em regiões pr6ximas às r_efi~
narias e distribuidoras centrais. Em troca de
alguns centavos ou_ um par de _cruzeiros, tornou~se avassaladora a impressão de que "a
ordem é desequalizar", revogando. a ponderação de custos no transporte de combustíveis
dentro das diversas regiões do País.
É o sofisma perfeitO: parte de uma base
falsa em busca d_e_ um resulfado_ verdadeiro;
alega que "quem vive ao lado da distribuidora
custa menos frete_ do que seu irmão distante"
e, portanto, "os preços devem ser menores
para quem custa menos ao distribuidor", no
caso a Petrobrás' _e_ demais empresas estabelecidas.
.
__
_ Pergunta~se-: onde fÍcam Os princípios fede~
rativos?__ Onde ficam as juras de corrígir desigualdade? Onde caíram~ promessas de não
permitir novos sacrifícios à já· desesperada
população dos rincões distantes da Pátria?
Vej<i.ffi v. Ex.s o absurdo da situação: para
economizar alguns níqueis de quem já desfruta dos benefícios de morar num grande centro, impõe-se aos demais brasileiros uma sobrecarga de difícil avaliação; mas que certamente será exa~erada.
Cálculos aleal:órios, sem -dúVida, iguilis aás:
que se fazem nos Gabinetes do Governo, po~
dem apontar os mais diversos resultados, mas
uma coisa é inevitável: em algumas regiões,
essa já famosa "desqualizaçao" resultará em
dobrar ou-aumentar acima dos 100% todos
os preços ligados ao petróleo e ao álcool
carburante.
Jamais faria, Sr. Presidente, Srs. Senado·
res, a injUstiça de condenar preciPítadamente
o Governo. Nunca me alinhei aos oposicionistas irracionais e incondicionais e, por ísso,
jamais recusei o-aplauso sincero aos acertos
praticados.
Agora, entretanto, sinto-me convencido de
que uma decisãO temerária; precipitada e altamente nociva está prestes a ser tomada.
A vivência profunda e COJlStante dos problemas da Amazônia não me pe!mite qualquer
ilusão: voltaremos ao tempo em que a gasolina comum era transportada em latas de 18
litros, iguais às do óleo de soja, tal a precariedade do abastecimento. Apenas os postos das
capitais terão fôlego para continUar usando
suas bombas, porque o encarecimento vertiginoso dos combustíveis paralisará a maioria
dos veículos, aí incluídos os de transporte
cote_tivo.
É Preciso que alguém, dentro do Governo,
acorde para essa realidade e faça refluir a
idéia insana de dar o tiro-de misericórdia nos
caboclos, nos pioneiros e nos heróis que en~
frentam as maiores vissicitudes na faina de
unir e desenvolver o País!
Trago fatos, ofereço argumentos, falo de
situações concretas; defendo pessoas, luto
pelo progresso de regiões esquecidas pela televisão, reporto nesta tribuna ao sofrimento
de quem não agüenta mais a ingratidão, o
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esquecimento, o abandono. o desprezo recebido ern tantos séculos de História!
Não é sentimentalismo; não apelo para
imagens bonitas ou frases de efeito. Mostro
um retrato vivo do Brasil atrasado, bem dife·
rente dessa versão folclór:ica das belas produ-

a crise do Oriente Médio ameaça explodir
a maior fonte de petróleo de todo o Planeta.
Essa miragem vendida aos consumidores
metropolitanos, todavia, será um pesadelo

oportunidades e distribuir, com justiça e proporcionalidade, os encargos e os benefícios
nacíonais.
Olhando __este Plenário, encontro a reafir·
maçáo de tais postulados, pois tanto o Estado
do Acre quanto os irmaõs do Nordeste, do
Sudeste e do Sul têm _o_ mesmo número de
representantes. Todos somos, acima de tudo,
brasileiros.
_
DUrante a Segunda Guerra, milhares de
homens e mulhares foram atirados às florestas amazónicas., em busca do lá~ex que p?rmitiria ao Mundo LIVre refazar seu esforço in·
dustrial-militar na luta pela sobrevivência da
democracia; na hora daquele gigantesco sa·
criffcio, apelou-se para a brasllidade dos ser·
tanejos e dos caboclos, que corresponderam
e-apostaram as próprias vidas na grande fron·
teira gomífera,
Quando o Brasil não suportou as amarras

concreto, penoso, insuportável em todas as

dos Tratados dos séculos XVl, XVll e XVlll,

demais regiões do Brasil, que pagarão a conta
dos sonho:; económicos dos bem-aventurados.
Falei, iitstari.teS- atrás. -dO- aU-inei1tO dos custos da geração de energia pelos grandes motores a diesel que abastecem o interior, mas,
se entrarmos um pouco além, no sertão e
nas matas, encontraremos a velha lamparina
ou lampião a querosene, iluminando as "barracas" dos seringueiros, conduzidos em canoas usadas como meio de transporte na re·
gião. Lá, o custo da sobrevivência atingirá
um nfvel que nem mesmo a capacidade e a
obstinaçáo de sua gente conseguirão pagar.
Dirijo-me, da mesma forma, aos dignos
Representantes do Centro Oeste, da
área do São Francisco, das Ionjuras nordestinas: o problema também atingirá suas regiões, embora não se espere uma tragédia
como a que se prevê na Amazônia. Quanto
mais próxima dos grandes centros, mais provida de anticorpos se mostra a região, para
resistir aos erros e delírios dos tecnicratas;
em contrapartida, quanto mais distante do
Centro-Sul, maior a insuficiência de recursos
e de força para fugir de .seus "pacotes".
Todos, entretanto. sofrerão muitÇJ, desde
os pobres do Centro Oeste e do Nordeste
até os brasileiros abandonados e esquecidos
na região Norte, aquela parcela majoritária
do Território Nacional, que eles conquistaram e consolidaram à custa de sofrimentos
e sacrifícios que ainda não foram reconhe·
cidos como deveriam ser.
Sr. Presidente e Srs. Senadores, muito ainda pode e deve ser dito em defesa da Amazônia, provando que os grandes problemas nacionais ali encontram o mais alto _c ínsupor·
tável nível.
Acredito, sinceramente, ·em que o Gover·
no Federal está imbuído das melhores intenções para com esses problemas, mas é preciso
lembrar que todo progresso é em vão, se se
esquecerem os objecivos maiores de irmanar
e promover todos os cidadãos, de todas as
regiões, em todos os sentidos.
Este é o princípio da Federaçáo, inscrito
cm nossas sucessivas ConstitUições e jamais
vitimado por qualquer mácula: _equilibrar a~

foram--os pioneiros que alargaram as fronteiras, conquistaram novos territórios, consolidaram, até mesmo em tempos recentes, as
linhas demarcatórias que hoje constatamos
com orgulho.
ReconhecemQs que o momento é de dificuldades para todos os bra~ileiros. mas não
admitiniõs que um alívio meramente simbó·
lico a quem jâ viv-e nas melhores- condições
seja feito cm troca do estrangulamento inexorável dos irmãos_ que sempre tiveram na sobrevivência pura e simples o seu segundo pro·
p6sito.
Porque o primeiro ob jetiva dos povos da
Amazônia sempre foi construir e consolidar
o Brasil, em regiões que poucos conhecem.
Castigá-los novamente, por essa dedicação
é algo que a Hístória não nos perdoará.
Por isso,_ estou certo de que o Governo
será sensí.vel aos fatos que or~ trago ao Plená·
rio c, imediatamente, suspenderá _qualquer
meÇiídª_que_esteja sendo gcstada para aumentar os preços cobrados pelos combustíveis nas
áre.as.__ distantes das refinarias e das grandes
distribuidoras.
Não será um recuo, apenas uma reflexão
amadurecida.
Deixar de fazer o mal é quase equivalente
a praticar o bem. A "desequalização" dos
preços dos_combustíveis, nos termos até aqui
veiculados, é apenas isso: uma idéia má, que
deve ~er simplesmente abandonada, esque·
_cida,_deíxada na cesta burocrática onde jazem
as propostas nocivas.
Nada temos _contra a, redução dos_ preços
dos combustíveis em Copacabana e na Ave·
nida Paulista.
Não podemos é mandar a sua conta para
o caboclo de Brasiléia ou para o sertanejo
de QUíXlidá. (Muito bem!)

ções televisivas.
Somos todavia. homens públicos respon·
sáveis; não podemos viver ilusões nem vendê·
las ao povo.
E é ilusão mostrar aos consumidores dos
grandes centros uma redução nos preços cO·

brados pelos combustíveis, pois esse desconto
será meramente simbúHco e político, e nem
estou levando em consideração as sobressal-

tos previsíveis nOs dias que vivemos, quando

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
-Concedo a palavra ao nobre Senador António Luiz Maya.
OSR. ANTÔNIO LillZ MAYA (PDCTO. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do oradorJ- Sr.-Presidente, Srs. Senadores, valho-me da oportunidade do tempo
dedicado às p.equenas comunícações para tra-
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zer ao conhecimento dos Srs. Senadôres que,
por iniciativa do Conselho Nacional de Secretários de Educação - Consed, que tem na
pessoa ilustre do Prof. Jónathas Silva, Secretário de Educação de Goiás, seu ilustre Presidente, foi ajuizada pelo Exmo. Sr, Procura·
dor-Geral da República, Dr. Aristides Jun·
queira Alvarenga, ''ação direta·de inconstitucionalidade, por omissão, da Lei n9 7,999,'
de 31 de janeiro de 1990", por estar em desa·
corda com o art. 60 do Ato das Disposíções
Constitucionais Transitórias, que determina:
"Nos dez primeiros anos da promul~
gação da CoitStituição, o Poder Público
desenvolverá esforços, com a mobiliza·
ção de todos os setores organizados da
sociedade e com a aplicação de, pelo menos, cinqUenta poi C?nto dos recursos
ã que se refere o art. 212 da Constituição,
para eliminar o analfabetismo e universalizar o ensino fundamental."
O que_ causa espécle, Sr. Presidente e Sr~.
Senadores, é que, apesar de estarmos viven·
do o "Ano Internacional da Alfabetização",
seja necessário recorrer aos tribunaís, uina
vez que tanto o Poder Executivo quanto o
Poder Legislativo se omitiram no cumprimento do que, ao nosso ver, deveria ser a
prioridade número um- a erradição do analfabetismo e o ensino fundamental para todos,
como premissa básica para o desenvolvimento económico e como justificativa da existên·
cia do próprio Estado, qual seja, promover
a realização da pessoa humana.
Congratulo-me, pois, com o eminente Procurador-Geral da República e estou aguar·
dando a decisão do Egrégio Supremo Tribunal Federal.
Comungo, outrossim, plenamente, da
preocupação dos Srs. Secretários de Educaçáo de todo o País, que, através do seu órgão
de representação, o Consed, requerem o
cumprimento da determinação constitucional
na própria Lei Orçamentária, no que diz respeito ao montante de recursos a serem aplica·
dos, obrigatoriamente, na educação das
crianças e dos jovens brasileiros~
Sr. Presidente, é neste sentido que faço
esta comunicação ao Plenário da Casa, exatamente por considerar o problema sério, grave, uma vez que_ é determinação constitucional a alocação de recursos para a erradi·
cação do analfabetismo e a promoção do ensi·
no fundamental, sem dúvida alguma a base
para a melhoria_ da q_ualidade da_ educação
em todo o sistema de educação do País.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
(Muito bom!)

DOCUMENTO A QUE SE REfE/IE _
O SR. ANTÓNIO LUIZ MAYA EM
SEU DISCURSO:
- ---

N'
Excelentfssimo Senhor Ministro-Presidente_
do Supremo Tribunal Federal.

O Procurador-Geral da República, com
fundamento no art. 103, VI. e seu § 2°, da
Constituição Federal, vem perante esse Colendo Supremo Tribunal Federal ajuizar
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Ação Direta de Inconstitucionalida~e ~or
Omissão da Lei n" 7.999, de 31 de Janetro
de 1990, quanto ao efetivo cumprimento do
disposto no art. 60 do Ato das Disposições
ConstitucionaiS Transitórias, da Constituição
da República Federativa do Brasil, de 5 de
outubro de 1988, pelas razões a seguir expOstas:
1. A propositura da presente ação atende
os pedidos do Consel~o Nacional de Secretários de Eduqção- Consed e do Deputado
Federal Osvaldo de Souza Coelho, cujos fundamentoS são adotados pelo autor (documentação anexa).
·_
2~

Com efeito, a 'Lei

n~

7.999, de 31 de

janeij"o de 1990, que estima a receita e fixa

a despesa da União para o exercício financeiro de 1990, não observou o disposto na
segunda parte do art. 6.0 do Ato das Disp~
sições Constitucionais Transitórias, que obn·
ga o Poder Público aplicar, "pelo menos, cinqüenta por cento dos recursos a que se refere
o art. 212 da ConstitUição, para eliminar o
J.nalfabetismo e universalizar o ensino funda·
mental".
3. Desnecessário seria ressaltar a essa excelsa Corte a máxima importáncia do cumprimentO da norma constitucional 'transitória,
que, em uma déc{da, pretende combater o
analfabetismo e a ctarência do ensino fundamentar; como fato~ primeiro e iridispensável
para a realização do próprio fim do Estado:
o bem-comum.
A eloqüência dos documentos anexos ao
retratar a injusta realidade brasileira, cuja
mudança é imperiosa e urgente, basta para
justificar esta ação, que objetiva seja decla·
rada a inconstitucionalidade, por omissão,
dos Poderes Executivo e Legislativo, quanto
ao cumprimento anual do art. 60 do ADCT,
a que estão obrigados. __
4. Pelo exposto, requer o Ministério Público Federal que, colhidas as informações
de praxe, lhe seja dada vista dos autos para
sua manifestação conclusiva.
Pede deferimento.
Brasi1ia, 23 de julho de 1990. -Aristides
Junqueira Alvarenga, Procurador-Geral da
República.
Ref.: Proc. PGR n"' 08100.001166/90-01 e

08100.001244/90-12
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
-Concedo a palavra ao nobre Senador Car·
los Alberto.
O SR. CARLOS ALBERTO (PDC - RN.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão
do orador.)- Sr. Presidente, Srs. ~enado
res, ... (Pausa.)
O SJi. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa.
Fazendo soar·a campainha.) - Srs. Sena~o
res, há um orador na tribuna. A l>residência
sente no devef de compreender o silêncio
do Orador c.omo um pedido aos Companheiros ·de Plenário.
Srs. Senadores, quero alertar V. Exo!. de
que há um orador na tribuna, que significatí-vamente manrém silêncío Rara' sér ouvido.
(Pausa.)
Muito obrigado. Srs. Senador-es.

O SR. CARLOS ALBERTO --Sr. Presidente, Srs. Senadores, compareço à tribuna
do Senado, nesta tarde tão-somente porqu·e,
na semana que passou, quando do registro
de candidaturas dos candidatos ao pleito elei·
roral de 3 de outubro, tive minha candidatura
impugnada pelo Tribunal Rc_gional Eleitoral
do Rio Grande do Norte.
Gostaria de chamar a atenção dos Srs. Se·
nadares e também a da imprensa, porque
vou fazer _algumas colocações que considero
de seu interesse.
Primélrõ~ ·sr.. Presidente, transmito a V.
Ex~, à imprensa e aos nobres colegas que tod~
a minha vida política foi pautada com a partrcipªç!o do voto. Nunca, em f!10mento algum,
tive mandato biônico ou participação na polí·
tica da bionicidade. Os cargos que exerci na
vida públiCa me fora-m outorgadOs pelo povo.
Assim fui, como Vereador, na minha tera
nat_al, o mais votado em 1972; como Depu·
tado Estadual, em 1974, também o mais vota·
do do Rio Grande do Norte; o mais votado
Deputado Federal, em 1978; e Senador da
República, em 1982.
_
Diga-se de passagem, Sr. Presidente- tal·
vez-isto tenha doído muito nas elites políticas
do mou Estado: com dez anos de carreira!
De~ anos de vida pública! Foi um desafio
chegar a esta Casa aos 36 anos de idade, em

1982!
O_ Partido a que estou filiado fez uma Convenção, a mais limpa, dentro da Lei Eleitoral,
onde _todos os convencionais votaram, todo~
os convencionais participaram da convenção
do meu Partido.
Eis que, surpreendementemente, o Procu·
radar fez a impuganção da minha condida·
tura.
Antes de ser candidato, Sr. Presidente, tive
que enfrentar as barreiras do preconceito das
elites políticas do meu Estado. Praticamente
eu já era candidato a Deputado Federal, não
fossem as pesquisas, que deram o mesmo resultado: Carlos Alberto apareceu como o Se·
nadar praticamente eleito, vencendo todas
-as estruturas. Qualquer que fos~e o candidato
colocado nas pesquisas, elas me apontavam
em- p-rf:riléiT-o lugar.
-Fui p<i.rà-ã -Coriverrçãõ-e dela participei co·
mo candidato a Deputado Federal. Já não
era, sequer, candidato a Senador, e sim c~n ·
didato a Deputado Federal. Participei da
Convenção Com tOdos_ os convencionais que·
rendo que eu, naquele momento, buscasse
. novamente a indicação para ser candidato a
Senador, aceitei o diálogo com as lideranças
e, ·em nenhum momento, induzi os cklegdos
a votar comigo, para que eu fosse escolhido
candidato.a.Senador. _
Dois dia& depois de já escolhido candidato
a Deputado Federal, o candidato a Senador.
diante da quadro das pesquisas, renunciou.
O brilhante Dix-fluit"Rosado Maia, que foi
Senador da República, renunciou para que
eu pudesse voltar ase r o candidato a Senador,
que era praticamente uma exigência da~ bases. Volto. agora, a ser candidato a Senador.
A Executiva reuniu-se para que eu pudesse
ser o candidato e fez a indicação do meu
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. nome como candidato a S-enador. O Piocurador, então, fez a impugnação do meu nome, porque afirmava que o candidato_ que
se deveria registrar não era Carlos Alberto
de Sousae;Siffi, Dix·Huit Rosado Maia. Afirmava também que, mesmo que um cidadão
chegasse a morrer, teria que ser indicado e
registrado o morto- só que o Tribunal Re·
gional Eleitoral não _esperava que.:acontecesse o qu.e aconteceu! o candidato a Senador
pelo PT, dois dias depois, lamentavelmente,
em acidente automobilístico, falecia, ficando
o Tribunal em uma situação embaraçosa, por·
que não podia fazer o registro do cidadão
morto. Por outro lado, não aceitava o registro
de Carlos Alberto, porque dizia que tinha
que ser o candidato que havia gànho na Convenção. Vale lembrar que hayiajurispru-dência a favor de que meu nome fosse registrado,
pois, quando o Partido do nosso colega Sena·
dor Mário_ covas fez sua Convenção para dis·
putar a Presidência da República, o candidato a Vice-Presidente escolhido foi Roberto
Magalhães, de Pernambuco, mas o registrado
como candidato a Vice-Presidente foi exata·
rriente o nosso colega Senador Almir Gabriel.
Então, como havia jurisprudência firmada,
eu poderia ser registrado.
Logo em seguida, o Procurador, vendo que
a situação era de t::~manha dificuldade, impugnou-me, porque a ata da Convenção do
meu Partido não fora publicada no Diário
Oficial do Estado, mas feita a divulgação e
a pubJícação da convocação na imprensa local, em jornais de grande circulação no Estado.
Existia·ap-eilaSUrila Candidatura única, mas
o-Tribunal impugnou também a minha candidatura. Logo em seguida, o Deputado João
Faustino, também impugnado pelo mesmo
motivo, ganhava no Tribunal Regional Elei·
torai o direito de ser candidato.
O Sr. Mauro BeneVides -Permite-me V:
Ex• um aparte? Apenas para esclarecünerito,
nobre Senador?
O SR. CARLOS ALBERTO -Pois não.
O Sr. Mauro Benevides - Em relação à
publicação do edital no Diário Oficial, há um
julgado recente - coisa de dez dias - do
Tribunal Regional Eleitoral do Ceará, acei. tando o registro da coligação encabeçada pelo
PSDB e PDT, coligação contra a qual no~
posicionamos, exatamente defendendo outra
coligação, ''comprOf!lisso-verdade''. Então,
o Tribunal Regional Eleitoral entendeu que,
tendo sido f~ita a pubficação em órgão de
maior cirCulação do que o Diário Oficial, po·
deria mandar registrar a coligação nossa- adv_ersária no· Estado do Ceará. Era o esclarecimento jurispfudencial que eu de5ejava afere·
cera V. Ex'
O SR. CARLOS ALBERTO - Agradeço
a V. Ex~ o esclarecimento, qUe é muito importante.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, o Procu·
rador não aceitou e fez a impugnação, porque
a c,_onvenção do meu Partido fora feita através
de convocação publicada no Diário de Natal.

4068

Agosto de 1990

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II)

Ora, sendo candidatura única, não houve
prejuízo, pOrque todos os convencionais
compareceram à Convenç~o. Por que, então,
impugn;~r esSa candiQatura, se todos os con·
vencionais a ela corrrpa-receram? A seguir,
o Relator abre diligência do_prgcesso.
Sr. Presidente, é esta denúncia que quero
fazer à imprensa, é esta denúncia que quero
fazer, da tribuna do Senado Federal, porque
querem tirar Carlos Alberto do Senado pelo

''tapetão" não pelo voto do povo. Porque,
pelo voto do povo, eu voltarei ao Senado;
pelo voto do povo, eu voltarei a esta Casa,
Mas querem, pelo "tapetão", tirar Carlos AI~
berto da disputa eleitor~! do dia 3 de outubro.

Na diligê:ncia, Sr. Pr"esidente, Srs. Senado·
o Procurador faz outra impugnação, di·

res~

zendo- veja só, Senador Mauro Benevides
- que três convencionais não pârttcipavam
do Partido Democrata Cristão, e que, mesmo
após o prazo para as impugnações, ele o fazia
porque o Partido teria apresentado três delegados não filiados ao PDC.
Pois bem, trago para V. Er, para esta Casa
e para a imprensa:_o protocolo do Tribunal
Regional Eleitoral; o ofício dirigido ao Desembargador Francisco Lima, Presidente do
TRE do Rio Grande do Norte; aqui está o
carimbo do protocolo do Tribunal Regional
Eleitoral - trés figuras que não são filiadas
ao Partido, de acordo com o Procurador Regional Eleitoral no Rio Grande do Norte;
D1lson Nogueira Sobral, do Município de
Ceará-Mirim, é exatamente o Presidente do
Diretõrio, ali. Vou mais à frente, em Santana
do Matos: outro, António Lopes de Oliveira,
que o Procurador faz a impugnação, ~izendo
qoe esse cidadão é filiado ao PFL E exatamente o Presidente do Diretório do PDC,
lá em Santana do Matos. Outro, Francisco
Rafael Fianco - do MUnicíPio de São Gon·
çalo do Amarante -e, infelizmente, S. Ex~
só impugnou os nomes dos Presidentes dos
respectivos Diret6rios - ; que é exatamente
o Presidente do Diretório em São Gonçalo
do Amarante.
O Sr. Divaldo Suruagy- Senador Carlos
Alberto, permite-me V. Ex~ um aparte?
O SR. CARLOS ALilERTO- Com muito
prazer, Senador Divaldo Suruagy.
O Sr. Divaldo Suruagy- Nobre Senador,
não pretendo entrar no mérito jurfdico da
questão que V. Ex·, neste instante, aborda
no Senado. Desejo apenas dar o meu depoimento do privilégio que tive de ser Colega
de V. Ex' na Câmara Federal e, agora no
Senado da República, e afirmar que V, Ex',
no exercício desses dois mandatos que o povo
do Rio Grande do Norte lhe delegou, sempre
dignificou as tradições da inteligência e da
capacidade política dos potiguares. Além dis·
so, dignificou a atividade ~olftica no seu _conjunto, porque V._ E~ é o exemplo de um
jovem de origem relativamente humilde que
conseguiu se eleger o Vereador mais votado
da História do Rio Grande do Norte, o Depu·
tado Estadual mais votado neste Estado, e,
Deputado Federal, bateu os mesmos recor·
desde votação, e também Senador da Repú·

blica. V. Ex~ tem uma das carreiras políticas
mais promissoras que conheço. Tenho certeza de que o Tribunal Superior Eleitoral ratifi·
cará a sua candídatura e V._ Ex•, por mais
um mandato, continuará honrando o povo
do Rio Grande do Norte na Câmara Alta
do Pafs.
O SR. CARLOS ALBERTO :..: Agradeço
o aparte e fiCO m:i.úto JísOÕjeado com a participação de V. Ex• no discurso que profiro no
Plenário do Senado_ Federal.
Sr. Pres-idente, Srs. Senadores, entrei com
recurso junto ao Tribunal Superior EleitoraL
Precisamos rever a legislação eleitoral, não
no período de uma campanha eleitoral, não
de forma casuística em cada eleição, mas re·
ver essa legislação, para que..absurd_os ~amo
esses não aConteÇam, como agora. estão sucedendo no Rio Grande do Norte.
Sr. PIC.Sidente, o prejuízo que a minh.a can·
didatura neste__ presente momento sofre é
muit() grande, porque, enquanto os me-us adverSários estão participando do programa
"Guia Eleitoral", no rádio e na televisão,
não estou podendo fazê-lo .. E há mais, Sr;
Presidente - é uma denúnÇia que faço aqUJ
à imprensa. Estou até proibido de dar entre·
vista em rádio e televisão! Esta é a denúncia
que faço, é um posicionamento esdrúxulo,
Sr. Presidente! Estou até proibido de dar entrevista em rádio e televisão! Não que _eu
participe de programas de rádio e televisão,
mas dar entrevista! Não posso sequer dar entrevista em rádio e televisão, porque o Tribunal Regional Eleitoral baixou es~a norma!
O Sr. Fernando Henrique Cardoso -·Permite-me V._ Ex~ um aparte?
·

O SR."CARLOS ALBERTO - Com muito
prazer nobre Senador Fernando Henrique
Cardoso.
O
p-~~n~do H~nrique c"~doso-- Ao
hipotecar solidariedade a V. Ex:, ouvindo as
razões _apresentadas neste Senado e conhe·
cendo o trabalho de V. Er> no Rio Grande
do Norte -não só aqui - , quero dizer que
o nobre Colega tem razão com relação à Lei
Eleitoral. A responsabilidade não é do Sena·
do. O Senado aprovou uma nova Lei Eleito·
ral a tempo oportuno, Tiveinos- o cuidado
de um ano a-ntes das _eleições, ;revalidar as
no~mas vigentes até aquela época. Infeliz·
mente, a Câmara, não sei por que motivo,
não levou em consjderçªão _essa decisão do
Sen3do d-a República. E, hoje, estamos todos
pagando o preço de não termos, naquele mo·
mento, revalidado a legislação existentes,
que garantiria o acesso_à teleyisão que regularizaria e discíplinaria muito a matéria que
hoje é controversa. Evidentemente, V. Ex'
não tem nenhuma responsabilidade por essa
omissão do Congresso Nacional, embora não
tenha sido do Senado Federal. Espero que
consiga- tenho certe.ia de que conseguirá
-resolver os impasses jurídicos, porque o
povo do Rio Grande do Norte precisa ter
opções é Y. Ex~ certamente é uma das me·
lhores.

sr."
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O Sr. Carlos Alberto- Muito obrigado,.
Senador FernandO Henrique Cardosô.
Sr. Presidente, um candidato a Senador
foi impugnado; o outro morreu num acidente
automobilístico, e eu também fui impugnado.
S6 existe um candidato a Senador na televisão, porque um morreu, o outro e eu fomos
impugnados. Então, só existe um candidato
ao Senado, hoje, e ocupando, os programas
de rádio e televisão. O Tribunal Regional
Eleitoral me proibiu de dar entrevistas. Quer
dizer, não posso sequer dar entre~istas na
televisão ou em uma estação de rádto.
Faço,~ então, esta denúncia através_d_o Senado Federal, dizendo que re_corri ao Tribunal Supe'rior Eleitoral, esperando que este,
distante das questiúnculas da província, dis_- tante da emoçã() polftica do meu Estado, distante do iãdicãlismo da política do Rio Grande do Norte, que o Tribunal Superior Eleito·
ral, Corte maior, possa fazer justiça, porque
hoje, Sr. Presidente, estou, na verdade, tocado pela emoção e, acima de tudo, tolhido,
sentindo o drama de não poder participar
de um processo eleitoral, sabendo perfeita·
mente que tudo isso faz parte de um jogo
político. Este acontecimento faz, tão-somente, parte de um jogo político. O que foi feito,
em termos de impugnação da minha candida·
tura, quero, mais uma vez, traze: ao conhecimento desta Casa e da grande 1mprensa do
meu Pafs.
EsPero que o Tribunal SuperiOr Eleitoral
possa julgar e me dar o direito para que eu
volte ao Rio Grande do Norte como candidato a Senador. Não como um homem cassado, não coino um homem tolhido, não como
um homem derrubado no tapete. Se o povo,
amanhã, me julgar e me derrotar, ficarei,
sem nenhuma mágoa. No entanto~ não posso
admitir que o Tribunal Regional ..Eieitoral,
de maneira esdrúxula, possa fazer a impug·
·naçao·da minha candidatura.
O Sr. Humberto Lucfna- Permite-me V.
um aparte?

Ex~

O SR. CARLOS ALBERTO- Com muito
prazer, Senador Humberto Lucena.
O Sr. Humberto Lucena- Pelo que ouvi
de V. Ex', nas teses_ jurídicas que defendeu,
o TRE do seu Estado cometeu um lamentável
equívoco. Tenho ábsoluta.certeza de que o
Tribunal Superior Eleitoral haverá de assegurar a V. Ex~ o direito de disputar, novamente,
os votos do povo do 'Rio Gran-de do Norte
para voltar ao Senado .f~deral.
O SR. CARLOS ALBERTO - Agradeço
a V. Ex•, Senador Humberto Lucena.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presj,dente.
(Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
-Com a palavra o nobre Senador Humberto
Lucena.
O SR. HUMBERTO LUCENA (PMDB PB. Pronuncia o segpinte disc_urso,) :---Sr.
Presidente, Srs. Senadores, venho a esta tri~
buna para comentar a nova política industrial
e de comércio exterior, recentemente anuo-

Quinta-feira 9

DIÁRIO DO CONGRES_SO NACIONAL (Seção II)

ciada pela Ministra Zélia Cardoso de Mello.
Efetivamente essa política tenta sepultar
o modelo de industrialização baseado na
substituição de importações, responsável pelo desenvolvimento industrial do País, h ti praticamente sessenta anos. Na linha neoliberal
ql)e o caracteriza. o Governo Collor busca
abrir as portas da economia nacional, à guisa
de incorporar, com rapidez, o Pais ao Primeiro Mundo.
Como se sabe, a industrialização brasileira
teve seu impulso inicial nos anos 30, com
base na participação do Estado nas atividades
produtivas tidas como as m·ãis fundamentais
e no protecionismo à indústria nacional, para
substituir importações_, __ naquele momento
bloqueadas, em face da crise instaurada c_om
a queda da bolsa de New York, em 1929.
O período que vai de 1937-1945, correspondente à ditadura de_Vargas, foi o auge
do modelo de substituição de importações.
A partir daí, com o fim da guerra, o comércio
internacional voltou a expandiNe e, no Brasil, já no Governo de Juscelino Kubitschek,
superpõe-se à estrutura protecionista uma
nova política de associação entre empresas
estatais, o capital privado nacional e as multinacionais. Durante os anos 60, o modelo de
consumo de bens duráveis atingiu seu ponto
máximo.
-Com a crise do petróleo (prímeiros anos
da década de 70), os países do primeiro mundo deram início a um ajustamento de suas
economias, dirigido à redução do custo de
energia e mais desenvolvimento tecnológico.
Nesse momento, os governos militares brasileiros tentaram criar uma base industrial pesada autônoma, através da implementação
do 2" Plano NaciOnal de Desenvolvimento,
em 1974.
Já nos anos 80, tentou-se tardiamente tirar
o Pats do atraso tecnológico e, no Governo
Sarney, buscou-se combinar uma abertura
maior da economia, com o apoio do Estado.
A política industrial de Collor, contudo, dá
ênfase maior â libc:ralização do comércio exterior, em oposição aos pólo!ó regionais de
liberafizações _e desenvohimento do governo
anterior.
Essa proposta do Governo Collor para a
indústria nacional, entretanto, deverá exigirum considerável volume de novos investimentos, com recursos internos e externos.
E o Governo vem, contraditoriamente, provocando mais recessão económica e, a.;;sim,
reduzindo ainda mais o percentual de participação no PIB da formação bruta de capital.
Evidentemente, Sr. Presidente, Srs. Senadores, para que as empresas nacionais tenha
sua produtividade aumentada, faz-se -necessário uma flexibilidade maior com relação às
importações. Porém, a questão que se coloca,
de imediato, é a ímpossibilidade atual de se
ter uma polftica de importação estável, uma
vez que a crise cambial continua e a relação
com os credores ainda nüo foi devidamente
equacionada.
Além disso. no tocante à ciência e d tecnologia. área furidamental pani a modernização
industrial, deve-se entender que a simples

abertura à_competição externa não significa
a condição nece.ss~iª e suficiente para que
ess_eavanço se verifi4_ue. faz-se mister, sem_
demora, um projeto nacional definido, que
seja adequado às condiçõe:> internas, que devem ser as mais favoráveis, em termos de
mercado, para os produtos t.' de incentivo às
pesquisas. Isso fizeram, de modo bem claro,
os N!Cs, New lndustrialized Countries, como
os tigres asiáticos (Corréia do Sul, Taiwan
etc). Com efeito, a Coréiapossui hoje: cerca
de 2 mil pesquisadores da área científicu e
tecnológica por milháo de: habitantes e nela
investe 2% (dois por cento) -do seu Pr'oduto
lnh::(no Bruto. E o que dizer dos japoneses,
que hoje contam com a atuaç_ão de 6 mil pesquisadores técnico~ dentíficos por milhão
de habitantes e investe 3% (três por cento)
do PIB nessa área.
Sigrlifica dizer que nos ·encontramos profundamente defasados perante os demais par·
ceiros do primeiro mun~o e mesmo dos países
de economia semelhan1e.à nossa, em termos
de ciência e tecnologia. Nosso sctor privado
tem investido nesse campo apenas 400 milhões de dólares, quando o mínimo razoável
para enfrentar a competição deveria girar em
torno de 1 bilhão e meio. E. ainda assim,
deve-se _lembrar que esses investimento~ têm
se COilcCOt!aâo em.- poucas áreas indUstriais,
como sejam. a química, a petroquímica, a
metalmecânica e muito modestamente na
biotecnologia.
Causa, portanto, muita apreensào a tentativa do Governo Collor de colocar a indústria
nacional no jogo -da cõmpctiçüo externa, sem
haver umà clara definição prévia dos setores
industriais estratt!glcos, que devem ser protegidos. Não foi de outro modo que a Alemanha e o Japão, por exemplo, se comportar;lm
na história de suas industrializações.
Hã, sem dúvida, o perigo de "Sucateamento" da indústria nacional. muito embora se
tenha desejado gradualizar_o proces~o de
abertura, com a criação de uma comissão,
envolvendo o Governo e representantes dos
três setore::. produtivos_ da economia. para definição de um cronograma de redução das
tarifas de imponação, até 1994.
Na verdade, a_impressão imediata que a
poHtica inUUstria!"proposta pelo Governo Collor nos passa. Sr. Presidente, Srs. Senadores,
é a de que, movido pela concepção de neolibcralização, que modela o perfil desse Governo, Se está derrubando as barreiras aduaneiraS do País, sem o devido -planejamento, I1uma fase cícllca negativa da economia mundial, o que _pode colocar em risco o parque
industrial brasileiro.
A argumentação de qu<:t_ essa política industrial é ··revolucionária", uma nova ··abertura
dos portm;" e que determinmá linearmente
um avanço da indústria nacional em termos
tecnológicos e competitivos. nos parece de
cunho impressionista. Só não será m;sim, se,
em contrapartida à liberaç;jo de importaçl)es.
houver um esforço sistemático para tirar o
País do "sapato chínés" das no~sas relações_
comerciais com os Estados Unidos, Alemanha e Japão e levar o País a relacionar-se,
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mais proficuamente, com o segundo mundo,
União Soviética em particular, e com a ampliação e maior aprofundamento de nossas
relações comerciais com o restante dos países
da América Latina.
E. com relação à América Latina, temos
dois exemplos lapidares para 4ue não secometam aqui os mesmos desacertos. Com efeito, na década de 70, sob ditaduras militares
ferrenhas, o Chile e a Argentina encetaram
experiências de aberturas radicais para o mercado _externo.
O grau de abertura da economia, ou seja,
o quociente da divisão do volume do comércio exterior, em um ano, pelo PIB do mesmo
período, avançou de 34,6%, em 1973, para
459é. em 1980, no Chile. E na Argentina,
de 16,6o/c: para 26,8%, entre 1976 e 1980.
No país platino, todos sabem hoje o nível
de sucateamento industiral que foi atingido
concretamente no período de 1979-1980. Já
na nação andina, com um projeto mais ambicioso, em que se promoveu uma ampla privatização, preservando-se apenas as minas de
cobre, em 1981, a produção industrial ainda
era inferior a de 1984. Em ambos o~ países,
o custo social dessas aberturas foi imenso,
com o desfilar de um maciço contingente de
trabalhadores desempregados e todas as mazelas conseqüentes.
Logicamente, não desejo, com estas informações, fazer uma comparação linear entre
o Brasil c essas nações. Não me passa despercebido que a economia brasileira possui hoje
uma dinâmica e uma potência muitíssimo superiores às da Argentirta e do Chile nas décadas de 70 e 8Q
Contudo, não se pode deixar de reiterar
que_ mesmo mais avançados em relação a esses países, continuamos atrasados em relação
a vários itens fundamentais para o enfrentame mo do jogo competitivo do comércio internacional.
Concretamente. se não houver uma integração e uma exp.ansão do mercado interno
e a garantia de aumento da produtividade
da estrutura industrial do País, dificilmente
a indústria nacional teni condições de enfrenhlr o impacto do capital externo. Este, diante
do quadro dclico pouco favorável, não he::.itará em querer beneficiar-se leoninamente do
nosso mercado interno.
Assim, Sr. Presidente. Srs. Senadores, te~
mos que pÓ r um pé atrás em relaç<1o ao suces~
so de uma política industrial de avassaladora
abe-rtura externa.
A idéia de acabar totalmente com u proteção estatal a algumas áreas industriais novas
nos parece eq_uivocada salvo melhor juízo.
Sr. Presidente, S.rs. Senadores, não quero,
de modo algum, com estas palavra.;;, deixar
transparecer, nem de leve, uma posição, totalmente, contrária â abertura da economia
do Brasil para o exterior.
Entendo que realmente a correlação de
forças económicas mudou em todo o mundo.
Estamo:;, hoje, assistindo a uma situação
bem diferente. Por exemplo, na China Continental o capital externo se associa, através
de Joint ventures, com o capital chinês. para
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prOmover o desenvolvimento econômi_co d~
sa grande nação asiática. Da mesma maneira,
estamos vendo o avanço extraordinário que,
neste sentido, acontece no Leste Europeu,
em particular União Soviética.
Sr. Presidente, Srs. Senadores.
Sou contrário a que o Brasil continue a
ter uma economia autarquiztidã e, portanto,

isolada do resto do mundo, o que não seria
compatível com os dias atuais. Mas tc:mos
que tomar-açnecessárias cautelas, para não
expormos a uma situação de crescentes difi·
culdades a indústria genuinamente nacional,

sobretudo nos setores considerados estratégicos de nossa economia que terão que ser
devidamerlte equacionados pelo próprio Governo, na sua ânsia de abrir as portas ao capital estrangeiro.
E, ainda mais, faz-..sc necessária ·a elaboração de um Estatuto do Capital E:.trangeiro,
através do qual se consolide, nesta hura, toda
a legislação, de tal sorte que tenhamos normas bastante claras e definidas que possam
disciplinar a entrada, a aplicaão e a saída
do capital estrangeiro.
Em suma, é importante que o Congresso
Nacional fique de sobreaviso, mais uma vez,
para enfrt:':ntar uma iniciativa oficial tendente
ao· "sucateamento" da indústria nacional.
Antes de tudo, é preciso ter claro que a incapacidade de avanço tecnológico, está vinculada ao grau de integração vertical atingido
pelo sistema iadustrial, à dimensão do mercado interno e à qualidade do:. seus recursos
humanos. Perder de vista essa perspectiva
é entregar-se aos desígnios dos centros capitalistas desenvolvidos, no afã de saírem da crise
em que se encontram no mundo.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
(Muito bem!)

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
-Concedo a palavra ao nobre Senador Mansueto de Lavor.
O SR. MANSUETO DE LAVOR (PMDB
- PE. Pronuncia _o seg_uip.te discurso.) Sr. Presidente·, Srs. Senadores, a publicação,
hoje, no Diário Oficial, do Decreto 11° 99.441,
datado de 7 de agosto, fazendo valer em todo
Território Nacional o disposto na Resolução
n? 661, adotada pelo Conselho de Segurança
das Nações Unidas, traz ao nosso País profundas conseqüéncias.
Na realidi:lde, a invasão, a ocupação e, agora, a anexação do Kuwait pelo Iraque suscitam questões da mais alta importância ·que
afetam não só o já castigado padrão de vida
dos brasileiros como também a própria segurança e soberania nacionais.
Essas questões encontravam-se irresponsavelmente esquecidas, intoxicado que está o
País com a barragem de desinformação com
que se pretende anestesiar a Nação, enquanto
se lhe retiram as bases da sobrevivência.
Acena-se com a falsa solução de problemas
episódicos, meras conseqüências do modelo
de extração de recursos do País, sem qualquer
proveito para seus habitantes. Põe-se a inflação no centro das discussões e pretende-se

dinamizar o corhércio exterior, mas o resultãdo é quebrar aindamai_s a combalida produção e levar a economia a um nível bem mais
primitivo, bem menos diversificado. Tudo isso _em nome de·Uma falsa modernidade ..
Refiro:.me a essa abertura indiscriminada
dÇJ comércio exterior e a essa propalada P"O!ítica Industrial que leva, nada mais nada me~
nos, a desindustrialização do País. Em pri·
meiro lugaf, a elevação dos preços do petró·
leo, que se espera seja a conseqúência da
ação de Sadan.Hussein, tende a tornar ainda
mais agudas as dificuldades das contas exter·
nas do País. _Não é preciso dizer que essa
situação 'j_á erâ Iairientável, mesmo com os
preços do petróleo abaixo dos US$ 20 por
barril. Já se podia, antes da crise recente,
prever que o fôlego da abertura comercial,
anunciada com pletora de fogos de artifício"
pelo Executivo Federal, n_ão seria muito longo. Além de não corrigir ·os defeitos da estru·
tura industrial, a tal abertura determinaria
l)ma avalanche de importações, que faria, em
pouco tempo, encarece·r os preÇós·delas, tornando-as mais proibitivas do que antes da
pretensa ..liberalização'" do comércio exterior.
Possivelmente, as agruras do petróleo servirão como desCUlpa cómoda para o enganOSO
combate ã inflação baseado nas privações impostas <l_:OS ~s~alariados e também para o fias~
co das políticas comercial e industrial. O fracasso de um e de outras vem de qualquer
jeito, mas agora já se esboça uma óbvia tentaúva de justificação para o injustificáveL
Em segundo lugar, o episódio em curso
no Oriente Médio ilustra bem a leviandade
com qoe·se te·m tratado tanto a questão energéticaquartto a do comércio ex-teríor. Apesar
de esforços válidos e na direção certa, como
ocorreu nos ·primeiros anos do Programa do
Álcool, manteve-se em grande parte a economia brasileira atada às vicissitudes do abastecimento e dos preços do petróleo. ISso foi
sendo feito no Brasil, não obstante se dispor
de abundantes estudos de especialistas nacionais e_ estrangeiros, os quais deixam absolutamente claras: 1) a tendênCia à escassez do
petróleo em relação à sua demanda, numa
perspectiva de médio e longo prazo; 2) a ins·
tabilidade política na região da qual depende
parte substancial da oferta desse produto; 3)
as desvantagens económicas dele em comparação com combustíveis alternativos, como
é o caso, para nós, do renovável combustível
az.ul 1 _ que é o álcool e outros produtos oriundos da biomassa; 4) a comprovada nocividade
dele em relação ao meio ambiente.
Ao se conservar, entre ou tas dependências
danosas ao País, como a tecnológica, que
aliás está S'erid6-ã.mpliilda, a dependência do
petróleo, e, além disso, de petróleo importado, tentou-se, por exemplo, em relação ao
Iraque_, estabele_cer relações especiais. o que
levou o Brasil a comprar naquele País uma
percentagem de suas importações totais bem
superior à que a maioria dos países compradores JUlgou razoável e prudente, para um
país do perfil do Iraque. Tais importações
seriam compensadas por exportaç_ões de pro-
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dutos brasilêiros, sobfetudo· annamento, serviços e ultimamente, alimentos.
O resultado dessa política, que se caracterizou pela_ vinculação da política na região
a interesses de uma única empresa, foi estender indefii1idilmente e agravar a dependência
do abastecimento de petróleo de origem ira·
quiana, uma vez que os fornecedores brasileiros de bens e serviços ficando envolvidos
em contenciosos e Créditos não saldados, a
cessação das compras de petróleo poderia significar o esquecimento, para fins práticos, da
possibilidade de pagamento das dívidas por
parte do Iraque. Em suma, a fim de poder
importar um produto caro, inconveniente e
substituível, com vantagem, por alternativas
nacionais capazes inclusive de gerar emprego
e criação de tecnologia no País, o Brasil coleciona prejuízos adicionais, ligados à mania
de exportar a qualquer preço. Só que, depois
de dar subsídios aos exportadores, não serecebe um só dólar, já que (l_d_evedor não paga.
Não está explicado satisfatoriamente até hoje
por que as autoridades brasileiras aceitaram
a escandalosa alteração das condições pactuadas com o Iraque na exploração que redundou na descoberta do campo de El Majnoon
naquele pais, nem por que autoridades que
se seguiram continuaram a fazer com que recursos nacionais em vulto crescerite fOssem
dissipados na importação do petróleo_ ~~m_
investimentos naquele país, que se mostrou
desonesto e trapaceiro, principalmente na
questão dos contratos de risco" com a Petro~
brás e na descoberta do poço de petróleo
na Ilha de El Majnoon. Já havia, portanto,
antecedentes para as autoridades brasileiras
desconfiarem da lisura da honestidade das
autoridades iraquianas. Esse comércio, que
é um conluio no qual se precisa investigar
práticas não muito sadias de comércio exterior, ainda pode ser objeto de investigações,
inclusive aqui, no Se_nado.
As alternativas ao petróleo importado e
até mesmo ao petróleo tout court são de todo
interesse p~ra o Brasil. A experiência do Programa do Alcool foi desvirtuada por interesse
de grupos -especiais do próprio setor de bens
de equipamento para destilarias, interesses
de usineiros cartelistas, mas, sobretudo, interesses de forças internacionais empe_nhadas
em demonstrar a inviabilidade do mais viável
de todos os pro jetos.
Não estou aqui defendendo o Projeto como
está hoje sendo executado, o Proálcool: estou
defendendo o álcool como uma energia alternativa naclonal e que, ipclusive, nos poderá
livrar da dependência, que fere a nossa soberania, de países do Oriente Médio," instáveis

e

politicamen!~·

O Sr. Cid Sabóia de Carvalho Permite-me
V. Ex' um aparte?

O SR. MANSUETO DE LAVOR não. Tem V. Elr' o aparte.

Pois

O Sr. Cid Sabóia de Carvalho - Senador
Mansueto de Lavor, o assunto que V. Ex~
aborda é de uma atuaiidade impressionante.
Está muito bem casado com o notíciário inter·
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nacional, com essa crise que outra vez grassa
no orierite, com as apreensões geradas nas
grandes potências. Nesta hora é possível e

muito fácil de se Prever que outra vez o Brasil
se veja naquela contingência de impulsionar,
como V. Ex~ lembra, o Programa do Álcool,
o álcool combustível, o álcooJ hidratado, que
entrou numa fase de decadência inexplicável.
O Governo, que durante muitos anos fei a

propaganda deste Programa, incentivou a
aquisição do carro movido a álcool, esse mesmo Governo se desinteressa pelo Programa,
e, de repente, é balançado pela crise interna~
cional. Esperamos, Senador Mansueto de La~
vor, que o Governo do Sr. Fernando Collor
de Mello ouça as considerações aqui feitas
por V. Ex~ Se não quer ouvir uma voz senatorial, que pelo menos analise as perspectivas
internacionais advindas de mais um conflito
de grave monta e de excepcional preocupaçãQ
para os Estados Unidos, Uniáo Soviética, Inglaterra e França. Era este o aparte que desejava fazer a V. Ex•
OSR. MANSUETO DE LAVOR - 0 a par·

te de V. Ex• ilustra o meu pronunciamento.
Agradeço a V. ExA
Para continUar a minha linha anterior de
raciocínio, afirmo que o Brasil está despre·
parado para essa crise energética mundial que
pode advir do conflito no orie:nte Médio. E
o pivó da crise é o principal parceiro do País
na regiáo. Interesses brasileirOs e empresas
nacionais fortfssimas estão lá plantadas. Não
vamos discutir o mérito _dessas questões. O
importante é que o Brasil não se preparou
para enfrentar problemas desta espécie;- para
mais um choque do petróleo, que pode surgir
com essa anexação do Kuwait pelo_lraque.
A alternativa nacional existe, nós sabemos,
mas, quando foram executá-Ia, o fizeram
mal.
O Banco Mundial, no caso do Proálcool,
passou a comandar um Programa que, ao ser
lançado, era nacional, e, mais do que isso,
era nacionalista. Depois-o que ocorreu? Favoreceu-se a concentração, sob todas as for·
mas, no privilegiamento das grandes usinas,
em lugar da descentralização que propiciaria
unidades menores de produção e distribuição, a nível dos municípios. Não havia necessidade de um Proálcool altamente cartelizado
entre 10 ou 13 usinas: um grupo em São Paulo, um grupo em Pernambuco, outro grupo
em Alagoas. Cada município do País poderia
produzir a sua própria energi:1<, através de
um programa democrático, descentralizado,
municipalizado, até, do Proálcool. Por que
não se fez isso? Quais os interesses que estavam por trás disso?
O Sr. Humberto Lucena- Permite-me V.
um aparte, nobre Senador?

Ex~

O Sr. Jutahy Magalhães- Permite-me V.
um aparte, nobre Senador?

EX~

O SR. MANSUETO DE LAVOR- Primei·
ramente ouço, com prazer, o nobre Senador
Humberto Lucena. Em seguida, o nobre Senador Jutahy Magalhães.

O Sr. Humberto Lucena- No início do
seu discurso V. Ex• fez muitas considerações
coincidentes com o meu pronunciamento nesta tarde, no Senado, com relação à nova Poli·
tica )ndusirial e de Comércio Exterior do Go· ·
vemo Co1lor.
O SR. MANSUETO DE LAVOR- É ver·
dade, Senador. Coincide com a linha do pronunciamento de V. Ex•, não· c-om o saber e
com a profundidade com que V. Ex~ abordou
o-assU.ntó.

O Sr. Hulnberto Lucena- V. Ex~ está
sendo muito modesto, por um lado, e muito
generoSo, _por ·outro. Importante é que realmente temos muita afinidÇtde de pensamento,
nestas questões.
O SR. MANSUETO DE LAVOR muito me honra.

Isto

O Sr. Humberto Lucena- V. Ex~ coloca
bem a discussão deste problema que é de
fundamental importância para o Brasil, so·
bretu.do neste contexto da crise internacional
que está aí se agravando no Oriente Médio,
com a invasão do Kuwait pelas tropas militares do Iraque, o que gerou, como sabe V.
Ex-', um bloqueio económico decretado pelo
Cónselho de Segurança da ONU. Neste aparte, solidarizo-me com V. Ex', quando enfa·
tiza n·âo só- ~r -necessidade de retomarmos o
Programa do Álcool 7 bem como de não nos
descuidarmos dessa grande alternativa energética que temos, com te_cnologia própria
que, inclusive tem feito inveja a muita gente
por esse mundo afora. Em matéria de produção de álcool carburante, somos pioneiros
no Mundo e temos condições até de o exportar, se o Programa for reativado. Não apenas
o combustível, o álcool carburante, como carros a álcool, que são hoje fabricados no Brasil
e que nos deram condições de suportar o primeiro choque do petróleo, por ocasião da
crise grande no abastecimento dos derivados
de petróleo~ V. EX" está pronunciando palavras bastante lúcidas e merece a atenção do
Plenário desta Casa. V. EX" não está lançando
acusações contra esse ou aquele Governo;
V. Ex• discute o assunto, em tese. Em poucas
palavras V. Ex~ faz uma crítica a todos os
governos brasileiros que fêm tido idêntico
procedimento, em relação ao Programa do
álcool da maior relevância para a tecnologia
nacional.
O SR. MANSUETO DE LAVOR --'V. Ex•
interpreta, da melhor maneira possível, aquilo que exatarnente estou querendo dizer. Em
nome da liberalização da abertura da economia que o atual G_overno apregoa e tenta
colocar em prática, que se faça um programa
energético alternativo, de acordo com os interesses nacionais., em defesa da soberania nacional; e que não se continue com experiên·
cias do tipo desse_ reJ~cionamento comercial,
econômico, Brasii~Iraque, quando, sem nenhuma razão plausível e com imprudência
comprovada, as autoridades bra-sileiras escolheram o Iraque como pa~cei_ro privilegiado
no_OrienteMédio.
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O Sr. Mauro Benevides- Permite-me
um aparte,_nobre s.enador?

Ex~

v:

O SR. MANSUETO DE LAVOR- Se me
permite, nobre Líder, o Senador Jutahy Magalhães já me pedira anteriormente. Logo
depois concederei, com muita honra, o aparte
a V. Ex~

O Sr. Mauro Benevides- Aguardo a opor·
tunidade.
O SR. MANSUETO DE LAVOR - Tem
Ex~, Senador Jutahy Magalhães.

o aparte V.

O Sr. Jutahy Magalhães- Permite-me V.
apenas fazer uma abordagem sobre o aspecto da administração desta crise que aí está
e para a qual não houve uma previsão, como
V. Ex~ já falou, a fim de que pudéssemos
enfrentá-la sem nenhum problema para o desenvolvimento do País. Fico eStarrecido, no_bre Senador, quando ouço a declaração de
dirigentes da Petrobrás, como ontem, de que
os recursos, que serão majorados com a com·
pra de petróleo a preço mais alto do que
está ocorrendo no momento, da ordem de
500 milhões de dólares - mais ou menos,
é a previsão do que o País irá gastar a mais
na importação de petróleo no prazo de doze
meses - , esses recursos seriam suficientes
para que a Petrobás aumentasse a sua produção _em 200 mil barris diários. Ora, nObre
Senador, não é possível que, ~gora se queira
cuidar a crise do Oriente Méâio pela falta
de previsão para a aplicação de recursos,
apottes de recursos, para que pudéssemos
colocar em funcionamento ess_e campo petrolífero que dará 200 mil barris diários para
o Brasil. Então, veja V. Ex• a falta de acuidade da Administração, que não está sabendo alocar recursos nas áreas que irão trazer
benefícios para o País. V. Ex• sabe o quanto
. nós todos, aqui, temos defendido o problema
de aplicação de recursos para Xingó. Hoje',
já vemos ameaças, novamente, de paralisação das obras de Xingó, porque não estão
sendo levados para aquela área os recursos
necessários, que deveriam ser aplicados, para
que não houvesse nenhuma paralisação nessa
obra. E, além de Xingó, as demais hidrelétricas previstas no Plano Energético Nacio·
na!. A cada instante, vemos a paralisação de
mais obras, porque a área, o setor energético
não está sendo atendido nas suas necessidades. A isso chamo de má administração~ alguns podem chamar de outra forma. Para
mim, hoje, há um péssimo administnidor à
frente dos destinos do País.
Ex~

O SR. MANSUETO DE LAVOR --' Obri·
gado pela informação que V. Ex~ traz.
É notório que a Petrobrás, hoje, é uma
casa comercial e má administrada, porque
as suas contas estão no vermelho há muito
tempo, e a culpanão é do consumidor brasi.
leiro.
Concedo o ap<irte ao nobre Senador Mauro
Benevides, que j~ me h~ via solicitado.
0 SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
-Solicito ao nobre orador peça a seus apar-
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O Sr. Mauro Benevides- Nobre Senador
Mansueto de Lavor, quando V. EX~ se reporta à necessidade de se estabelecer um plano
de alternativas energéticas, em razão da crise

surgida em função da invasão do Kuwait pelo
Iraque, me permitiria lembrar que, em
1977/1978, quando a crise do petróleo se agudizava, atingindo muitas nações, inclusive a
nossa, a Bancada do então MDB - aquda
pequenina Bancada do MDB -realizou es-

tudos, com a participaçã:o, inclusive, do Prof.
José Goldemberg, então catedrático da USP.

No Departamento de Física, rio campos da
USP, elaboramos as sugestões de alternativas
energéticas. Naquela ocasião_, o MDB, através da manifestação do seu Líder, que era
o Senador Franco Montara, ofereceu ao País
aquele programa de alternativas energéticas.
Veja V. Ex~ que é exatamente um Senador
do PMDB . . :. . _ este PMDB que sucedeu o
:MDB -que oferece nova sugestão: a busca
de alternativas energéticas para a superaçã-o
dessa crise que já se vislumbra como das mais
difíc_eis no panorama internacional.
O SR. MANSUETO DE LAVOR- Nobre
Senador Mauro Benevides, o Prof. José G61demberg, hoje Secretái-io da Ciência ~!Tecno
logia do Governo Collor, vem preConizando,
há muito tempo, o fim "da era do petróle-o
e, se é recente a sua ascenção a esse alto
cargo da administração - antes, como Reitor, como cientista, como uma das mais renomadas figuras da ciência brasileira - , certa·
mente poderia ter contribuído para uma solução alternativa ao petróleo.
Então, o que estarrece é o País, a esta
altura, não estar preparado, já não digo pelo
aumento da produção de petróleo nacional,
mas pela busca de alternativas energética" sem
caráter definitiVo.

O Sr. João Lobo -

Permite-me V. EX•

um aparte?

V.

O Sr. Teotonio Vilela Filho- Permite-me
E~ um aparte?

O SR. MANSUETO DE LAVOR- Ouço.
pela ordem, o aparte do nobre Senador João
Lobo~ Em seguida, o do ilustre Senador Teotonio Vilela Filho.

O Sr. João Lobo- Nobre Senador Mansueto de Lavor, acompanhei o discurso de
V. Ex~, como se-mpre brilhante na sua profundidade, na sua argumentação, na análise
atualizadfssima sobre o assunto que, no mo·
menta presente, está ocupando a atenção de
todo o mundo civilizado. Parabenizo V. Ex•
Petrobrás não pode ser acusada de ter deixa·
do de buscar alternativas para o programa
energético.
Há enorme diversificação de fornecedores,
inclusive no próprio Golfo Pérsico: as quotas
do Kuwait, as quotas da Arábia Saudita e
as do Iraque, apesar de serem, ainda, muito
altas, são perfeitamente substitu.íveis pelas de
outros fornecedores de outras partes do mundo. O Brasil pode, comodamente, refazeres-

sa:s quotas em Angola e na própria Europa,
e até na América do Sul ou em qualquer
outra parte. Pedi este aparte mais para lem·
brar a V. Ex• que Deus costuma escrever
certo por linhas tortas. Nosso Proálcool essa alternativa que o Brasil nunca poderia
abandonar, nunca poderia marginalizar talvez agora encontre justificativa; sabemos
que o Proálcool entrou nesse colapso e nessa
crise porque o petróleo não acompanhou a
subida prevista no projeto inicial do Proál·
cool. A esta altura, em 1990, todos os cálcu·
los, _todas as previSõeS davam para o -bairil
de petróleo um preço em torno de 60 a 80
dólares. Ai, sim, o álcool não seria antieco·
nôrnico, porque o barril de álcool seria mais
ou menos compatível com esse preço, o que
sustentaria o projeto do Proálcool. Talvez
agora o Proálcool possa ser reavivado. O pre·
ço do petróleo vai inevitalvelmente subir. E
subindo a nível mundial, incontrolavelmente,
há uma justifiCativa para se intensificar o
Proálcool, que é definitivo e decisivo, a fim
de que o País tenha independência e liber·
dade. Este o aparte que queria oferecer a
V. Ex~
O SR. MANSUETO DE LAVOR- Oori·
gado, nobre Senador João Lobo.
O grande argumento contra o Proálcool,
contra o álcool como energia alternativa, é
que há o subsídio. Entretanto, não se nota
nem se combate o subsídio-à energia elétrica,
o subsídio ao trigo, aos automóveis para exportaç<'io, e outros; só se concentram as críticas no subsídio ao álcool como grande fonte
de ene"rgia nacional.
O apãrte de·v. Ex~· muito oportuno, mas
é preciso dizer, sobre a defesa que fez da
Petrobrás- em grande parte justa-, que
a derrocada do Proálcool, cm grande parte,
foT piOmovida pela Petrobrás. Parece-me até
que a Petrobrás não administrada o progra·
ma, e sim que era uma adversária, uma concorrente; parece-me que a Petrobrás era brasileira e o Proálcool não era brasileiro, ou
vice-versa.
.Os diversos desvios e dLstorções fizeram
elevar enormemente os custos de produção.
Mas ainda assim, e mesmo antes de computar
os efeitos prováveis das atuais tensões no
Oriente Médio sobre os preços do petróleo,
este era mais caro e mais subsidiado do que
o álcool, como mostram numerosos trabalhos
e artigos q·ue faço juntar a meu pronuncia·
mento.
Mas um verdadeiro Programa Nacional do
Álcool, sem os desperdícios, por exemplo,
decorrent~s de transportar cana por centenas
de quilômetros em caminhões movidos a diesel, e em lugar disso aproveitando subprodutos na fertilização, em usinas próximas às
zonaS agrícolas, tornaria o preço do álcool
ainda m_ais competitivo do que já o é. Além
disso, em vez de ter sobras de gasolina devido
ao maior uso de diesel, em função de substi·
tuição apenas da gasolina pelo álcool, um
programa sério teria aproveitado tecnologias
já desenvolvidas no Brasil, e outras que se
- teríam desenvolvido para aproveitar o pró·

e
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prio álcool e óleo vegetais como substitutos
do diesel, além de insumo para produtos alternativos aos da petroquímica. Pois, não se
~gnor~ que o diesel e os insumos derivados
do petróleo usados na petroquímica são forte·
mente subsidiados com recursos extraídos ao
povo brasileiro, sem que os '"'líóer<liS" críticos
dos subsídios emitam sequer um suspiro,
Não se deve ignorar, tampouco, que a Petrobrás tem refinado gasolina em excesso em
razão da situação apontada e que a exporta
a preços rid(culos, que às vezes nem pagam
sequer o petróleo com que foifabricada. Não
obstante técnicos brasileiros desenvolveram
mot':lr para funcionar com óleos vegetais bra·
sileiros de alto teor calorífíco, que apresentariam rendimento melhor que o do óleo die·
sei.
O Si-. 'l'eotonio Vilela Filho · Permite-me
V. Ex• um aparte?

O SR. MANSUETO DE LAVOR- Com
prazer, ouço o aparte de V. E~
O Sr. Teotonio Vilela Filho- Nobre Sena·
dor Mansueto de Lavor, congratulo-me com
, V. Ex~ pelo brilh.ante discurso,_como sempre
e, sobretudo, muito oportuno, no momento
em que vivemos mais uma crise internacional
do petróleo. É lamentável, é inacreditável
que um País como o Brasil, possuidor de reservas formidáveis, de fontes de energias al·
temativas e renováveis, seja p·ego de "calças
curtas" - corno se diz - diante de mais
uma nova crise dO petróleo. Espero que tire·
mos da crise pelo menos uma lição. Espero
que esta crise revele para nós, brasileiros,
uma face positiva, no sentido de que, de ago·
ra em diante, realmente s_e leve a sério, se
procure incentivar e desenvolver projetas de
energia alternativa e, sobretudo. se democra·
tizem as discussõe_s em relação à energia produzida no Brasil. Espero, como Presidente
em exercício da Comissão de Serviços de ln·
fra-Estrutura, que amanhã se reunirá para
avaliar esta crise do petróleo e seus efeitos
no problema energético nacional, trazer, chamar à discussão a sociedade brasileira para
a questão da energia, a comunidade acadêmica, os Governos, sobretudo estaduais e
municipais, que sempre estiveram à margem
dessas discussões, a sociedade como um todo
e, principalmente, o Congresso Nacional,
que tem que estar à frente, conduzindo esse
processo. A realidade é que, nos últimos 30
anos., toda decisão sobre política energética
no Brasil foi tomada numa meSa, composta
por não mais de cinco entidades. E sabemos
quais eram as entidades: os produtores de
equipamentos, os chamados barrageiros, as
empreiteiras e os bancos financiadores de recursos. Este modelo perverso que funcionou
no Brasil até agora tem que acabar, porque
foi esse modelo que criou uma I taipu, que
está pronta há dez anos e até hoje tem uma
turbina parada, porque não há linha de transmissão para passar energia; foi esse modelo
que criou Balbina, o quilowatt mais caro do
mundo_, foi esse modelo que desenvolveu o
projeto de energia nuclear que até hqje muito
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pouca energia produziu e já consumiu mais
de 6 bilhõeos. de dólares. estive cm Angra e
vi encaixotado todo o equipamento compra·

do e pago com o dinheiro dos brasileiros.
Está lá, à espera de alguém que conclua o
projeto. Pelo menos devemos tirar de mais
esta crise uma lição- a lição de que o Brasil

não precisa consumir o petróleo todo que
consome, nem precisa depender tanto quantq
depende do petróleo. Temos que rediscutir

a matriz energética, colocar fontes alterna·
tivas de energia e, sobretudo alterar o modelo de desenvólvimênto.
inconcebível
que, no nosso modelo de desenvolvimento,
80% do nosso transporte sejam calcados em
rotlovias, quando sabemos que as hidrovias
e as ferrovias são muito mais económicas.
Temos à tonelada transportada mais cara do
Mundo. Então, a discussão não pode ficar
no modelo, na matriz energética, tem que
se aprofundar, se adiantar na concepção do
nosso modelo económico.

E

O SR. MANSUETO OE LAVOR- Agra·
deço a V. Ex• a intervenção brilhante.
Já concluo, Sr. Presidente,
Um programa de combustíveis alternativos
baseados em biomassa tropical têm, no Bra·
sil, um campo privilegiado, dada a magnífica
exposição solar e de nosso Território. Essa
mesma fonte original de energia propicia
também a existência de madeira, também re·
oovável, que, sob a forma de carvão vegetal,
é mais uma vantagem comparativa do Brasil,
em condições de oferecer à indústria e aos
transportes o insumo energético mais compc·
titivo que se pode conceber.
Conhecido também o excelente potencial
hidrelétricO do País, onde infelizmente tam·
bém se privilegiaram as grandes centrais em
lugar de usinas pequenas e descentralizadas,
está .mais do que evidente a completa desnecessidade de se amarrar o destino do País
ao sabor das crises originadas em conflitos
do Oriente Próximo ou -geradas pelas multinacionais da energia, estas bem mais poderosas e com capacidade bem maior de obter
apoios em todos os setores para suas inicia·
tivas.

áivores n:o âmbito da produção de -carvão
vegetal.
.
Mas o que não se costuma enfatizar, por
razões óbvias, é que o petróleo e toda a indústria, transportes e' energia nele baseados são
signifiCàtivoS ageiltes cancertgenos, sem falar
nos danos brutais ao meio ambiente causados
pelos freqüentes e enormes_ vazamentos de
óleos nos mares e praias. E, mais que isso,
fala-se na destruição da camada de ozónio,
como efelto do desmatamento, mas cala-se
o fato de que o principal elemento destruidor
dessa camada é a queima de produtos de petróleo.
Sr. Presidente, ao encerrar, agradeço a V.
Ex• a paciência e aos nobres Co,egas as intervenções que abrilhantaram este pronunciamento com colocações por demais oportunas.
(Muito bel!!!)

DURANTE O DISCURSO DO SR.
MANSUETO DE LAVOR, O SR.
POMPEU DE SOUSA. 3• SECRETÁ·
RIO, DEIXA A CADEIRA DA PRESI·
DÊNCIA, QUE Ê OCUPADA PELO
SR. NELSON CARNEIRO, PRESI·
DENTE.
O SR. l'RESJI)ENTE (Nefson Carneiro)
- A Mesa agradeCe a colaboração de V.
Ex<
Sobre a mesa, requerimento que será lido
pelo Sr. 1" Secretário.
É lido o seguinte
REQUERIMENTO N• 246, DE 1990
Senhor Presidente,
Requeiro a V. Ex\ com base no art. 216
do Regimento Interno, sejam solicitadas ã
Ex! S~ Ministra da EconOffiia, Fazenda e Planejamellto, as s_eguintes informações:
1. Qual_o Plano concebido p_elo Governo
para o Nordeste, notadamente em relação
ao semi-árido?
2. Qual a decisão governamental quanto
-aO combate aos efeitos da "seca verde" que
atingiu o semi-árido nordestino, no corrente
ano?
3. Especificamente, quais os programas
elaborados para incentivar a agricultura, a
agroindústria e o turismo naquela região?
4. Quais os recursos, até agora, alocados
para investimentos na região e qual a forma
de sua aplicação?
5. Quaís as providências adotadas pelo
Governo pira a ieformulação dOs incentivos
fiscais da Sudene?
Sala das Sessões, 7 de agosto de 1990. ~
Senador -Humberto Lui:ena.

Resta lembrar que, entre os_ projetas prioritários das campanhas mundiaiS de dcsinfor·
mação demagógica, figura a questão do meio
ambiente, com grande ênfase na devastação
de florestas e queima de madeira, bom pretexto para aprofundar a presença, já incom·
patível com a segurança nacional, de institui·
çõespúblicas e privadas estrangeiras na Amazônia. AcOntece que, num programa energé~
tico decente, como o que estamos propondo,
além das vantagens económicas já demonstradas - e que são acrescidas dos efeitos
indiretos sob a forma de geração de empre~
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
-A matéria vai ao exame da Mesa.
gos~ de viabilização de produção em outros
setores, desenvolvimento de tecnologia naO Sr. Chagas RodrigueS --Sr. Presidente,
cional etc. - , só haveria ganhos, em termos
peço a palavra pela ordem.
de proteção do meio ambiente, em relação
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
à atual tragédia em curso no mundo. Quanto
à madeira , não haveria por que desmatar - - Assim que for concluído o Expediente,
darei a palavra a V. Ex•
florestas virgens, e, sim; cultivar e replantar
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O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
-Sobre a mesa, requerimento que será lido
pelo Sr. 1" Secretário.
É lido o seguinte
REQUERIMENTO N• 247, DE 1990
Senhor Presidente,
Os Senadores que este subscrevem reque·
rem a Vossa Excelência, nos termos regimen·
tais, a realização de sessão especial, a ser
oportunamente convocada, em homenagem
póstuma ao ex~Senador Daniel Krieger, fale·
cido a 28 de julho último, na cidade de PortCJ
Alegre-RS.
Sala das Sessões, 8 de agosto de 1990.Alberto Hoffmann - Lourival Baptista Mendes Canale - Mauro Benevldes - Ney
Maranhão- Chagas Rodrigues- José Paulo
Bisol - Jarbas Passarinho - Meira Filho
- Divaldo Suruagy - Jorge Bornhausen Alexandre Costa - Marco Maciei - Afonso
Sancho - Mauro Borges - Francisco Rollemberg - Leite Chaves - Jutahy Magalhães - Ronaldo Aragão- Pompeu de Sousa
-João Calmon- Wilson Martins- Fernando Henrique Cardoso - Antônio Luiz Maya
-Humberto Lucena- Cid Sabóia de Carvalho- Nabor Júnior- José Richa- Aureo
Mello- Roy Bacelar- Mário Covas- Ja·
mil Haddad- Carlos Alberto- Nelson Carneiro.
o-SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
- Embora desnecessário. pela forma regimental, a Mesa submeterá o requerimento
à aprovação do Plenário.
_
O requerimento será apreciado logo apósa Ordem do Dia.

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
- A Presidência c<?munica ao plenário que,
de acordo com o disposto no art. 76, II, do
Regimento Interno, encerrou-se ontem o
prazo de funcionamento da Comissão Parlamentar de- Inquérito criada pelo Requerimen~
to n" 598, de 1989, para examinar a licitude
e a legali~ade de operação de compra de pia·
taformas de perfuração semi-submersíveis tipo TH-2800, dO Consórcio de Empresas Metálicas e União Industrial de Empresas, realizada pela Petróleo Brasileiro- Petrobrás.
A Comissão não apresentou, até o prazo
final de seu fundonalnento relatório" ou conclusões de seus trabalhos. '·
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
- Foram encaminhados à publicação pareceres da Comissão de Assuntos Económicos
que concluem pela apresentação dos Projetas
de Resolução n~s 37 e 38, de 1990. relativos
à emissão de letras financeiras e a operações
de crédito, respectivamente. As matérias ficarão sobre a mesa, durante cirico sessões
ordinárias, para recebimento de emendas,
nos termos do d_isposto IlO art. 235, II, f,
combinado com o art. 277 do Regimento Interno.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
-Concedo a palavra ao nobre Senador Cha-
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gas Rodrigues, pela ordem, que já a havia

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
-Concedo_ a p~l~vra ao __nobre Senador.
O SR. CHAGAS RODRIGUES (PSDB O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDO·
PI. Pela ordem.)- Sr. Presidente, eu havia
SQ (PSDB- SP. Pela ordem. Sem revisão
comunicado à imprensa, às Lideranças e aos
do-orador.)_- Sr. Presidente, sabemos todos
ilustres Colegas que encaminha, hoje, ã Me·
nós. da importância e da urgência da matéria
sa, um requerimento de urgência urgentís·
a que fez referência o nobre Senador Chagas
sima, referente ao Projeto de Lei da Câmara
Rodrigues. Não vou repetir argumentos que
n!'47/90, que "diSpõe sobre os planos de benejá (oram trazidos aó Plenário, até tnesmo por
fícios da Previdência Social, e dá outras proviV. Ex~, Sr. Presidente Nelson Carneiro, que,
dências".
- tanto quanto cada um de nós, está interessado
O requerimento, Sr. Presidente. do qual
na aprovação desJa matéria.
tive a honra de ser o primeiro signatário, foi
Mantive cantata com a Liderança do Goentregue à Mesa, com 55 assinaturas. No en·
verno, c.om os Vice-Líderes aqui presentes,
tanto, tomei conhecimento de que sete ilushoje, no seguinte sentido: como não há possitres Senadores, entendendo que já fora votabilidade, hoje, de votação do requerimento
da a urgência comum para a apreciação da
de urgência- Urgentíssima, e tomando-se em
matéria amanhã, e ainda considerando que
consideração que já dispomos de um pedido
não haviam concluído o exame de emendas
de urgência aprovado, e, portanto, a matéria
que estariam chegando, tinham retirado as
será trazida amanhã para este plenário, nós,
suas assinaturas. Desta maneira, o requeri- Líderes de Partidos de Oposição, estamos
mento, que já contava com 55 assinaturas,
dispostos a conversar sobre possíveis modifiembora fossem necessáriaS -Soniente 50-, torcações necessárias ao projeto, sob a forma
nou-se inviável. Diante disso, nem V. Er.,
de um projeto de lei paralelo, de tal maneira
na forma regimental, poderia proceder à leique a correção de eventuais formulações que
tura do requerimento.
não sejam satisfatórias no aiual projeto de
lei possa vir a ser consumada sem prejudicar
Lamento o ocorrido e espero que nós, os
a aprovaçáo do Plano de Custeio. É muito
Senadores, estejamos aqui amanhã, num esimportante para todo o Brasil a aprovação
forço enorme, para que possamos votar os
desse Plano de Custeio amanhã. Pedi, nota·
dois importantes projetas ligados â Previdên~
damente aos Senadores Odacir Soares e Ney
cia- o que se refere aos Planos de Benefícios
Maranhão, transmitissem ao L_fçler do. Goe o que institui o Plano de Custeio.
verno esSa nossa posiç3o.
Dirijo aqui este apelo, que é um apelo,
A Bancada do PSDB - e a Bancada do
acredito, das Lideranças de todos os Partidos;
PMDB já se manifestou no mesmo sentido
é um apelo que traduz um clamor nacional,
- e suponho que várias outras Bancadas espois todos esses trabalhadores que estão apotão dispostas a aprovar o Plano de Custeio
sentados, todos aqueles que são beneficiários
amanhã, para o que pedimos a presença dos
da Previdência e todos os que desejam apoSrs. Senadores. Gostaríamos muito de que
sentar-se estão esperando ansiosamente a
esta fosse uma aprovação consenSual no Seaprovação dos dois projetos. Estou certo de
nado; e como o bom senso caracteriza esta
que o Senado Federa(, com essa pequena deCasa, haverido matéria a ser corrigida- sei,
mora de um dia, não deixará de atender a
por exemplo, que o Senador Nelson Carneiro
este clamor e fazer justiça aos nossos aposentem sugestão - subscrita, aliás, por mim,
tados e aos nossos pensionistas da Previdênpelo Senador Cid Sabóia de Carvalho e pelo
cia Social, e àqueles que ainda estão trabaSenador Mauro Benevides -,é possível melliando e desejam passar â inatividade.
lliorá-la aqui e ali. Ela é indispensável para
os milhões de br~sileiros que_ trabalham no
O Sr. Mauro Benevldes- Sr. Presidente,
campo e que hoje recebem meio salário mínipeço a palavra para uma questão de ordem.
mo de aposentadoria; para aqueles que não
têm hoje condição de pedir aposentadoria,
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
porque
a regra que vale nas Disposições
-Não há questão de ordem. V. Ex• fez uma
Transitórias da Constituição protege aqueles
comunicação que a Mesa._..
que já estavam dentro do sistema, mas não
protege aqueles que eventualmente queiram
O SR. MAURO BENEVIDES (PMDB entrar no regime de aposentadoria. Isto será
·CE.) -Permita-me, Sr. Presidente, então,
resolvido com a aprovação desta lei.
apenas aditar à palavra da Liderança do
Utilizemos, portanto, o bom senso, vamos
PMDB, já levada a V. Ex', nos sucessivos
aprovar a -lei cOfio veiõ da Câmara, e even·
contatos durante o dia tle hoje, que a nossa
tuais cõireções, façamo-las no espírito de enBancada, arregimentada praticamente em totendimento que é peculiar a esta Casa, o Seda a sua composição, aqui, em Brasília, está
nado.
disposta a votar estas proposições, certo de
Sr. Presidente, peço a V. Ex~. sendo regique elas, neste momento, representam a aspi·
_mentaL convoque, portanto, uma sessão para
ração dos trabalhadores do País.
amanhã às 10 horas. para que possamos, em
Colaboraçã_o com todos os Partidos, resolver
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
esta questão.
-Muito obrigado a V. Ex~
O SR. PRESiDENTE (Nelson Carneiro)
O Se. Fernando Henrique Cardoso- Peço
--Esclareço a V. Ex• que, o requerimento
a palavra, p~la ordem, Sr. Presidente.
soHcitado.
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de urgência. de acordo Com o_arL 336, letra
c, do Regimento Interno, exige um interstíCio
de duas sessões ordinárias.· Sendo .assim, a
sessão de amanhã seria extraordinária, assim,
não se poderia votar na sessão :matutina. Razão por que , somente na sessãO- Vespertiiia,
que é ordinária, poderá ser votada a matéria,
em conseqüência do requerimento de urgência.
:É com pesai- que a Mesa só pode fixar esta
sessão para-amanhã, às 14 horas e 30 minutos.

O Sr. Odacir Soares- Sr. Presidente, peço
a palav~a pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
-Com a palavra o nobre Senador.

O SR. ODACIR SOARES (PFL - RO.
Pela ordem. Sem revisão do orador.)- Sr.
Presidente, a Liderança do Governo deseja
dizer à Casa que está plenamente consciente
da importância da matéria que está sendo
debatida neste momento. Lamentavelmente,
não pode concordar com a urgência urgentíssima proposta pelo emineme Senador Chagas Rodrigues, com o aval de 49 outros Srs.
Senadores, porque o Governo tem emendas
a serem apresentadas ao p_r()jeto que' veio
da Cãmara dos Deputados. E!:lsas emendas
precisam, inclusive, ser debatidas no próprio
âmbito da Bancada do Governo, da Liderança do Governo. De modo que, posteriormente, conversando com o Senador Fernando Henrique Cardoso, nos comprometemos
a le_var a proposição de S. Ex· ao Líder, Senador José Ignácio Ferreira, e ao próprio Governo, no sentidÔ de se viabHizar, se for o
caso, a proposta formulada pelo Senador fer- ·
nando H~nrique Cardoso.
Repito: o Gqverno tem plena consCiência
da importância da maté!ja; deseja dar uma
resposta positiva e satisfatória aos milhões
de trabalhadores que serão bt:neficiados por
esta lei; mas compreende, por outro lado,
que a matéria ficou demoradamente na Câma.ra dos Deputados e veio para o SenadO<
à últi.rria hora, como,. lamentavelmente, acontece com matérias importantíssimas, que, ao
longo do tempo, permanecem na Câmara e
só praticamente às vésperas dos recessos de
julho e de dezembro chegam ao Senado Federal, na. maioria das vezes com a pressa costumeira que todos conhecemos.
Deste modo, concordo com as colocações
do Senador Fernando Henrique Cardoso, como já havia concordado com S. EX" Vamos
levar a sua proposta à Lidera_nça do Governo
e ao próprio Governo, e, queira Deus, possamos amanhã dar o encarr.. lnhamento satisfatório a esta matéria.
Era, Sr. Presidente, o que pretendia colocar perante o Senado Federal.
O Sr. Jamil Haddad- Sr. Presidente,peço
a palavra como Líder.
O SR. PRESIDENTE.(Nelson Carn~iro)
-Concedo a palavra ao nobre Senador Jamil
Haddad, como Líder.
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O SR. JAMIL HADDAD (PSB- RJ. Como Líder. Pronuncia o seguinte discurso.)
-Sr. Presidente, Srs. Senado_rcs, a argu"mentação apresentada pelo nobre Senador Oda-

cir Soares não procede. Sabemos que este
projeto esteve para entrar na Ordem

~o

Dia

antes do recesso do meio do ano. E mais
do que conhecido pela Casa. Eu mesmo fui
solicitado várias vezes, por aposentados, no
sentido_ de_ apressar uma emenda- a ofereci

-voltando a vincular o benefício ao salário
mínimo. Entretanto. procurado, hoje. pela
direção da Confederação 8 rasileira de A posentados e Pensionistas, aceitei a argumentação que me foi exposta, e como existe também uma injustiça grave neste_ País relacionada com o trabalhador rural, que se benefi·
ciilrá de imediato, já que percebe meio salário
mínimo- é aviltante para o homem do cam~
po - , concordei, inclusive, dependendo do
andamento, retirar a minha emenda.
Sr. Presidente, a colocação do nobre Senador Odacir Soares- repito- não procede.
S. Ex• faz o papel de Líder do Governo e,
como tal, esper<J.mos- que amanhã possamos
definitivamente resolver este problema sem
mais delongas. Não é mais possível continue
o impasse que s_e criou com o interesse do
Governo prevalecendo sobre o interesse da
classe trabalhadora como um todo.

COMPARECEM MAIS OS SRS. SENADORES:
Aureo Mdlo- Cario~ Patrocínio- João
Lobo~ Carlos Alberto- Humberto Lucena
--Divaldo Suruagy- Luiz Vianna NetoJosé Ignácio Ferreira - Mata-Machado Severo Gomes -Fernando H~nrique Cardoso- Mário Covas- Irapuan Costa Júnior_
-Jorge Bornhausem.
O SR. PRESIDENT-E (Nel:<.i>n- Cãrneiro)
-Finda a Hora do Expediente.
Passa-se à

ORDEM DO DIA
Item 1:

Votação. cm turno único, do Requerimento n" 205,.dc 1990, do Senador Maurício Correa, solicitando, nos termos regimentais, a retirada do Projeto de Lei
do Senado n•: 66, de 1990, de sua autoria,
que acrescenta § su ao art. 6'' da Lei n"
8.025, -de 12 de abril de 1~90.
Em votaçâo o requerimento. (Pausa.)
Os Srs. Senadores que o aprovain queiram
permanecer sentados.
Aprovado.
Aprovado o requerimento, o Projeto de
Lei do Senado n" 66, de 1990, será definitiva·
mente arquivado.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
- As matérias constantes dos itens 2 -a 6
ficam adiadas, em virtude da falta de quorum
qualificado, de que dependem.
São os seguintes os itens adiados:

2

PROPOSTA DE EMENDA À
CQNSTJTUIÇÁO N" 3, DE 1989
Votação, em primeíro turno, da Pro- posta 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 II do art. 161
da Constituição Federal.

3
PROPOSTA DE EMENDA À
CONSTITUIÇÃO N" 4, DE 1989
VotaçãO; em primeiro turno, da Proposta de Emenda à Constituição n'' 4,
de 1989, de autoria do Senador Leopoldo Peres e outros Senhores Senadores,
que acrescenta um § 6" ao art. 5" do Ato
das Disposições Constitucionais Transitórias.
4
PROPOSTA DE EMENDA À
CONSTITUIÇÃO N" 5, DE 1989

Votação, em primeiro turno. da Pro~
posta de Emenda à Constituição n'·' 5.
de 1989, de autoria do Senador Nelson
Carneiro e outros Senhores Senadores,
que dispõe sobre a remuneração dos depUtados estaduais e dos vereadores.
5
PROPOSTA DE EMENDA À
CONSTITUIÇÃO N" 6, DE 1989

Votação, em- pfimeiro turno. da Proposta de Emenda à Constituição nõ' 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.
6

PROPOSTA DE EMENDA À
CONSTITUIÇÃO N" 1, 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 Disposições Con:<.titucíonais Transitórias da
Constituição Federal.
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Em discussão o projeto, em turno único.
Não havendo quem peça a palavra, encerro
a discussão.
Em votação.
Os Srs. Senadores que o aprovaram 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
N' 34 DE 1990
Desareta área pública e autoriza permuta.
O Senado Federal decreta:
Art. l" Ê desafetada de sua primitiva
destinação, passando a integrar o patrimônio
disponível do Distrito Federal, a área pública
situada entre os lotes 2/5 e 218, Trecho 2,
do Setor de Clubes Esportivos-Sul, RA·I.
Art. 2~· É o Distrito Federal autorizado
a permutar a área desafetada nos termos desta lei por área contígua ao lote 218 a_ que
se refere o art. 1'-', de extensão equivalente,
de propriedade da Associação Atlética Banco
do Brasil.
Art. 3~' Esta lei entra em vigor na data
de sua publicação.
Art. 4" Revogam-se as dispo:<.ições em
contrário.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
-Item S:
Dis-cussâo,"em turno único, ·do Projeto
-de Resolução n~· 184, de 1988, de iniciativa da Comissão Diretora, que dispõe
sobre o funcionamento do pecúlio do Senado Federa! e dá outras providências,
tendo
PARACERES, sob n"' 198, de !989,
184 e 185, de 1990, das Comissões:
-. de Constituição, Justiça e Cidadania, l" pronunciamento: favorável, nos
termos de substitutivo que oferece; z~
pronunciamento: favorável às Subemendas n~' 1 a 3, apresentadas perante a Mesa, nos termos de novo substitutivo que
apresenta; e
- Diretora, favorável às Subemcndas
n"' 1 e 3 e Contrário à de n" 2, nos termos
de substitutivo que oferece.
Sobre a mesa, requerimento que será lido
pelo Sr. 1' Secretário.
Ê lido e aprovado o seguinte

REQUERIMENTO N' 248, DE 1990
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
-Item 7:

Qiscussão, em turno único, do Projeto
de Lei do DFn" 34, de 1990, de iniciativa
do Governador do Distrito Federal, que
desafeta área pública e autoriza permuta, tendo
PARECER FAVORÁVEL, sob n"
238, de 1990, da Comissão
- do Distrito Federal.

Nos tennos do art. 279, allnea c, do Regimento Interno, requeiro adiamento da discussão do Projeto de Resolução _no 184, de
1988, constante do item 8 da Ordem do Dia,
por 12 dias.
Sala da~ Sessões, 8 de agosto de 1990. Fernando Henrique Cardoso.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) Aprovado o requerimento, a matéria voltará
à Ordem do Dia na data prefixada.
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O Slt. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
-Esgotada a Ordem do Dia.
Passa-se, agora, ã votação _do Requerimen·
to no 247, de 1990, lido no Expediente, de
autoria do nobre Senador Alberto Hoffmann
e outros Srs. Senadores, sobre a realização
de sessáo especial a ser oportunamente mar~
cada, destinada à homenagem póstuma ao
ex-Senador Daniel Krieger.
·Em votação o requerimento.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram

permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
Será cumprida a deliberação do Plenário.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)

-Há oradores inscritos. Concedo a palavra
ao nobre Senador Jutahy Magalhães.
O SR. JUTAHY MAGALHÃES (PSDBBA. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr.
Presidente, Srs. Senadores, gostaria de trazer
ao conhecimento da Casa um pequeno artigo
do jornalista Expedícto Quintas, publicado
no Correio Braziliense de 22-6-90, a respeito
dos demonstrativos de contas apresentados
pelo Departamento do Tesouro NacionaL O
artigo díz o segu.inte:
"Em obediência â Lei de Dirctrizes
Orçamentárias para 1990, O-Departamento do Tesouro Nacional acaba de divulgar o Comunicado n'·' 33, do último
dia 18, dando conta das despesas de diárias, passagens e locomoção; publicidade
e propaganda; serviços de consultaria;
e locação de mão-de-obra da adminis~
tração federal. Trata-se dos gastos relativos ao mês de abril de 1990. Ocorre que
as determinações da lei cm questão, claras e explícitas, não estão sendo cumpridas à risca:
Um detalhe, porém, bastante significativo, deixa sem serventia o esforço do
Departamento do Tesouro, desde que
é da exigência da lei de diretrizes que
esses gastos, em relação aos efetivados
em 1989, sejam reduzidos em 10 por cento em relação a diárias, pac;sagens e locação de mão-de-obra; em 20 por cento,
nas hipóteses de consultaria; e, finalmente, em 50 por cento para a publícídade e propaganda. O comunicado
aponta tão-só os valores das despesas,
sem especificãr qualquer referencial relativo a 1989. No mês de abril foram
despendidos: de diárias, um montante
superior a Cr$ 70 milhões; de passagens,
a Cr$ 77 milhões; e de publicidade, a
Cr$ 5 milhões. Sem os valores para comparação, a opinião Pública permanece
em aberto, desconhecendo, por inteiro,
se a medida moralizadora imposta pela
lei está sendo, ou não, observada.
Seria o caso, já se vê, de, no próximo
comunicado, para dar conta das despesas
de maio, o Tesouro providenctar a apresentação de todos os valores despendidos tendo em vista os superiores objetivos éticos buscados pela Constituição,"

Sr. Presidente, há muito tempo me preocupa a necessidade de uma maior transparência das contas públicas, especialmente no
que se refere aos gastos com publicidade, paM
ra propiciar â população e ao Congresso Nacional condições de fiscalizar o uso que o
Estado- e particularmente o governantefaz dos veículos de informação de que se utiliza.
Neste sentido,- apreúntei, em 1985, o ProM
jeto de Lei n·• 45, tornando obrigatória a publicação anual, por parte de todos os órgãos
da Administração Direta e Indireta, das despesas efctuadas com propagandã. e publicidade, discriminando o montante pago a cada
agência ou veicuro-oenCTICiad·Ô.
Mais recentemente, tendo em vista o advento da Constituição da República de 1988,
que trouxe novas disposições sobre o assunto,
apresentei o Projeto de Lei n" 107, de 1989,
regulamentando a publicidade dos a tos, programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos públicos.
A fiscalização do uso que o Governo faz
dos meios de comunicação de massa tem três
objetivos principais: evitar o favorecimento
de órgãos amigos e a discriminação política
com os demais, tantas vezes praticada pelo
Poder Exec11tivo, em nossa História, para
atingir aqueles veículos de comunicação que
não se subordinam a sua vontade e exercem
seu direi"tO de éi'ltiCa aos -a tos dos detentores
do Poder; coibir o culto à personalidade e
os proWtospolíticOs pessoais, que, infelizmente, invadiram de forma criminosa a publicidade estatal, nos últimos anos, desvirtuando-a de seus saudáveis objetivos de propalar
e difundir informações sobre os benefícios
que os atas, prograrrlas, obras, serviços e
campanhas públicas podem trazer para todos
os cidadãos; e 1 finalmente, impedir que se
- ~alizcm_gastoS pUblicas exagerados no setor.
O artigo citado, do jornalista Expedicto
Quincas, aponta para este último objetivo.
É preciso que o Departamento do Tesouro
publique informações completas para que a
opinião pública possa verificar se estão sendo
cumpridas à risca as exigências de redução
.de despesas fixadas pela LDO.
Trata-se de uma providência indispensável, em boa hora lembrada pelo atento jornalista, e que espero que o Governo não deixe
de promover.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
(Muito bem!)
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Depois da missa pelO 3" aniverSário de falecimento, os resto::; mortais de Gilberto freyre
foram transferidos para o Memorial que leva
o seu nome. Este, de 45 metros quadrados,
foi construído, a um custo de Cr$ 2 milhões,
pelã Prefeitura do Recife, nos jardins do sobrado colonial- a ''Vivenda de Santo Antônio de Apipucos" ....:...em que o sociólogO viveu
por mais de 40 anos. Participaram da cerimónía familiares de_ Gilberto Freyre e diversas
autoridades. Lá estiveram este Senador que
vos fala; o Prefeito do Recife, Gilberto Marques Paulo; o ex-Prefeito Joaquim Francisco,
sob cuja administração se iniciou a constru~
ção do Memorial; o comandante militar do
Nordeste, General Lufz Pires Ururahy Netto
e outras personalidades públi~as.
Na ocasião, Gilberto Marques Paulo fez
uso da palavra, ressaltando a importância da
obra literária e antropológica do homenageado. AfirmOu ele, com propriedade, que o
Solar de Apipucos foi o pólo irradiador de
um pensamento absolutamente renovador,
pois Gilberto Freyre promoveu a integração
da análise sociológica completada pelas persw
pectivas histórica, antropológica, folclórica e
psicológica. O Sociólogo, apontou o Prefeito,
era "portador de um individualismo anárquico soberanamente construtivo, nitidamente
pós-moderno e entranhado de poesia e intuição". As palavras de Marques Paulo, ao enM
cerrar seu discurso, foram recebidas com
emoção, ao afirmar qoe Gilberto Freyre "Viverá sob a luz da saudade, viverá como uma
força de um estímulo, como a lição de um
exemplo de Mestre, falando às gerações do
presente e do futuro, de sua cátedra imO!tal
d_o Solar de Apipucos, â sombra deste Memorial".

O SR. PRESlDENTE (Nelson Carneiro)
-:-Concedo a palavra ao nobre Senador Marco Maciel.

Fernando de Mello Freyre, filho do sociólogo, pronunciou um be_líssimo discurso, que
se constitui eni peça valiosa para o conhecimento da personalidade de Gilberto Freyre.
Expós eie como a casa, mais do que abrigo,
significa um espaço único, individualízado,
cheio de emoções e reminiscências para o
homem. Este se relaciona intírnamente com
sua casa, e, em Gilberto Freyre, isso era especialmente marcante. O sociólogo, lembrou
seu filho, chegou a afirmar, certa vez, que
a casa de Apipucos era uma projeção "da
minha vida, das minhas idéias, das minhas
solidões, dos meus mistérios, dos meus sonhos, das minhas memórias, das minhas sauM
dades, das minhas esperanças, das minhas
inquietações". Portanto, foi com propriedade que Fernando de Mello Freyre afirmou,
no discurso, que seu pai retornava ao mUndo
de Apipucos.

O SR. MARCO MACIEL (PFL- PE. Pro·
nuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. $_enadores, no dia 18de julho próximo
passado, registrou-se o terceiro aniversário
da morte de Gilberto Freyre. Sua enverga~
dura intelectual, motivo de orgulho para Pernambuco, onde nasceu e viveu, e para o Brasil,_ é por todos conhecida, alcançando, inclusíVe, renome internacional.
·
·

Marques Paulo constatou, com fe_licidade,
que ''Gilberto continua íntimo, entre nós, pegando-nos pelo braço, batendo-nos no ombro, pois projetou-se_além do tempo cronolóM
gico". De fato, pode Sentir o sociólogo em
cada canto; quase podemos vê-lo a folhear
seus livros ou, ainda, a beber seu conhãque
de pitanga. Eis, Creio, uma f_ace da imorta~
lídade: a extinção f{sica do homem é superada
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por sua permanência no coração e nas mentes
dos demais membros de sua comunidade.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
-Concedo a pulavra ao nobre Senador Nelson Wedekin.

O SR. NELSON WEDEKIN (PDT- SC.

Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs._S_enadores, a política do Governo
CoUor é _um desastre para o setor público,

agora responsabilizado por todos os males
do País.
Além de equivocada no seu conteúdo, essa
política erra também pela forma como vem

sendo implantada, ou seja, precipitadamente, impensadamente, sem critérios.
Acabo de receber um alentado documento
assinado pelo Prefeito Municipal, Juiz de Direito, presidentes de clubes de serviço, de
partidos políticos, de sindicatos e lideranças,
denominado ''SOS-Imbituba'', que nos relata
a situação de duas companhia<> estatais, a Indústria Carboquímica Catarinense-ICC, e a
Cía. Docils de IuiOítuDa .:.:..:.-P-Orto Henrique
Lage, das condições em que se encontram
hoje e das potencialidades das mesmas, agora
comprometidas em sua viabilidade pelo Governo Collor.
O documento _em si fala mais alto, e por
iSSo, pa<>so a fazer a- sua leitura:

ESTADO DE SANTA CATARINA
Prefeitura Municipal de Imbi.tuba
Imbituba·SC, 6 de junho de 1990.
Excelentíssimo Serihor
Senador Nelson Wedckin
Senado Federal
Brasília- DF.
Cumprimentando cordialmente Vossa
Excelé-ncia, vimos"relatar que, partindose de reunião preambular promovida soh
a iniciativa do Rotary Club de Imbituba.
os mais diversificados segmentos da comunidade houveram por bem de proceder a deflagração do _movimento denominado "SOS Imbituba", com a finalidade de despertar a todos para a grave
realidade económica e social vivenciada
hoje pelo nosso Município.
Com efdto, os relevantes problemas
hoje existentes são de tal grandeza que
somente poderão ser equacionados com
a atuação firme da classe política e providências imediatas do Governo Federal
e Estadual, bem assim com o apoio de
comunidade de Imbituba e região.
Dentro da gama de assuntos que deverão merecer solução com a devida urgência, podemos destacar os primordiais.
quais sejam, aqueles que atmgemas duas
principais forças económicas do Município: a Indústria Carboquímica Catarinense S/A - ICC e a Cia. Docas de
lmbituba.
Passamos aos fatos relacionados com
as duas principais forças económicas do
Município, a "Indústria Carboquímica

Catarinense SJA-=--=-----rcc e Cia. -Docas
de Imbituba- Porto Henrique Lage''
A - Indústria Carboquímica Catarinen·
se S/A-ICC
A Indústria Carboquímica Catarinen'se SIA, empresa controlada da Petrobrás
Fertilizan~es S/A - Petrofértil, foi criada em 1969, tendo sua concepção e desenvolvimento ligados intimamente com
a história do aproveitamento e uso do
rejeito do carvão mineral (pirita) de Santa Catarina e sua viabilidade fundamentada na substituição de importações de
enxofre e ácido fosfórico:
1. A tecnologia de produção do ácido
st,~lfú_rico, a partir da pirita carbonosa,
confere à ICC um caráter pioneiro que
por si só justificará o empreendimento,
na medida em que atribui valor económico a um material até então sem uso
e cuja estocagem a céu aberto, tinha efeito altamente poluidor sobre o ar e os
rios da região carbonífera.
2. A matéria priinã parã. produção de
ácido fosfórico, a rocha fosfórica, cujo
projeto inicial era de aproveitai- a reserva
de Anitápolis (SC), distante 90km da fâbrica, até hoje não se consolidou, fazendo com que o suprimento seja feito de
Ara_x,á_-MG, distante 2.000km por rodovia, gerando custos de fretes em torno
de 40% do preço da rocha recebida em
Imbituba.
3. Grande também tem sido a contri·
l:>uição da _IÇC para o processo de desen~ yolvime_nto_ s_ócio-econômico do Estado,
quer pela geração de 1.500 empregos diretas e indiretos, (numa população de
40.000 habitantes), quer pela geração de
impostos, destacando-se a sua contribuição com 70% da receita do Município
de Imbituba, propiciando também ecolOmia de divisas da ordem de US$ 15
milhpeS/ano (áci~o sulfúrico) e US$ 55
milhões:' t_no (âcido fosfórico) contribuindo _a nível nacional com o abast..:cim_entQ de 11,4% -de ácido sulfürico
· (300.000 tonfano) e 9,0% de ácido fosfórico (118.000 ton/ano), do total da produção brasileira.
A. No mês de março/90, a emprç<;,;o~ se
defrontou com aumentos nns--priri-i:irais
itens de custos de produção como: ener·
gia elétrica, água (representando 10</i")
e fretes rodoviários e ferroviários (ro:pre·
sentando 40%).
Tais aumentos não tiveram o correspõilôente repai.se aos preços, visto que
com a implantação do ""PI:m1~ 1:".\t
vo" todos fu.
~..on;,;.;:,<~.LIOS ao~ u:ve1s
de 16-3-90, o que afetõu de forma significativa a relação preço/custo de ácidn l•lsfórico._Daí a necessidade de uma Hcx1bi·
lidade nÇI preço do ácido fosfórico, hoje
16% inferior ao do similar importado.
Assim sendo, propomos para vossa
anáfiSe_e julgamento medidas imediatas
para a viabilização económica da empresa, a saber:
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a-Água
Revisão_ do contrato de fornecimento
de água industrial fornecida pela Casan,
em função do consumo real, com garantia máxima de 180m 3 /h, ao invés dos
atuais 540m3/h, com estabelecimento de
tarifa coffipatível com as caract~erísticas
inerentes à atividade industrial da ICC.
h-Carvão
Não fechamento das minas de carvão
e em particular a CSN - Cia. Siderúrgica Nacional, responsável por 20% do
abastecimento de pirita à ICC, com custo
de transporte reduzido.
Julgamos necessário o estabelecimento de uma política definitiva para o car- ·
vão catarinense.
c~- Alíquotas de Importação
E necessário uma proteção ao produto
nacional de modo _a preservar a continuidade da atividade industrial da ICC, na
geração do desenvolvimento sócio-económico de lmbituba e região, que pelas
suas características pioneíiaS no Brasil
na produção de ácidos com matérias-primas nacionais (pirita e rocha fosfâtica),
substituindo importações, vem sendo
prejudicada pelos preços aviltados no
produto importado com alíquotas reduzidas (de 45% antes, para 15% agora,
com tendências a serem zeradas).
d - Flexibilização de Preços
O produto final da ICC (ácido fosfó-·
rico) está congelado em 16% abaixo do
similar importado. Preço_çongelado
ICC·US$ 423 e do importado US$ 490
(preços CIF - Rio Grande). É necessário a flexibilização para que seja pelo
menos igual ao do ácido fosfórico importado.
B - Cia. Docas de Imbituba
Histórico: o Porto de lmbituba, até
198T, situava-se como lo porto brasileiro
de cabotagem e 6°_porto brasileiro em
mv\·imentação pelo cais.
Com 4 milhões de tonçladªs anuais~
Imbituba se equiparava e mesmo superava grandes portos brasileiros, como
Recife. Salvador, etc. Movimentava o
dobro das cargas dos Portos de Itajai
e de São Francisco do Sul, somadns.
-Ã crise do carvão energético: a partir
di.' 1988, a comercializa~âo do carvão
cnergêtko entrou em cr_ise, com a retirad:l d0 subsídio no transporte do pwduto.
A movimentação do porto sofreu uma
req_ução, em conseqüência, de 1 milhão
•.k tonelada~ ·..1no.
,) Transporte rodoviário da Rocha
Fosfatica: em collseq_ü~ncia das tarifa<>
no tramporte ferroviário das jazidas até
o Porto de Vitória, a I CC-Indústria Carboqutmica Catarinense substituiu o
transporte da rocha fosfática, do sistema
ferroviário-marítimo pelo sistema rodoviário.
A movimentação do Porto sõfr-eu uma
redução, em conseqüência, de 400 mil
toneladas/ano.

4078

Agosto de 1990

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II)

O Plano Brasil Novo: com o advento
do mais recente plano de estabilização

da economia nacional, a m_ovimentação
do porto, já reduzida, sofreu graves per-

das, conseqüência da retração na produção das indústTias brasileiras, principalmente se levarmos em conta que o porto
de lmbituba é essendaJmente de cabota·gem. Essas perdas foram:

CANCELAMENTO TOTAL
Importação de- pt•Odu.tos siderÚrgi~os: 260.000
das/ano
Exportação de Carga geral:
130.000
das/ano
200.000
Ácido FosfÓrico:
das/ano
Soda cáustica:
60.000
das/ano

tonela-

tonélatonela-

tone la-

REDUÇÕES

CarvãO EnergéticO:-1.900 000 toneladas/
ano
Carvão Metalúrgico (previsto cancelaniento total)
Soluções:' as soluções para o Porto de
lmbituba passam diretamente pela solu~.
ção da crise que atinge a I CC., a comercialização do carvão energético e metalúrgico e pela retomada_ da atividade eco·
nómica. E importante destacar que asoluçã"o do carvão apenas para atendimento à Eletro.sul não resolve o problema
do Porto de lmbituba.
Diante dessa breve _exposição, vimos
lançar à Vossa Exceléncia o nosso brado
de socorro, o nosso "SOS Imbituba",
para estender-nos_ o <:kJ?Oio,o~;~çje e como
for po-ssíVel~· no Sentido_ de vermos preservadas tão importantes atiVídades, pioneiras e _estratégicas ao nosso País, das
quais não temos como prescindir, em face d~s repercussões neg~tivas que adviriam em termos sócio-económicos.
Esperamos, plenamente convictos,
que Vossa Exceléricia dará uma resposta
ã altura das reivindicações, através de
sua -c-ompreensão e espíritO PUblico, me~
diante a prática de ações_objetívas e ime~
diatas, que ·culminem com a viabilidade
dessas empresas.
À oportunidade, renovamos os mais
vivos protestos de consideração e apreço.
Atenciosamente, Luiz Dário Rocha,
Prefeito Municipal - Dr. Ney Dante
Hernandez Galante, Juiz de Direito da
Comarca- Êdio S. Oliveira, PreSidente
do Lions Clube lmbituba - Antonio
Eduardo Fernandes, Presidente do. C.D.
L. - Gelson R. Tiss1ani, Presidente do
PDT -- Lulz Carlos Paganela Soares,
Presidente do P:MDB- Otacllio de Souza, Presidente do PT- Milton Chukster
- Presidente da OAB --Terêncio Joaquim Júlio, Presidente do PDC- Nilson
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Sr. Presidente, ontem fizemos aqui umaques~
tão de ordem a respeito do Tribunal de Contas do Distrito Federal, em que abordávamos
tão-somente o aspecto constitucional. Mais tarde, Sr. Presidente, em outra questão de ordem, o Senador Maurício Corrêa
fazia referências de passagem à Lei n? 91,
de 30 -de março de 1990, que dispõe sobre
a organiZação do Tribunal de Contas do Distrito Federal, oferecendo as devidas proviM
dências.
_
Antes que V.-Ex• decida a questão de ordem que levantamos ontem, queríamos adiM
~r-lhe alguns preceitos da lei que acabamos
de mencionar.
-A despeito de conslderarmos que essa lei
contém dispositivos inconstitucionais, mes~
mo assim, estando ela em vigor, cab_eria .ao
Governador do Distrito Federal em -exercício
obedecê-la, o que não aconteceu com relação
às mensagens que mandou para preenchimento de duas das três vagas do mencionado
Tribunal de Contas.
Diz o art. 11 da Lei:
"Os Collselheiros do Tribunal de Contas do Distrito Federal serão escolhidos:
I -três pelo Governador do Distrito
Federal, com aprovação da Câmara Le~
gislativa do Distrito Federal, sendo dois,
alternadamente, dentre auditores e
membros do Ministério Público junto ao
Tribunal, indicadOs por este em lista tríplice, segundo os critérios da antigüida~
de_ e merecimento. _
II -quatro pelo Poder Legislativo.''

Inácio Alves, Presidente da Câmara Municipal de Vereadores - Joel Antonio
de Souza, Presidente do Rotary Club de
Imbituba- Manoel A. Rodrigues, Presidente do Lions ClUbe Vila Nova -Santos Pacheco Alves; Presidente da Acim
- ADtoniO. JOão Tavares, Presidente do
PFL -Wanderlei Amorim, Presidente
A lei soluciona de modo inconstitUcíonal
do PSD B - Cé li o Nunes Nascimento,
o que está preceituado na Constituição para
Presidente do PRN ~ Vivaldo Domingos
o Tribunal de Contas da União, mandando-se
Bento, Presidente d9 ,PDS -:-_ M_alda . aplicar aos Tribunais de Contas dos Estados
Marly Braff, Presidente do PCB -Vai~
e também ao Tribunal de Contas do Distrito
~e_ct Campos Pereira, Presidente do SinFederal.
dicato dos Estivadores - Amaurf TarA mesma lei, Sr. Presidente, determina,
glno de Souza, Presidente do Sindicato
em suas Disposições Transitórias, o seguinte:
dos VIgias - Fi'ancisco \Vladimir Gal"Art. 74. As duas primeiras vagas de
van, Presidente dO Sindicato dos AgriConselheiro que vierem a ocoiTer no Tricultores ---Sinézio Brunel Alves, Presibunal serão as referidas no inciso J do
dente do Síndicato dos Trabalhadores de
art. 11 desta Lei, recaindo a escolha, pela
Químicas _e Farmacêuticos- Ce.so Leoordem, em auditor e mémbro do Minis·
poldo, Presidente do Sindicato dos Em·
tério Público, sendo a terceira de liv_re
pregados da Ind. Cerâmica I!}lbitJJba S/
indicação do Governador do Distrito FeA- Abllio -Guerra, Presidente do Sindideral."
cato dos Conferentes- Lauro B. Bittencourt, Presidente do Sindicato dos PorSabe V. Ex• que a Comissão do Distrito
tuários - Ademir da Silva - Presidente
Federal recebeu, primeiro, a livre indicação
do Sindicato dos Consertadores de Imbido Governador; segundo, a indicação de uma
. tuba e Laguna- Estevão Teodoro José,
pessoa escolhida em lista tríplice dentre os
Presidente do Sindicato dos Amarradoauditores fiscais, isto é, não chegando as três
res.
Vagas do Ministério Público.
Era o qué tinha a (lifer, Sr. Presidente.
Nota V. Ex• que, além daquelas dúvidas
(Muito beml)
constitucionais, a lei que é objeto destaquestão de ordem também foi desobedecida.
--O Sr: Cid Sabóia de Carvalho- Sr. Presi~
O Governador do DistritÔ Federal comedente, peço a palavra para uma questão de
teu o lapso de enviar primeiro o nome de
ordem.
sua livre escolha, deixando para depois os
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
demais, sem que tenha chegado â terceira
--Com a palavra o nobre Senador.
indicação, que, na verdade, deveria ter sido
a segunda, a segunda deveria ser a primeira
O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO
e a primeira deveria ser a terceira.
(PMDB- CE. Para questão de ordem.) -
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Por isso, nesta questão de ordem, solicito
a V. Ex• mande sustar, como pedi ontem,
a tramitação dessas mensagens, ouvindo-se
a Comissão TécniCa atinente à mS.téria. A Comissão Técnica, possivelmente a Co-

missão de Constituição, Justiça e Cidadania,
. é que vai decidir este impasse criado pelo
Governador do Distrito Federal.
Esta"questão de ordem, Sr. Presidente, não
tem nenhum sentido político- não sou candidato nem -no meu Estado, porque o meu
mandato ainda prossegue, nem aqui no Distrito Federal, não recebi s0licitação de nenhum candidato, esta questão de ordem não
tem nenhum sentido eleitoral, senão a defesa
do· Senado da Repúblíca, que, no ffiomento,
funciona· como CârilitCa- Legislativa do Distrito Federal.
Era, Sr. Presidente, a quesüio de ordem
que tinha a levantar perante a V. Er, em
aditamento à de ontem.

sições constitucionais em vigor, no momeilto
em que s~o submetidos à deliberação desta
Casa, por intermédio das Mensagens do Executivo lOcal, de nns 104 e 105/90, os nomes
do Sr. Jorge Caetano e da Sr' Marli V inhadeli
Papodópolis, respectivamente, ambos para
os cargos de Conselheiro do Tribunal de Contas do Distrito Federal. _
_
A primeira indiCação, do Sr. Jorge Caetano, traz, na mensagem respectiva, a informação de que se destina a preencher a vaga
decorrente do falecimento do Conselheiro
Fernando Tupinambá Valente, sendo a se·
gunda indicação, da_ Sr Marli Vinhadeli Papadópolis, para preenchimento da vaga criada pelo art. 7? da Lei n 91190, anteriormente
refe.rida, reservada aos Srs. Auditores e
Membros do Ministério Público do órgão,
nos termos do art. 74 do mesmo diploma le6

gaL

A Constituição Federal, em seu art. 75 e
parágrafo único, c/c o art. 32 e § 1*, manda
aplicar ao Distrito Federal as mesmas normas
O Sr. Mauro Benevtdes- Peço a palavra
discípTíriãdoras da organização, composição
par..a um esclarecimento, Sr. P.residente.
e -fiScãlização do Tribunal de Contas da
O Sr. Maurício Corrêa- Sr. Presiderite, __ União, estabelecendo, ainda, deverem as
o qJJ.e tenho a falar é sobre a mesma matéiiã
Con~tituições estaduais dispor sobre os seus
e eu havia solicitjdo a V. Ex• a questão de
Tribunais de Contas, que serão integrados
ordem.
por sete Conselheiros, cabendo ao Distrito
Federal est'as mesmas atribuições, dentre ouO SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
tras.
- O nobre Senador Maurício Corrêa quer
Neste caso, não sendo o Distrito Federal
contraditar.
regido por Constituição estadual, onde, con·
forme se acabou de demonstrar, deve ser esO SR. MAURO BENEVIDES (PMDB tabelecido o número de 7 Conselheiros na
CE)- Sr. Presidente, pedi a palavra, como
COmposição dos Tribunais de Contas estaPresidente da Comissão do Distrito Federal,
duais, cabe, somente à sua Lei Orgânica, a
para um esclarecimento, mas coricedo a priocriação dos dois cargos de Conselheiros do
ridade, para contraditar a questãO de ordem,
ao Senador Maurício Corréa. -NO meu caso, Triburial de Contas local previstos na Lei
minha intervenção n-ão é para contraditar a Maior, de forma que a sua composição passe
questão de ordem; é apenas para oferecer .de cinco para Sete Membros.
Entreifanto, por uma falha no processo de
esclarecimento. Como o Senador Maurício
elaboraçáo legislativa, foi permitido que a
Corrêa vai usar a alternativa regimental de
contraditar, gostaria que V. Ex~ me reser- citada Lei n" 91/90_ ç:riasse, em seu art. 7''.
vasse a oportunidade_ de prestar os esclareci-· as duas .Yagas _em comento, usurpando, inconstitucionalmente, poderes atribuídos pela
mentes após a manifestação de S. Ex.'
n9ssa Carta Magna à Lei Orgânica do Distrito
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneíro)
Federal, _que deverá ainda ser elaborada pela
-Concedo a palavra ao nobre Senador Maufutura Câmara Legislativa desta Unidade da
rício Corrêa.
FeâCraÇão.
SR. MAURÍCIO CORR~A (PDT -DF.
Assim sendo, consiste a primeira parte desPara questão de ordem. Sem revisão da ora- ta questão de ordem. em saber da aplicaÇão
dor .)-Sr. Presidente, não quero contraditar ou não do retromencionado art. 70, que, ina questão de ordem do Senador Cid Sabóia
questionavelmente, colide com o texto consde Carvalho. Pelo contráriO. ·quero aduzir
titucional.
elementos à questão de ordem de S. Ex• como
Em outro aspecto, mesmo considerando
a questão de ordem suscitada por S. Ex• on·
a "hipótese, ad argumentandum tantum, da
tem deve estar nos Anais, já havià dito a
aplicabilidade do art. 7" em análise, que, ao
V. Ex• que_ hoje formularia 'questão de orentrar em 11igor, estaria criando mais 2 (dois)
dem, não só_abrangendo a tese que o nobre
cargos de. Conselheiro, entendo devam ser
Representante do Ceàrá defendeu. senão
estes preenchidos por _e:-.colha do Poder Lemais duas outr,as. Gostaria de suscitar a quesgislativo local, uma và qUe ficou determitão. neste momento. porque, então, V. Ex•
nado, em suas próprias Disposições Transidecidiria t~das as questões de ordem atinen- tórias. a seguinte ordem de preenchimento
tes à mesma -dúvida.
de vagas:
tom am,.-,aro no q"Ue dispõe o art. 403 do
"Art 74. As duas primeiras vagas
RISF. permito-me suscitar a pre~;cnte ques·
de Conselheiro que vierem a ocorrer _no
tão de ordem versando. fundamentalmente,
Trihunal serão as referidas no incisõ I
sobre a aplicação do art. 7" dà Lei n·r 91.
do art. ll desta lei. recaindo a escolha,
de 30 de março de 1990. em fáct:: das dispo-
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pela orde-rri, eni Auditor e ineffibro do
Ministério Público, sendo a terceira de
Hvre indicação do Governador do Distrito FederaL"
(Os Gfifos não são do original.)
Note-se que o tempo dos verbos "virn e
"ser" no dispositivo em comento. no futuro
do subjuntivo e índicativo, respectivamente,
são aa maior importância para o exegcta,
uma vez que desloca o preenchimento das
3 (três) vagas cujos nomes dependem da escolha do Governador para um evento futuro
e não acontecido naquele momento.
Por conseguinte, as duas vagas abertas com
a hiação, por aqu_ela lei, dos respectivos cargos de Conselheiros, no imediato inomento
da sua entrada em vigor, ·coincidem com o
índice da vigência de outro dispositivo seu,
que, conforme anteriormente demonstradO,
sujeitava o preenchimento das vagas- a que
se refere o inciso 1 do seu art. 11, isto é.
de Auditor, membro do Ministério Público
e livre escolha, todos indicados pelo Governador, ao evento futuro, qual seja, o surgimento das próximas três vagas a partir daq uele momento.
Esses fatos e considerações s.ó nos conduzem a um entendimento acerca do_ assunto:
encontram-se as mensagens do Governador
em apreciação--eivadas de vício de injuridicidade, uma vez que para a vaga a ser preenchida por auditor, a primeira surgida após
a entrada em vigor da Lei no 91190, com a
morte do Conselheiro Fernando Tupinambá
Valente, está sendo indicado o nome do Sr.
Jorge Caetano, onde foi adotado o _critério,
por exclusão, da livre es_colha.
Quanto à auditora a que se refere a outra
mensagem. não poderia, seguindo essa mesma linha de argumentaç-ão, ser indicada para
uma va'ga cujo preenchimento não 'fosse feito
de conformidade com o dispositivo em ques·
tão, isto é, o art. 74 da_Lei n~ 91190.
Neste caso, descabe a escolha dOs nomes
para preencher as duas vagas abertas com
a criação dos cargos de Conselheiros, pelo
art. 7o daquele diploma legal, feita pelo Governador do Distrito Federal. em virtude de,
por exclusão, serem estas destinadas ao Poder Legislativo, em o~servância ao que pre·
ceitua o inciso Ilda seU art. 11, que lhe reserva 4 (quatro) das 7 (sete) vagas.
Numa última abordagem da matéria objeto
desta questão de ordem, pretendo questionar
o atendimeQtO do critério de antiguidade, a
que se refere o art. 11, inciso ll, in fine, da
exaustivamente citada Lei n~ 9lt90, na indica~
ção ora feita pelo Sr. Governador do Distrito
Federal, do nome da Sr" Marli Vinhadeli Papadópo!is, em vaga reservada a auditor.
OdispoSitivo e'm -causa assim prescreve:
"Art. 11. Os Conselheiros do Tri·
bunal de Contas do Distrito Federal se·
rão escoJ.hidos:
I -três, pelo Governador do DistritÕ
Federal. com a aprovação da Câmara
Legislativa do Distrito Federal, dentre
auditores e membros do Ministério Pú-
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blico junto ao Tribunal, indicados por
este em lista trfplià, seguildo os critérios
de antigüidade e merecimento: e"
(grifo nosso.)
O procedimento adotado pelo Tribunal de
Contas do Distrito Federal no encaminhamento do nome indicado foi a elaboração

da lista tríplice

conten~o

os nomes dos trés

mais antigos auditores juntei àquele órgão,
em seguida submetida à escolha do Gover·

nadar do Distrito Federal, que houve por
bem indicar o mais novo dentre os trêS.
A priori, tem sido de difícil co.rnpnúmsâo
para mim a razão do preparo de lista tríplice
para preenchimento de vaga pela critério da
antiguidade.
_

No meu entender, data maxima venia, mais
antigo só exlSfe ·um; põrqillinto descabidã. a
elaboração de lista.
Com efeito~ a melhor iilteTpretã.ção dO texto em tela não deve ser a literal, mas sim
a sistemática, permitindo~se,- desta forma, a
aplicação analógica, na falta de normas esf'ecfficas, da Leí OrgâniCa da Magistriliura, nes~
tl! narticular, em que o procedimento é de
,ubmissã.o ao Chefe do Poder Execuüvo, em
caso de antiguidade, apenas do nome do mais
antigo para a formalização da escolha a ser
aprovada pelo Poder Legislativo.
Por todo o exposto, entendo não haver ou. :.tlternativa ao Senado senão·a de devolver
.A. Governador do Distrito Federal as pre,dJ;tS mensagens, a fim- de que, nUma
•portunidade, sejam as indicações a que
. fere feitas em obediência à legislação
tn :onal e infnlconstitucional que (HscipJJl!,• ,: matéria.
,', :l·e~--'ento, Sr. Presidente, que compareci
à rcurtÜi·J da Comissão do Distrito Federal,
partl~ip:::i da votação, mas, por um ·dever de
oiicw, inclusive com risco, chegou ao meu
conhecimento que há pretensões de um ajuiza.mento de um mandado de segurança. Ten·
di.' cm vista a responsabilidade desta Casa
í•
·.to complexo que poderá ser futuramente
,·f: "ido, trago esta questão de ordem muito
""S na expectativa de que haja uma elucida·
1 ,,,,,para evitar o provimento ou deferimento
· ama segurança futura do que por qualquer
,,,tro propósito.
Eis a finalidade desta questão de ordem,
Sr. Presidente.
O SR. MAURO BENEVIDES- Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Nel::;on Carneiro)
-Tem a palavra V. Ex•
O SR. MA VRO BENEV IDES (P'1P!L,
CE. Pela ordem. Senl revisão do orador.)
-Sr. Presidente, quando o Senador Cid Sabóia de Carvalho formulou questão de ordem
para a apreciação de V. Ex", solicitei a palaVra
para prestar alguns esclarecimentos a respeito da decisão ontem adotada pela Comissão
do Distrito Fe_âeral, apreciando as indicações
da Dr• Marli Vinhadefi Papadópolis e do Dr.
Jorge Caetano, indicados pelo Sr. Govenla-

dor do DistritO Fedei'al -para o provimento
de vagaS-ilOTribunal de Conta:;. de Brasl1ia.
_Eu m.r.t.pCrmitiria dizer a V: Ex", Sr. Presi~
dente, que, ao me defrontar com o texto constitucional e adotando aquela postura natural
a qualquer Presidente- e V. Ex' tem sido
um mestre ditando esSe- posicionamento a todos nós-, buscando, no caso das duas indicações, resguardar a precedência do candidato à vaga de auditor do Trihun<~l de Contas,
no caso fazendo preceder na decisão da Comissão a apreciação da indicação do nome
da Dr• Marli Vinhadeli Papadópolis.
Somente após a votação da indicação do
nome da Dr• Marli Vinhadeli f'apadópolis é
que a Presidência submeku, em segundo lugar, rc:·speitada, porquanto, a cronologia
constitudonal que resguardava imediatamente a primeira vaga para um auditor. Como
Presidente, portanto, fiz a apreciação, no primeiro momento, do nome da Dr' Marli Papadópolis, candid<~ta, portanto, à primeira vaga
na condição d~ auditom.
No que diz respeito a segunda vaga, que
viria a ser provida por um repn::!>ent::m(e do
Ministério Púhlico, havia chegado às mãos
do Presidente da Comissão uma cópia de expediente dirigido ao Governador pelo Presidente do Tribunal de Conta.:;_de Brasília, Dr.
Frederico Augusto Bastos, eln que S. Ex',
listando os indicados para a vaga de auditor,
faz uma ressalva no item 3" do seu expediente .
E aqui raço a citação ipsis Iitteris:
··&dativamente à vaga reservada pela
Constituição e pela citada Lei n·• 91!1;)0
ao Ministé-rio Público, informo que,
oportun<Jmente, esta Corte: adotará as
providências cabíveis.
Esclare_çQ_ainda que a vaga decorrente
do falecimento_do .Conselheiro Fernando Tupinamb<J Vaknte é de livre indkação de V. Ex" ao Se_nado Federal."
Este_s_c_sclarccimento&, Sr. Presidente. torn~am-sei_mprescindÍvejs p<Jra ql.!e- fique sufi-'

cientemente _claro que ha apreciação dessa
matéria resguardamos a prioridade constitucional assegurada a representante dos auditores do Tribunal de Contas. e só não o fizemos em relação ã ~egunda vaga, do Dr. Jorge
Cãetano,-·porqu~---6 próprio Tribunal, nesse
expediente dirigido ao Governador, Ofício
n'' "269/90. resguardou para maiS ·alguns dias
a indicaçáo do representante do Ministério
Público, sem com isso invalidar o djspositivo
constitucional, que garante ao Ministério Público a segunda indicação; a terceira seria,
obv"iamcnte, ':l indicação do próprio Governador de Brasilia.
Eram os esclarecimentos que, como Presi·
dente da Comissão do Distrito Federal, e,
em primeira instância. fiscal da tramitação
de-ssas matérias,_me senti ·no dever de trazer,
pará que V. Ex•, Sr. Presidente, aprofundando ·a questão, o faça com aquela percuciéncia
habitual, buscando a hcrmeneutica constitucíonal para discip-linar- essa pe-nd~ncia suscita~~ simultaneamente pelo Senador Cid Sabóiã. de Carval~q e pelo Senador Maurício
Cotrêa.
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0 SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
-· A Pr~.:sidência convoca os Srs. Senadorês
p-ara uma sessão do Congresso Nacio-nal a
realizar-se hoje, às 18 horas e 30 minutos.

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
-Nada mflis havendo a tratar. vou encerrar
a presente .• ~ssão, designando para a ordinária de a"!lanhã, a realizar-se às 14 horas e
30 minutos, a seguinte:

ORDEM DO DIA

I

SUBSTITUTIVO DA CÂMARA AO
PROJETO DE LEI DO SENADO
Ne 97. DE 1989
(Em regime de urgência, nos termos qo art.
~~?·_c, ?o Regiment_o }~~erno)
Discussão, em turno único, do Substitutivo
da Câmara ao Projeto de Lei do Senado nQ
97, de 1989 (o~ 3.683/89, na Câmara dos Deputados), que dispõe sobre a proteção do
consuniidor e dá outras providências. (Dependendo de parecer.)

__

2
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
N" 47, DE 19~l0
(Em regime de urgência, nos termos do art.
_336, c, do Regimento Interno)
Discussão, em turno único, do Projetd de
Lei da Câmara o" 47, de 1990 (n~ 2.570/89,
na Casa de origem), de iniciativa do Presidente da República, que dispõe sobre os..planos de benefícios da Previdência Social, e
dá outras providências. (Dependendo de paM
recer.)
3

PROJETO DE LEI DA CÂMARA
N' 49. DE !990
(Em regime de urgência, nos termos do art.
336, c, do Regimento Interno)
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara n" 49. de 1990 (n'' 3.IOI/89,
na Casa de origem), que dis\'õe sobre a organização da Seguridade Soda , institui o Plano
de Custeio e dá outras providências. (Dependendo de parecer.)

4
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Ne 64. DE 1990
(Em r_egime de urgência, nos termos do art.
336, c, do Regimento Interno)
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara n" 64. de 1990 (n" 5.330/90,
na Casa de origem), de iniciativa do Presidente da República, que dispõe sobre a extinção do "selo pedágio", e a instituição de me·
canismos de financiamento para o se to r rodo·
viário. (Dependendo de parecer.)
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na Câmara do-s Deputados), que homologa
5
o ato do Conselho Monetário Nacional que
PROJETO DE LEI DO SENADO
autorizou a emissão de papel-moeda, no
N• 112, DE 1990
exercfcio de_l986, no valor de Cz$
(Em regime de urgênCia,- riOs téiiiiós -d() -ã:rt. ----55.000.000.000,00 {ciilqüenta e cinço bilhões336, c, do Regimento Interno)
de cruzados), para atender às atividades produtivas do Pafs e à circulação da riqueza na~
Discussão, em turno único, do Projeto de
cional, tendo
Lei do Senado n" 112, de 1990, de iniciativa
PARECER FAVORÁVEL, sob n" 195,
da <:;omissão de Assuntos Sociais, que fixa
de 1990, da Comissão
diretrizes para a política nacional de assis-de Assuntos Econômicos.
tência a'o idoso, e dá outras providências.

6
PROJETO DE LEI DO DF
N• 45, DE 1990
(Em regime de urgência, nos termos do art.
336, c, do Regimento Interno)

-

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
Bstá encerrada a sessão.
(Levanta-se a sessão às 17 horas e 5

-niiilUfõS.)
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ao lado do Comandante José Albucassys
Manso de Castro, fui apresentado à. oficialidade da Corporação, de todas as regiões do
Estado, assisti à exibição especial da Orquestra Sinfônica do Corpo de Bombeiros do Rio
de Janeiro, que é con&iderada, talvez, a melhor do Brasil e da América do Sul, seguindo-se um almoço em nossa homenagem.
Embora com problemas de não viajar de
avião, como V. Ex~ sabem, fiz essa viagem,
dentro de um sacolejante ônibus, até ci Rio
de Janeiro, cidade que estava disputando seriamente cOm o pólo Norte a capacidade de
emitir frio, impedindo as pessoas pnúicamente de saírem à rua.
FOi muito comovente para mírri essa delicadeza do Corpo de Bombeiros do Rio de J aneí·
ro, que vai ser acrescentada ao meu currículo,
com imorredoura emoÇão.
De maneira que expondo-à Casa a medalha
Avante Bombeiro", esta passadeira, esta roseta e esses distintivos que o Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro me proporcionou,
como já o fe:Z- _á CorpO de B-Ombdfos do Dis~
trito Federal com um belo capacete e a "Me·
dalha Pedro II".

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. AUREO MELLO NA SESSÃO
DE 3-8-90 E QUE, ENTREGUE À REVISÃO DO ORADOR, SERIA PUBLIGovernador do Distrito Federal, que dispõe
CADO POSTERIORMENTE,
sobre o regime jurídico dos servidores civis
das fundações públicas do Distrito Federal,
O SR. AUREO MELLO (PMDB - AM.
e dá outras providências. (Dependendo de
Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Pre&iparecer.)
dente, Srs. Senadores, é com grande honra
que tenho a oportunidade de expressar desta
7
Nada mais fácil do que assinalar a esse epitribuna os meus sinceros agradecimentOs à
Votação, em primeiro turno, da Proposta
só_dio a maior significação, a _maior í!llpor:manifestação que me foi prestada pelo Corpo
de Emenda à Constituiç~o no 3, de 1989, de
tância, porque- o meu Objetivo, ao cumprir
de Bombeiros do Rio de Janeiro, cidade de
autoria do Senador Marco Maciel e outros
meu mandato nesta Casa, é fazer o bem, o
onde acabo de regressar, trazendo comigo
Senhores Senadores, que acrescenta parágrajusto e agir com amor e eqüidade com relação
não somente as passadeíras, medalha e quafo ao art. 159 e altera a redaçáo do inciso
àquilo que a minha consciéncia ditar como
tro decorrentes da gratidão daquela Corpocerto.
II do art. 161 da ConstituiçãO Federal.
ração pela autoria de projeto aprovado sem
Logo mais, terei oportunidade de mostrar
emendas por toda esta Casa, excluindo do
8
mais detalhadamente o quadro que me foi
pagamento
do
IPI
-Imposto
sobre
Produtos
Votação, em primeiro turno, da Proposta
presenteado.
Jndustrializados - todo o material destinado
de Emenda à Constituição ri~ 4, de 1989, de
Assim, desde já, estejam V. Ex•' sabendo
às-su-as· SãCfOSsantas ativida_des. Mostram-se
autoria do_Senador Leopoldo Peres e outros
que estão falando com um "Coronel Honotambém
ao
Senhor
Presidente
CoHor
gratos
Senhores Senadores, que acrescenta Um § 6•
de Mello, que sancionou o documento, con- -rário do Corpo de Bombeiros, também, do
ao art. s~ do Ato das Disposições ConstituRio de Janeiro ...
vertendo-o em lei, em edificante cerimónia
cionais Transitórias.
Agradeço muito a atenção que me foi dispata ã-qü-al fomos convidados, na ocasião,
pensada e manifesto gratidão eterna àquela
9
juntamente com todos os Comandantes de
Instituição e aos seus ofíciaís e Praças, cujo
Bombeiros do País.
Votação, em primeiro turno, -da Proposta
quartel é uma das obras de arte mais perfeiQuero
mostrar
ao
Senado
a
medalha,
a
da Emenda à Constituição no 5, de 1989, de
passadeira e o distintivo que recebi na antiga- tas, mais lindas e mais edificantes que_ já foautoria do Senador Nelson Carneiro e outros
Capital
Federal, e, ao mesmo tempo, o belís- ram feitas no Rio de Janeiro. Espero que
Senhores Senadores, que dispõe sobre a recom ela não aconteça nunca o que aconteceu
simo
quadro,
em aço e feltro, que me foi
muneração dos Deputados Estaduais e dos
com o edifício do Senado Federal Daquele
presenteado
por
S.
Ex',
o
Sr.
Comandante
Vereadores.
mesm.o Rio, demolido, destruído, e .até hoje
do Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro.
não substituído por qualquer outra construlO
A isenção do Imposto sobre Produtos Inção que represente a capacidade artística da
dustrializados significa muito para uma Insti~
Votação, em primeiro turno, da Proposta
arquitetura brasileira.
tuição que tem como _finalidade principal reade Emenda à Constituição n~ 6, de 1989, de
Muito obrigado, Sr. Presidente e Srs. Senaautoria do Senador Marcos Mendonça e ou- . lizar o bem e atos de justiça em relação às
dores. (Muito bem!)
coletividades carioca e brasileira.
tros 24 Senhores SenadOres, que acrescenta
Este meu projeto, hoje lei, aliác;, não atinge
artigo ao texto constitucional prevendo a criasomente a do Rio de Janeiro, porém todas
ção e definindo a competência do Conselho
ATA DA 76• SESSÃO,
as Corporações de Bombeiros do País. EnNacional de Remuneração Pública.
EM 26 DE JUNHO DE 1990
quãrito faltava eu a uma sessão das mais con11
(Publicada no DCN
trovertidas nesta Casa, compareci ao Palácio
Seção II -de 27-6·90)
do Planalto para assistir, ao lado do Senhor
Votação, em turno, da Proposta de EmenRetificações
Presidente da República, do Governador do,
da à Constituição n~ I, de 1990, de autOria
Distrito Federal e dos Minist(Os Bernardo
do Senador Márcio Lacerda e outros SenhoNo Projeto de Lei dq DF n" 41, de 1990,
Cabral, Zélia Cardoso de Me !lo e Ozires Sil- à página n~ 3396~ 3~ coluna, ria sua ementa,
res Senadores, que acrescen_ta dispositivos ao
va, é dos--Srs. Comandantes de Bombeirós·
Ato das Disp_osiçó_es COns:titucionais TransiOnde se lê:
de todo o Brasil, a sanção do projeto, aprotórias da Constituição Federal.
PROJETO DE LEI DO DF
vado sem emendas.
12
N' 41; DE 1990
No quartel do Corpo de Bombeiros do Rio,
Discussão, em turno único, do Projeto de
de Janeiro, segunda-feira última, passei e~~
Regulamenta o art. 37 d~ Constituição
Decreto Legislativo no 64, de 1989 (n~ 110/89,
revista as tropas, perante diversos pelotões,
Federal, relativo ao regime jurídico dos

DiscuSsao", em tlmiO únfOO, do Projeto de
Lei do DF n~ 45, de 1990, de iniciativa do
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iheiro Elpídio Vianna Neto, apresentou pareCOlegiada. Apó~ explanações e consideracer sobre o processo a~ 203/90-4 Ceg~af para
çóe!\ por parte dos demnis Conselheiros, o
aquisição de papel celofane, através da To·
processo foi colocado cm votação, sendo
mada de Preço~ n" 001190. Após a conclusão
aprovado por unanimidade. Passando-se ao
Leía·se:
do parecer, a matéria foi colocada em discussegundo item da pauta, o Senhur Presideme
são, sendo analisaQa por todos e ao final aproPROJETO DE LEI DO DF
passou a palavra ao Con~..:lheiro Ney Madl.!ira
vada por unanimidade. Retomando a palavra
N• 41, DE 1990
que apresentou parecer, também favorável,
o Senhor Presidente em exercício- Dr. Pe·
Regulamenta o art. 39 da Constituição sobre o processo número 002/89-CEGRAF
dro cavalcanti D'Albuquerq~e Neto, soli~i:
para a venda de papéis inservíveis Ju CE·
Federal, relativo ao regime jurídico dos
tou ao Conselheiro Ney Madeira que apreGRAF. Em seu parecer o Conselheiro diz
servidores da Fundações Públicas do Dissentasse ao Conselho parecer sobre o Pro·
que: "Em despacho de 14.12~89.., o Presidente
trito Federal, e dá outras providências.
cesso n" 2.992/89·2 Cegraf. Após apresenta·
do_ Conselho_ de.Supervisão do CEG RAF,
No Projeto de Resolução n'·' 26, de 1990,
ção do parecer; a matéria foi amplamente
levando em consideração a premência do
ã página n'·' 3423, P coluna,
analisada por todos os pres_entes. Ao final,
tempo e a aproximação do período de recesso
Onde se lê:
considerando a documentação constante do
constitucional~ sQffiados às exaustivas <lnáliPROJETO DE RESO'LUÇAO
processo, os preceitos legais vigentes_ e a
ses e julgamento::; procedid_os pelo~ órg<tos
N•
DE 1990
orientação da Administração Superior, o
competente!. do CEG RAF. cujas conclusões,
Conselho decide, por unanimidade, pelaresde forma harmónica e inequívoca, foram no
Leia-se:
cisão do Contrato de Trabalho do Servidor
sentido da aprovação da concorrência n''
PROJETO DE RESOLUÇÃO
02/89, -deciilíU aprOvar a ficitaçào i:.d referen- · Tony Wagner Bfandão dos Anjos, deverido
N• 26, DE 1990
a Coordenação de Pessoal do Cegraf, prepadum do Conselho de Supervisão." Finalizanrar a Rescisão por justa causa a partir da
do, o conselheiro diz ser, também, pelll aproPORTARIA N•l7, DE 1990
data desta reunião. Concluindo a reunião,
vação do presente processo. Colocada a maO Primeiro Secretário do Seriado-Federal,
o Senhor Presidente passou a palavra à Contéria em votação a_ mesma foi aprovada por
no uso de suas atribuições regimentais, reselheira Olívia de Melo Souza que apresentou
unanimidade. Nada_mais havendo a tratar.
solve:
parecer favorável à aprovação do Parecer n~
agradecençlo a presença de todo5, o Senhor
designar Francisco Naurides Barros, Ana2.808/89-7 Cegraf, relativo ao 3" trirríestre de
Presidente declarou encerrados os trabalhof,
lista Legislativo, Juliano Laura da Escossia e para constar, Eu, Mauricio Silva, Secretário
1989. Apresentado o parecer. a matéria foi
Nogueira, Analista LegislatiVo, e Antônio · deste Co.ru;clb,o de SUpervisão, lavrei a pre·
discutida e aprovada por todos. Nada mais
Carlos Ferro Costa, Analista Legislativo, pahavendo a tratar, agradecendo a presença de
sente Ata, que depois de lida e aprovada por
ra, so_b a presidência do primeiro, integrarem
todos, o Senhor Presidente declarou encer·
todos será encaminhada à publicaç<io no
Comissão de Inquérito incumbida de apurar
rados os trabalhos e para constar, eu, Mau·
DCN. Brast1ia. 23 de fevereiro de 1990. os fatos constantes do Processo nQ
rício Silva, Secretário deste Conselho de SuSenador Mend~s Canale, Presidente- Pedro
009017/90-9
pervisão, lavrei a pre!."ente Ata, que depois
Cavalcanti o• Albuquerque Neto, Vice~Pre
Senado Federal, 7 de agO"Sto de 1990. de lida e aprovada por todos será encami·
sidente - Ney Madeira, Membro - OIMa
Mendes Canale, Primeiro Secretário.
nhada à publicação no DCN. Brasília, 27 de
de Melo Sousa, Membro.
março de 1990.- Pedro Cavalcanti D'Albu~
querque Neto, Presidente em exercício" -N'ey
161' REUNIÃO
CENTRO GRÂFICO
Madeira, Membro - Olívia de Melo Sopza,
160" REUNIÃO
Membro - Elpídio _Yianna Neto, Membro.
Às dezesseis horas do dia vinte e sete de
março do ano d_e hum mil, novecentos e no~
Às dezesscis horas do dia vinte e um do
venta, na sala de reuniões da Primeira Secre·
mês de fevereiro do ano de hum mil, nove162• REUNIÃO
taria _do Senado Federal, sob a Presidência
centos e noventa, na sala de reunião da Pri·
do Excelentíssimo Senhor Senador Mende~
_Às dezesseis horas do dia sete de junho
meira Secretaria do Senado Federal, sob a
do ano de hum mil novecentos e noyenta,
Canale, digníssimo Primeiro Secretário do
Presidência do Excelentíssimo Senhor Seitana sala de reuniões da Consultaria Geral do
Senado Federal e Presidente deste Conselho
dor Mendes Canale, digntssimo Primeiro Sede $upervisão,_ presentes _os membros Pedro
Senado Federal, sob a Presidência do llustrfscretário do Senado Federal e Presidente deste
Cavalcanti D'Albuquerque Neto - Vic.e·
simo Senhor Pedro Cavalcanti D'Albuquer·
Conselho de Supervisão, presentes os memPr~sidente; Olívía de Melo Souza, Ney Ma·
que Neto- Vice~Presidente deste_ Conselho,
bros Pedro Cavalcanti O' Albuquerque Neto
deira, Elpfdio Vianna Neto e Agaciel da Silva
presentes os membros: Olívia De Melo Sou~
- Vice-Presidente, Olivia de Melo Sousa,
Maia, reuniu-se em sua centésima sexagésima
za, Elpídio Vianna Neto, Ney Madeira e AgaNey Madeira e Agaciel da Silva Maia, reuciel da Silva Maia, reuniu-se em sua centé·
primeira reunião. Abertos os trabalhos o Se·
mu-se o Conselho de Supervisão do Centro
nhor Presidente --senador Mendes Canale
si ma sexagésima segunda reunião o Conselho
Gráfico do Senado Federal, em sua centésima
de Supervisão do Centio Gráfico do Senado
-passou a Presídência da reunião ao Senhor
sexagésima reunião. Abertos os trabalhos, o
Vice·Presidente -Dr. Pedro Cavalcanti
Federal. Abertos o:s. trabalhos, o Senhor Pre·
Senhor Presidente comunicou a ausência do
D'Albuquerque Neto, devido ao fato de que
sidente, Dr. Pedro Cavalcanti D'Albuquer·
Conselheiro Elpfdio Vianna Neto, que se endeveria participar da re união do Congresso
que Neto, apresentou aos demais conselhei·
contra em gozo de licença especial. A seguir
no Plenário. Iniciando os trabalhos. o Conseros parecer sobre os seguintes processos: 1?)
a palavra foi facultada ã Conselhdra Olívia
lheiro Pedro Cavalcanti O' Albuquerque Ne·
Processo n'' 472!90·5-CEGRAF, referente a
de Melo Sousa que apresentou parecer favo·
balancete e respectivos demonstrativos con·
to apresenta pareceres favoráveis à aprovarável à homologação do processo n" 2286/89.
ção~dos processos n"" 1.169/89-0 e l-696/89-0,
t_ábeis e conciliação bancária, inclusive FUNO CEGRAF, referente à aquisição-de cartões
C.'EGRAF, relati.,.·os ao Quatro Trimestre de
ambos di:) Cegraf, relativos aos balanc_e_tes e
e papéis planos e em bobina, para impressão
demonstrativos contábeis e mapas de conci1989. Logo após a apresentação deste procese papel próprio para copiadora reprográfica,
so, a matéria foi colocada _em disçussão, sen·
liação_bancária do Cegraf, referentes ao 1"'
de acordo com as especificações do Edital.
e 2-o trimestres de 1989. Após relato e conclu·
do analisada por todos e recebendo ao final
A conselheira esclareceu que o processo haaprovação por unanimidade. Devendo ser
são pela nOrmalidade das conta~. o canse·
via sido aprovado anteriormente ad referenlheiro sugere a aprovação. Colocado em disencaminhado à Comissão Diretora para aprodam pelo Senhor Presidente deste Conselho,
vação final; 2!') Processo no 0202/90-CE·
cussão, o Conselho decidiu pela aceitação irdevido a urgência da aquisição e pelo (ato
restrita do parecer do Conselheiro. A seguir,
GRAF sobre a Tornada de Preços n" 03/90,
de que o Congresso se encontrava de recesso,
passan9o.:se ao 3Q item da pauta, o Canse·
referente à aquisição de chapas de alumínio
o que dificultou a realização da reunião deste
servidores das Fundações Públicas do
Distrito Federal, e dá outras providên·
cias.
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pré~sensibilizadas,

para impressão offeset e

seus produtos químicos. Em seu parecer ó

Conselheiro diz que a ''Tomada de Preços
sob exame, após apreciação da Auditoria. e
da Assessoria Jurídica do CEGRAF, foi homologa9a, ad referendum, deste Conselho de
Supervisão, por despacho de seu Presidente,
Senador Mendes CanaJe, na forma autori-

zada pelo art. 15, item IX, e 61 do Regulamento Administrativo do CEGRAF'', concluindo pela homologação da pre!lentc Tomada de Preços. Não ocorrendo manifestação
contrária por parte dos demais Conselhelro5

a matéria foi aprovada;

3~)

Processo n'

0200/90-S-CEGRAF, que versa sobre o Tomada de Preços n 9 02/90, para aquisíção de
fifmes e papéis fo"tográficos par<!_ fotomecànica e respectivos produtos químicos para
processamento. Em seu parecer o Conselhei·
ro diz com telação à documentaçdo apresentada no processo que "verifícando-se, assim,
estarem perfeitamente atendidos todos os re·
quisitos pertinentes à matéria, opinamos por
que seja referendado o despacho decisório
do Presidente deste Conselho de Supervisão,
de 77, que homologou a Tomada de Preços
n 9 02/90". Após, a matéria foi cõlocada em
discussão sendo apreciada por todos. A seguir, colocada em votação, recebeu votos de
aprovação de todos os presentes; 4~) Processo
n" 0302/90-2-CEGRAF- que tratou de s_olicitação da entidade ''Templo do Amor Universal" referente ao prolongamento do convéncio celebrado entre o CEGRAF e a Associa-

ção do Menor Trabalhador do Guará, que
tem como instituição sucessora o Templo do
Amor Universal- TAU, para o estágio remun~rado de menores aprendizes. Em seu parecera Conselheiro reco·mendou que "seja fixado, para a bolsa mensal do estagiário aprendiz, um valor, em BTN, correspondente .J.O
atual, de 112 salário mínimo". Concluindo
o parecer, a.matéria foi analisada por todos
os demais membros. Sendo colocado, na
oportunidade, pelo Senhor Diretor Executivo, o fato de que ~ convénio é tão impor·
tante para a sociedade como para o CE·
GRAF se olharmos os aspectos sociais e produtivos da qUestão. Após votação o processo
foi aprovado, devendo o CEGRAF prorno·
ver a-redaçãO final do tcrffio de cÕffipforllisso
ou convénio de acordo com minuta apresen·
tã.aa em anexo ao parecer e, posteriormente
encaminhado ao Senhor Presidente des.te
Com.elho e 1'·' Secretário do Senado Federal,
o Senador Mendes Canale, para assinatura,
após aprovação. Passando-se_ ao quinto item
da pauta, o Senhor Presidente passou a pala·
vra ao Conselheiro Ney Madeira, que apresentou parece-r-sobre o Processo no 2992/89·2
- CEGRAF que trata do Ato n~ 02, de de- zembro de 1989, do Presídente do Conselho
de Supervisão do_ CEGRAF que dispõe sobre
a remuneração dos servidores do Centro Gráfico do Senado Federal- CEGRAF, altera
as tabelas de salários e gratificações, e dá
- outras providências, em obediência ao que
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estabelece o artigo 14 da Re.solução n" 87,
de 1989, do Senado Federal. Após amplas
considerações e a apresentação do parecer,
a matéria foi aprovada nos termos do parecer,
devendo o Senhor Diretor Executivo apresentar ao Senhor_ Presidente deste Conselho,
Senador Mendes Canale, minuta de novo Ato
a ser assinado. Finalizando a reunião o Senhor Presidente em exercício Dr. Pedro CavaiCanti .Õ' Albu.que!que NetO, passou a palãvra à Conselheira Olívia De Melo Souza, que
apresentou parecer sobre o Pr()cesso n'
491/90-CEGRAF, sobre o Plano de Saúde.
Após várias c6nsideraç6eSõ COilseiho decidiu pelo sobrestamento do processo, até que
o assunto, que já é objeto de análise por
parte da Administração do Senado, tenha
uma solução por parte da Comissão Diretora,
somente então, a Secretaria deverá reativar
o processo para nova análise. Nada mais havendo a tratar, agradecendo a presença de
todos, o Senhor Presidente, Dr. Pedro Caval~
canti D'Albuquerque Neto, declarou encerrados os trabalhos, e para constar eu, Mau·
rfcio Silva, Secretário deste Conselho de SupeTVisão, lavrei a presente Ata, que depois
de lida e aprovada por todos será encaminhada à publicação Do DCN. Brasília, 7 de
junho de 1990.- Pedro Cavalcanti D'Albu·
querque Neto, Presidente em Exercício Ney Madeira, Membro - Olívia De Melo
Souza, Membro - Elpídio Vianna Neto,
Membro.
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Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, e· eu, Nelson Carneiro, Presidente do Senado
Federal, -nos termos do art. 48,
Interno, promulgo o seguinte
·
. item 28, do Regimento
.
DECRETO LEGISLATIVO
N• 18, DE 1990- .
.Homologa o ato do Conselho Monetário Nacional que autorizou a emissão de papelmoeda, no exercício de 1986, no valor de até·Cz$l3.000.000.000,00 (t~eze bilhões de cruzados).
Art. 1'' É homologado o ato do Conselho Monetário Nacional.qu'e autorizou a emissão de papelmoeda; no exercício de 1986, no valor-& até 'cz$ 13.000.000.000,00 (treze bilhoes de cruzados) .. ·
··
·
ArL 2• Este decreto legislativo entra em vigdr--na· data de sua publicação.
Senado Federal,
Presidente
. . 9 de agosto d~ 1990.- Senador Neison Carneiro,
.
Faço saber que o Congresso Nacio-nal aprovou,. nos termos do art. 49,, ínósol, da Constituição,
e eu, Nelson Carneiro, Presidente do Scnado.Federal, promulgo_ o seguinte ..
N• 19, DE 1990
. DECRETO LEGISLATIVO
.
.
·Aprova o Texto do·Convênio ent~e o5 Governos da República Federativa do-Bnisil,
. da República Argentina, da República do Chile, da República ·do Paraguai e da Repóblica
Oriental do Uruguai sobre a Constituição do Comitê Regional de Sanidade Vegetal -·COSAVE,
·
assinado em Montevidéu, em 9 de março de 1989.
Art. l'' . É aprova:do o Texto do Convêriio enti~ os Governos da República Federativa do BraSlf,
da República Argentina, da República do Chile, da República do Paráguai e da República Oriental do ·
'uruguai sobre a Constituição do Comitê B,egíonal de Siúüdade Vegetal- COSAVp, assinado elll Monte'vidéu, em 9 de março de 1989.
.
..
.·
.
-.
. .
· .
·. ·
Parágrafo'único. São sujeitos à aprovação -do 'Cóngresso Nacional quaisquer atas de que possa
resultar revisão do Convênio, bem como. aquéleo que· se- destinem a estabelecer ajustes complementares
ao mesmo.
-~.
-.
·
·
·
Art. · 2' . Este decreto legislativo eptra em vigor na da ia de sua· publicaçao.
·
Senado Federal, 9 de agosto de 1990. -:-Senador 1)/elson- Carneiro, Presidente._
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belece o compromisso das Parte_s ContratanREPÚBLICA ARGENTINA, DA
tes_ de constituir organizações regionais de
REPÚBLICA FEDERATIVA
co<rpetaç"ão, coordenação e intercâmbio de
DO BRASIL,
informações e experiências em matéria de
proteção agrícOla.
DA REPÚBLICA DO CHILE, DA
REPÚBLICA DO PARAGUAI E DA
ACORDAM:
REPÚBLICAORIENTALDOURUGUA!
CAPÍTULO I
SOBRE A CONSTITUIÇÃO DO COMIT~
Constituição e Objetivos
REGIONAL DE SANIDADE
ARTIGO l
VEGETAL-COSAVE
Os Piíses Membros constituem o Comité
Os Governos da República Argentirla, da
Regional de Sanidade V.egeta1 - Cosave,
República Federativa do Brasil, da República
com o objetivo principal de coordenar e in·
do Chile, da República do Paraguai e daRecrertient<ir a capacidade regional9e prevenir,
pública Oriental do Uruguai, a seguir denodiminuir e evitar os impactos e riscos dos
minados "Países Membros",
problemas que afetam a produção e comerCONSIDERANDO.
cial~ção dos produtos agrícolas e florestais
-que as políticas de fortalecimento das
da região, levando em conta a situação fitoseconomias setoriais e de iritcgração regional
sanitárfa alcançada, o desenvolvimento ecoatravés do crescimento da produção, do internôrílico sustentàdo, a saúde humana e a procâmbio de produtos agrícolas e do melhorateçã.o d~ meio ambiente,
mento da infra-estrutura viária e de ·uansART!G02
porte, causam incremento nos riscos de disSeminação de pragas, aumentando, conseqüenO CoSave terá como objetivos:
temente, a necessidade de aperfeiçoar os sisa) fortalecer a integração regional fitossanitátia; e
temas quarentenários;
-que os Países Membros não dispõem de
b) desenvolver açôes integradas tendentés
um mecanismo regional fitossanitário que
a resolver os problemas fitossanitârios de in~
atenda às necessidades da coordenação e coo·
teresse __comum para os Países Membros. _
peração internacional, nessa matéria;
ARTIGO 3
-que a região geográfica compreendida
A fim-ae alca~çãf seus objetivos, o Cosave,
pelos País~ Membros, a seguir denominada
terá as segü'lntes atribuições:
"região dd Cosave'', é a única a nfvel mUndial
a) diagnosticar a problemática atual e poque não dispõe de uma organização regional
tericial que afeta os Países Membros;
fitossanitária que represente seus interesses
b) promo\\er a adoção de mecanismos de
perante a comunidade internacional;
avaliação de i_mpacto e de riscos fitossani-que os Países Membros contam com
tários que justifiqUem õs- ínVesiimentos para
uma experiéncia contínua de cooperação, en·
o deseõ.volvímento de ações coordenadas no
tre si e com organismos in-ternacionais, em
âmbito dos Países_Membros;
matéria de assistência técnica, intercâ.mbio
c) promover o fortalecimento institucional
e apoio fitossanitário;
dos Serviços de Sanidade Vegetal dos Países
-que as características intrínsecas de uma
Membros;
problemática quarentenária regional, de
d} promover o fortalecimento <:!os sistemas
acordo com a experiência mundial, determide quarentenei v_egetal_e de emergência fitosnam como fundamental e indispensável que
sanitária dos Países~Membros e da região do
a prevenção e o controle dos problemas fitosCosave;
sanitários prioritários se realizem de maneira
e) pleitear 3.ções coordenadas com terceicoordenada entre os pafses de uma mesma
rCJs pafses e orgariísliiOs internaciOnais, que
região; e
-que a Convenção Internacional de Pro- -condu:zam à eliminação de entraves fiwssanitários, ~em juStifiCativa técnica, que dificul·
teção .Fitossanitária adotada pela Organiza~
teril o coõ:iércio internacional de produtosção para a Alimentação e a Agricultura a'grícolas;
~.FAO, Roma~l951-, em seu Artigo VIII, esta·

I) coordenar um sistema de informações,
diagnóstico _e alarme_ fitossanitário entre os
Países Membros;
. g) promover o intercâmbio, transferência
e desenvolvimento de tecnologias tendentes
a resolver a problemática fitossanitária daregião do Cosave;
h) incentivar os setores beneficiários de
atividade fitossanitária a terem maior participação nos programas de sanidade vegetal;
i) promover o incremento da capacidade
técnica dos recursos humanos dedicados à
proteção vegetal, nos Países Membros;
j) servir de instrumento da difusão das atividades fitossanitárias de interesse para os
objetivos e a--: funç-5es do Cosave;
k) coordenar a elaboração e avaliação de
projetes e programas re!ativos ~os principais
problemas fitossanitários da reiião ~o Co_:save;
I) promover e orientar o apoio técnico e
financeiro, s9rn contrapartida do Cosave, para o desenvolvimento de projetes e programas fitossanitários, na região do Cosave;
m) servir de foro de consulta e análise das
atividades regionais que agências e organismos internaCionais executem no âmbito do
Cosave;
n) participar, como membro do Grupo Interamericano de Coordenação em Sanidade
Vegetal e como organismo regional de proteção fitossanitária, junto à ConVenção Internacional de Proteção Fitossanitária,- FAO,
Rroma- 1951i
o) representar, junto à comunidade fitossanitária internacional, os interesses da região do Cosave, em matérfa de sanidade vegetal; e
p} estabelecer convênios de cooperação
técnica_e financeira com organismos especializados.
CAPÍTULO II
Natureza
ARTIG04
O Cosave é urn organismO regional de
coordenação e consulta em matéria de sanidade v~get?l com a necessária capacidade para o cumprimento de suas atribuições especf·
ficas, constituído com base no estabelecido
no Artigo VIU da ConVençc1o Internacional
de Proteção Fítos.sanitária, FAO, ROMA,
1951, cujo texto revisado foi incorporado na
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·Resolução 1479, de 18 de novembro de 1979,

adotada durante o XX período de

~essões

da Organização,
CAPÍTULO III
Composição
ARTIGOS•
São membros funáãOo'rêS do Cosa:ve os
Governos da República Argentina, da RePú·
blica Federativa do Brasil, da República do
Chile, da República do Paraguai e da Repú-

blica Oriental do Uruguai, através do seus
respectivos Ministérios da Agricultura ou
srbus equivalentes.
CAPÍTULO IV

Da organização
ARTi0G6 .

Estrutura
O Cosave terá a segUinte estrutura:
a) Conselho de MinistrOs;
b) Comitê Diretivo;
c) Secretaria de Coordenação.
ARTIG07
Conselho de Ministros
a) CompOsição: c.ómpOem-se dos Mfnistros da Agricultura ou seus equivalentes dos
Governos dos Países Membros;
b) Presidência: a Presidência do ConselhO
de Ministros estará a cirgO do Ministro da
Agricutura ou seu equivalente. do País Mem, broque secliar o Cosave;
c) Atribuições: enquahto órgão _superior
do Cosave, compete ao Conselho de Ministros:
.....:. fixar as políticas, estratégias prioridades do COSAVE; .
-aprovar os programas e projetas, bem
como as atividades conjunturais;
-aprovar os informes periódicos e zelar
pelo fortalecimento do Cosavt;
-aprovar o estabelecimento de convênios
internacionais de cooperação; e"
-aprovar os Regulamentos do Cosave
que serão preparados pelo Comitê Diretivo.
d) Reuniões: 1o Conselho reunir-se-á uma
vez cada dois anos, pelo me_nos.

e

ARTIGOS

Comitê Diretivo
a) Composição: será composto pelos DiTe-

tores Nacionais de Sanidade Vegetal dos Países Membros;
b) Atribuições: compete ao Comitê Diretivo as seguintes atril!:luições:
-definir os programas, projetas e atividades de coordenação, com base na proble·
mática fitossanitária de interesse comum,
qualificada como prioritária peta Cosave;
-supervisiOnar e avaliar, com a periodicidade determinada pelo regulamento, o desenvolvimento de tais programas, projetas e
atividades de coordenação;
-informar o Conselho de Ministros sobre
o desenvolvimento e os resultados das ativi·
dades do COSA VE; e -orientar a alodação dos recursos obtidos
pelo COSAVE, do que, aliás, piestará contas
ao Conselho de Ministros, na forma determi·
nada pelo Regulamento.

c) PresidênCia: o Comitê Diretivo terá um
Presidente, cujo manda!o terá: a duração de
dois anos. A Pfesidência será exercida em
rodízio· pelos Diretores Nacionais de Sanidade Veget~l dos Países Membros, de acordo
com a ordem estabelecida pelo Regularriento
do Comitê DiretiVo; O Presidente terá as seguintes funções e atribuições;
-representar o COSAVE jUnto às Organizações e Agências nacionais e intern8.cionais;
1
-organizar e coordenar as aç6es técnicas
e administr_afivas aprovadas pelo Comitê Diretive;
-cumprir e dar continuidade âs decisões
dOCom_itê Diretiyo; e -zelar pelo desenvolvimento das atividades programada~ e pelo fortalecimento do
Cosavé.d). Reuniões: o ComitéD1retivo reunir-seá p_~lo menos uma vez_ ao ano.
ART!G09
Secreta~a de_ Coordenação
O Cosave disporá de uma. Secretaria de
Coordenação cujas funções são as seguintes:
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ARTIGO 14
Quando for de interesse à consecução dos
objetivos do Cosave, poderão ser convidados
como observad9res a reuniões do Conselho
de Ministros ou do Comitê Diretivo, com a
anuência de todos os Países Membros, representantes de entidades governamentais, não- _
governamentais ou internacionais.
CAPÍTULO VI
Disposições finais

ARTIGO 15
O presente Convênio está sujeito à ratifica'~
ção dos Governos da República Argentina,
da República Federativa do Brasil, da Repú·
blica do Chile, da República do Paraguai e
da República Oriental do Uruguai, de acordo
com seus respectivos procedimentos constitucionais.

ARTIGO 16

O presente Convênio enú3rá- em vigor
.quando três dos países signatários tiverem
depositado seus instrumentos de ratificação.
O Governo depOsitáriO_ comunicará os Go~
vemos dos demais Países Membros a dáta
do depósito dos intrumentos de ratificação;
ARTIGO 17

- atuar como instância de coordenação
administrativa do.Cosave, a fim de dar conti·
nuidade as decisões do Conselho de Ministros
e do Comitê Diretivõ;
-exercer a função de secretaria das reuniões do Conselho de Ministros e do Comitê
Diretivo; e
-informar o Comitê Diretivo sobre sua
gestáo_ahlla_t
A Secretaria de Coordenação estará sob
a responsabilidade de um Secretário de Coordenação, cuja forma de designação e cujas
funções serão estabelecidas no Regulamento
correspondente.
CAPÍTULO V

Disposições gerais
ARTIGOOIO
Os_Serviços N acionaís -de Simidade Vegetal
de cada País Membro, enquanto órgãos de
liga-ção p~mnaneÍite do Cosave, atuarão a nível nacional a fim de alcançar os objetiv6s
do Convênio.
ARTIGO 11
A Presidência do Conselho de .Ministros

e ã "Presidência dO Comité DlretiVo corresponderão ao País Membros que seja sede do
Cosave;-em forma de rodízio, a cada dois
anos, segundo a ordem_ determinada pelos
respectivos -RegulamentOs.
A S"eã-etaria de coordenação está racticada
no País Membro sede do_Cosave. '
ARTIGO 12
Os idiomas oficiais do Cosave serão o espa·
nhol e o português.
ARTIGO 13
P.rocurar-se-á resolver todo tipo de controvérsia que possa .surgir quanto à aplicação
e interpretação do presente Convênio por
meio de negociações diretas eni:re os Países
Membros envolvidos.

O presente Convênio terá vigência

indefi~

nida, podendo ser denunciado por qualquer
dos Países Membros, mediante notificação
ao Governo depositário, o qual infoirilafá aos
demais, mediante notificação, as comunicações de denúncia que receba. !Transcorrido
um ano do recebimento da comunicação pelo
GoveinQ depositário, o Convênio deixará de
aplicar-se ao país denunciante, sem prejuízo
do cumprimento das o_!:,,r:igações que estiverem 13endentes em conseqúência da aplicação
do Convênio.
ARTIGO 18
Os Países Mem~ros poderão acrescentar
emendas ou cláusulas adicionais ao presente
Convênio, que deverão ser formalizadas através de protocolos que entrarão em vigor uma
vez ratificados por dois terços dos Países
Membros e deposi4!.dos os respectivos instrumentos.
ARTIGO 19
O presente Convênio e~tará aberto à adesão dos Estados que a solicitem e que cOm·
partilham dos objetivos dp Cosave._-Tal solicitação deverá se.r aprovada por decisêlo unânime do Conselho de Ministros.
ART1G020

O presente Convênio entrará em vigor, pa·
ra os país aderente, na data em que faça depósito de seu respectivo instrumento de adesão.
ARTIGO 21

O Convênio serã registrado pelo Governo
Depositário na Secretaria das Nações Unidas, de confonnidade com o disposto no Artigo 102 da Carta da referida Orgáoiza~.
CAPíTuLO VII
Disposições Traositórias

ARTIG•o 22
O DireCtor Nacional de Defesa Vege-tai do
primeiro pafs que efetuar o depósito do ins-
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trumento de ratificação convocârá a primeira
me~tO' de ·ratlfícãção cbnvociiá ·a priffieira
'reunião do Comitê_Diretivo, rium prazo não ~Í'etihiã6 do Conselho de· Ministros,· .a re~li
s_uperior a 90 (noventa) dias contados da enzar-se num_ prazo não ·superior a 12 (doze)
trada em vig§r ,do presente Convênio, com· meses; contados da data de recebimento dos
a finalidade de eJaborar os pr,ojetos de Reguprojetas de Regula-men,to ciÚt~os no Artigo
lamento do Conselho de Ministros,. do Comi22.
tê Di~etivo e da Secretaria de CâordenaÇão.
ARTIGO 24
O GOVerno daRe.Púbíica Orient3I ctO Uru-

ARTIG023.
O Ministro da Agricultura do Pais Membro

que primeiro efetuar o depósito do instru-

gu(li s~rá o depositário do presente Convêniq
e -dOs instrumentos de r_ªtificação e adesãq,
devendo enviar cópi.a devidamente autenti-

i:ácta a"o Goveffios dos demais paiSeS _sígn-atário:..
·
Feito na cidade de Montevidéu aos 9 dias
-do mês.de março de 1989, em doi~ originais
nos idiomas espanhol e português, sendo ambos os textos autênticos.
Pelo Governo da· República Argentina Pelo Governo da República Fedérativa do
Brasil- Pelo Governo da República do Chite- Pelo Governo da República do Par,aguai
- Peta Governo da República Oriental do
Uruguai.

·SENADO FEDERAL·
-SUMÁRIO
1- ATA DA 105' SESSÃO, EM 9 DE
AGOSTO DE 1990 .
1.1 -ABERTURA

1.2 - EXPEDIENTE
.1.2.1- Ofício do Sr. :primeiro SecretáJ::io da Câmara dos De'putadõs.
N~s 153_ e 154/90, comunicando o Rrqúivamento das seguinteS' matérías:
·

1.'2.3 - ReqUerimentos

249/90, de a'trtoria do Senador
MauríciO'Corréa, solicitando a retirada
- do' Projeto de Lei do Senado n" 68190,
~de sua autÕria, qUe concede benefícios
aos .ex-integrantes do B~talhão. de. Suez
· e dá outras providências.
-No 250/90. de autoda do Senador
TeotóniO Vil'ela'Filho, solicitando ao Ministro .da. Infra-Estrutura, informações
que-rne·ncio-na.
•
__:_No

SENADOR JUTAHY MAGA. LHÃES - Falecimento· de Adonias Fi- lho.
SENADOR FERNANDO HENRI·
QUE CARDOSO - 10~ aniversário da
Aladi- Associação'Latino~Americana
de Integração.
·
1.2.6- Leitura de Projeto
-Projeto de Lei do Senado n~ 121,
de 1990, de autoria. do Senador: Teotonio
Vilela Filho, que estabelçce normas para
a elabor.ação da matriz energética nacio- ·
oal, dispõe sobre a formulação do Plano
Pturianual de Investimentos, na parte referente a energia e dá outras providências.

-Projeto de LCi do Senado no 332,
de 1989 (n~ 4.240/89, na origem), quere-·
·1.2.4- COmunicações da Presidência
voga os a'rts. 51, 151 e 157 do Código
.·...:....Término do prazo para interposição
'J;reitoral, que detenninàm medidas sani- ·
de recurso no sentido de inclusão em O r·
'tárjas nos útulos eleitorais de pÇ)rtadores 1
dem do Dia do~ seguintes projetas de lei,
de.hanseníase.
·
9
apreciados conclusivamente p~Ja Comis-Projeto de Lei do Senado n 108,
1.2.7- Requerimentos
são de Canstüulção, Justiça e Cidadania:
de 1983 (n~ 4.851184, 'na origem), que dis-.....:._N". 251T9-0~aUtoria do-Senador
Projeto de Lei do Senado n• 309, de
põe sobre o parcelamento do Imposta $0·
Humberto Lucena, ·solicitandO ao Sr. Mi'!989, que_dá nova redaçãó ao dispositivo
bre a Propriedade Territorial Rural oistro da Infra-Estrutura, informações
que menciona do Código _Eleitoral.. Ao
ITR.
que menciona.
_ _ ·
Arquivo.
·
1.2.2- Pareceres
- N" 252/90, d-é autOría do· ~nador
ProJeto de· Lei c:jo Senado .n~ 406, de _ Humberto· Lucena, solicitando ao Sr. MiReferentes às seguintes matérias:
1989, que dispõe sobre a proibição da vennis~ro da_ lnf~a-Estrutur3, irifbrma~es
-Mensagem do "Governador do Dis-.
d? de cola de sapateiro para menores de
que menc1ona.
.
trito Federal n~ 104/90-DF (n~ 077,, de
--18 an<;>.~ e dá outras prividências. À Câma-No 253/90, de autoria do Sena,Por
1990. na origem). subri:tetendo ~ aprovara dos_ D~putados.
Luiz Viana Neto, solicitando ao Sr. Milisçd:o do Senado Federal o n.ome do Sr,
tro da AgricultL~:r_a, ínform<ições que m~n_1.2--5- DisCursos de:> Expediente
.Doutor Jo!-ge Caetano par~ exercer o_ carM ·
-clona-,
·
go de Conselheiro do Tribunal de Contas
. - W 254/90, de ur.géncia paTaOPrÜjétO
SENADOR MAURO BORGESdo Distrito Federal.
de Lei do DF n~ 46', de~990, que autoriza
CPI da i~por~a~~o. de aliJ!l~n~os.
~
- Merlsagem do Governador do Diso Distrito Federal, através da Companhia
. SENADOR HUMBER:fo LUCENA
. trito Federal n" 105/90-DF (n• 080/90, de
de Eletricidade de Brasília- CEB, a pro----.Apoio brasileiro à de.cisão da ONU,
25·7-90, na origem), submetendo à apro·
ceder e fomecer energia etétrica nos Ioéais
de ~oico_te ao Iraque.
vação do Senado. Federal, a escolha do
que ~specifica e .dá outras -providências.
nome da Doutora Marli Vinhadeli Papa.SENADOR JAMIL HADDAD dópoJi~, Auditora do Tribunal de Contas
1.2.8 - Comunicação da Liderança do
Aoálise dos documentos enviados ao Sedo Distrito Federal, para o cargo de ConPSDB
nado_ Fedefal pela Ministra da Economia,
selheira daquela Calenda Corte de Con·
em resposta- a requerimento de informa·
De substituição de membro em comistas.
·
ç_ões de$. Er.<, sobre. r_etiradas bancárias
sãO permanente.
-Projeto de; Lei do" Distrito Federal
superiores a quinhentos mil cruzados non• 36, de !990 (Mensagem n• 57, de 6-6-90,
vos, nos dias que !lntecederam o Plano
1.2.9.- Requerimento
na origem) que autoriza a desafetação
Brasil Novo.
,.....:
N 9 255/90, de autoria do Senador
de domínio de bens de uso comum do
SENADOR LOU1ÜV AL BAPTISTA
Dirceu Carneiro, de licença para se a,fas·
povo, situados na Região Administrativa_
-Falecimento de Alberto Martins Ca·
ta_r .dos trabalhos da Casa, a partir de 20
·de Ceilândia·, ·deritro dos Hmites territo·
·tharino, em Salvador, BA.
de agosto/90, pelo prazo de 140 dias.
riais do Distrito FederaL

ae-
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1.2.10- Comunicação da

Presid~ncia

Designação da Comissão -Místa incum·
bida de t;mitir parecer sobre a Medida
Provisória no 206, de 1990, editada pelo
Senhor Presidente da República, que dis-

põe sobre a natureza jurídica_ do Instituto
Brasileiro do Património Cultural IBPC e da Biblioteca Nacional, e fixação
de calendário para a tramitação da_ ma-

teria.
1.3- ORDEM DO DIA
-Projeto de Lei do Senado no 112,
de 1990, que fixa diretrizes para a: política
nacional de assistência ao idoso, e dá outras providências. Aprovado. A Comissão
Diretora para redação final.
- Ret:Iação finar do Projeto de Lei do
Senado n9 112/89, Aprovada." À Câmara
dos Deputados.

-Projeto de Lei da Câmara n" 64, de
1990 (n' 5.330/90, na Casa de origem),
de iniciativa do Presidente da República,
que dispõe sobre a extinção do "selo pedágio'\ e a instituição de mecanismos de
financiamento para o setor-!oâoviário.
Aprovado após parecer favorável d~ co. missão competente, tendo usado da palavra os Senadores Humberto Lucena e
Marco MacieL À sanção,
-Projeto d_e Lei do DF n? 45/90, que
dispõe sobre o regime jurídico dos servidores civis das fundações públicas do Distrito Federal, e dá outras providências:
Aprovado com emendas e destaque supressivo, após pareceres da comissão
competente, tendo us-ado da palavra os
Srs. Cid Sabóia de Caí:Valho, MauríCio
Corrêa. Humberto Lucena e José Paulo
BiSçl. À Comissão Diretora para _"redã:çiio
final.
- Redação final do Projeto -áe Lei do
DF n~ 45/90. AProvada. À sanção do Governador do Distrito Federal.
-Projeto de Lei da Câmara n~ 47/~0
(n~ 2.570/89, na Casa de Origem), diSpõe
sobre os. planos de benefícios da Previ-

Ata da

tos~

dência SoCial, e dá oidras providências.
Aprovado, após pareceres da comissão
competente, tendo Usado da palavra os
Srs. Nelson Carneiro; Odacir Soares, Jarbas Passarinho, Ja~il Haddad, José Ignácio Ferreira, Afonso Sancho, Marco Maciel e Ney Maranhão. À sanção~
-Substitutivo da Câriiára ao Projeto
de Lei do SeriadQ n• 97, de 1989 (~'
3.683fS9;IlàCâmara dos Deputados), que
dispõe sobre a proteção ao consumidor
e dá outras providências. Aprovado, após
pare-cer-da comissão competente, havendo Os S!s.-Mata-Machado, Jutahy Maga-.
lhães, José Fogaça, Jarbas Passarinho e
Cid Sabóía de Carv,alho usado da palavra
em sua discussão. A sanção~
.-.....Projeto de Lei da Câmara n~ 49, de
1990 (n9 3.101189, ria Casa de origem),
qu!! dispõe sobre a organização da Seguri·
da de Social, institUí o· Plano de Custeio
e dá outraS providências. Aprovado após
pareceres da cÇlmissão competente. À
sanção.
-Proposta de Emenda à Constituição
n~ 3;de 1989, de autoria do Senador Marco Maciel e outros Senhores Senadores,
que acrescentá parágrafo ã.o art. 159 e
altera a·redação do inciso II do art. 161
da Constituição Federal. Votação adi&da
por falta de quorum QuillificaCio.
-Proposta de Emeilda â Constituição
n~ 4, de 1989, de autoria do Senador Leo·
poldo Peres e outros Senhores Senadores,
que acrescenta um §- 6~ ão art. -5~ do Ato
das DiSpoSiçõe_s Constitucion-ais Transitárias. Votação adiada por falta de quorum
qualíficãdo.
-Proposta de Emenda â COiistituição
no 5, de 1989, de autoria do Senador Nel·
son Caí-Deito -e 'oUtros -senhores Senadores, que dispõe sobre a remuneração dos
Deputados Estaduais e dos Vereadores.
Votação adiada por falta de quorum qualificado.
· _.:..;.Proposta de Emenda â Constituição
n~6, de 1989, de autoria do Senador Mar-

10~
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coS Mendonça e outros 24 Senhores Senadores, que acrescenta artigo ao texto
constitucional prevendo a criação e definindo a competência do Conselho Nacio-nal de Remuneração Pública. Votação
adiada por falta de quorum qualifiéado.
-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
DisposiçOes Constitucionais Transitórias
da Constituição Federal. Votação adiada
por falta de quorum qualificãdo.
Projeto de Decreto Legislativo n~ 64,
-de 1989 (no 110/89, na Câinara dos Deput_ados), que homologa o ato do Conselho
Monetário Nacional que autorizou a emissão de papel~moeda, no exercício de 1986,
no valor de Cr$ 55.000.000.000,00, para
atender às atividades produtivas do País
e â cin:_ulação da riqueza nacionaL Aprovado. A promulgação.
1.3.1 - Matérias apreciadas após a Ordem do Dia
-Requerimentos n\)S254e 255/90, lido~
no Expediente da presenté sessão. Aprovados•

1.3.2-- Coni.unicação da Presidência
-Término do prazo para apresentação
de emendas aos Projetas de Lei da Câmara n'1'1 18 e 31, de 1990.
~-~-3 ~-

_Designação da Ordem do Dia

da próxima sessão

1.4- ENCERRAMENTO~:

Z- ATOS DO PRESIDENTE
- N• 125, 127, 132 a 134, 139 e 142/90
(Republicações)
3- MESA DIRETORA
4- LÍDERES E VICE-LÍDERES DE
PARTIDOS
5- COMPOSIÇÃO DE COMISSÕES
PERMANENTES

Sessão, em 9 de outubro de 1990

4ª Sessão Legislativa Ordinária, da 48ª Legislatura
Presidência dos Srs.: Nelson Carneiro, Iram Saraiva e Pompeu de Sousa.

ASJ4HORASE30MlNUTOS,A7':HAMSE PRESENTES OS SRS. SENADORES:

Sabóia de Carvalho_ -Mauro Benevides Carlos Alberto ..:.: Humberto Lucena- Rai- N abor Júnior - Odacir Soares - Ro-- - mundo Lira - Marco Maciel - Ney Maranhão - Mansueto de Lavor - Divaldo Sunaldo Aragão -Almir Gabriel- Jarbas Pasruagy - Teotonio Vilela Filho -Francisco
sarinho- Carlos Patrocínio- Antonio Luiz
Rollemt>erg - LourivaJ BapHs_ta ---: _Jut_ahy
Maya -Alexandre Costa - João Lobo Magalhães - Ruy_ Bacelar - Jamil Haddad
Chagas Rodrigues - Afonso Sancho - Cid

- Nerson Çarneir_o ;. Mata --Machado~ Ronan Tilo- Severo Gomes- Fernando Henrique Cardoso - Louremberg Nunes Rocha
-Márcio Lacerda- Mendes Canale - Wilson Martins- Affonso Camargo- José Richa- Dirceu Carneiro- Nelson Wedekin
-Alberto Hoffmãnn- José' Fogaça.
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O SR. PRESIDENTE (Pompéu de S-;.;sa)
- A lista de presença acusa o comparecimento de 41 Srs. Senadores. Havendo número regimental, declaro aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus, iniciitmõs nossOs
trabalhos.
O Sr. 1~ Secretário procederá à leitura dos
Espediente.
-·
É lido o seguinte

EXPEDIENTE
OFÍCIOS
DO PRIMEIRO SECRETÁTIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS
N~ l5319U, cte 9 do corrente, Comunicando
o arquivamento do Projeto de Lei do Senado
n' 332, de 1989 (n• 4.240/89, naquela Casa),
de autoria do Senador Márcio Lacerda, que
revoga os artigos 51, 151 e 157 do Código
Eleitoral, que determinam medidas sanitárias
nos títulos eleitorais de portadores de hanseníase.
N9 154/90, de 9 do corrente, comunicando
o arquivamento do Projeto de Lei do Senado
n' 108, de 1983 (n' 4.851/84, naquela Casa),
de autoria do Senador Nelson Carneiro, que
dispõe sobre o parcelamento do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural- ITR.

PARECERES
PARECER N• 264, DE 1990
Da Comissão do Distrito Federal, sobre
a Mensagem do Governador do Distrito
Federal n~ 104/90-DF (n~ 77, de 1990, na
origem), submetendo à aprovação do Senado Federal o nome do Senhor Doutor
Jorge Caetano para exercer o cargo de
Consélbeiro do Tribunal de Contas do
Distrito Federal.
I

Relator: Senador Meira Filho
O Governador do Distrito Federal, nos
termos do artigo 4"' da Lei no 5.538, de 22.
de novembro de 1968, que dispõe sobre a
organização do Tribunal de Contas do Dis·
trito Federal, submete à consideração desta
Casa o nome do Doutor Jorge Caetano para
exercer o cargo de Conselheiro daquele órgão, na vaga decorrente do falecimento do
ConselheirO Fernando Tupinambá Valente.
Anexo à Mensagem, o Governador encaminha o "Cu!riculum Vitaef• do Doutor Jorge Caetano, com as principais indiCações -de
suas experiências e riléritos.
- --Alérn do cargo que atl!~lmente ocupa, de
Secretário de Administração do Distrito Federal, o Sr. Jorge Caetano tem uma extensa
folha de serviços prestado à adminsitração
pública, da qual poderíamos destacar os seguintes pontos:
-IniciOu- sua carreira como Oficial do
Exército, formado pela Academia Militar das
Agulhas Negras, em 1961. De fevereiro de
1968 a maio de 1969 foi Tesoureiro da Comissão Mista Brasil-_Es~~~~o~__ Uni99~l-~e 1%~.-a
1972 foi Tesoureiro e Ahnox:arife no Estado
Maior das Forças Armadas.
_ _
-É ocupante de cargo efetivo de Autoria
.Fiscal do Tesouro Nacional, em função de

"

'

'

concurso público, no qual foi aprovado em

1969.
-No Millistério da Fazenda foi Procurador da Assessoria do Secretário da Receita
Federal e tanibéin chefiou a Seção de Programação e Avaliação da Secretaria da Receita
Federal.
-De março de 1979 a ai?Pl_de 1980 foi
Coordenador-Adjunto do Sistema de_ Arre·
cadação da Secretaria da Receita Federal e
Substituto do TitUlar.
-Foi Diretor-Geral do Departamento de
Administração do Ministério da _Fazenda en·
tre abril de 198-0 ã-dezembro de 1981, e desde
então, até 1986, Diretor-Geral do Departamento ele _:Pessoal do referido Ministério,
quando passou a exercer a função de Secretário~Geral Adjunto, com atribuições de Coordenar as Delegacias do Ministério em todo
o Território NacionaL Neste mesmo ano foi
nomeado Coordenador do Sistema de Informações Económico-Fiscais da Secretaria da
Receit::t Federal, cargo que ocupou até 1980,
ano em que também foi Diretor do Serpro.
-Em outubro de 1988 foi investido no
cargo de Secretário de AsministraçãQ do Distrito Federal. Anteriormente, entre julho de
1974 a janeiro de 1977 prestou colab_óração
ao Governo do Distrito Federal como Presidente da Comissão de Licitação da Secretaria
de Administração, onde também foi Chefe
de Gabinete do então Secretário, substituindo-o em diversas ocasiões.
-Tem como condecorações as Medalhas
Militar de Bronze e do Pacificador, além da
Ordem do Mérito de Brasília, a Medalha do
Mérito Alvorada e a Medalha do Mérito Hen·
rique Bandeira de Mello.
Consideramos, port:pdo, que além de não
termos conhecimento d,e restrições à apreciação_ de seu nome por esta Comissão, co?l.
esse rico histórico dei vida que acabamos de
resumir, o Doutor Jorge Caetano, que nasceu
no Jljo de Janeiro - RJ, em 22 de abril de
1940, encontra-se apto para ser o seu nome
analisado pelo Senado Federal.
Dado a natureza da matéria em apreciação
e o sigilo-qUe deve envolvê-la, não cabe aduzir aqui outras considd:rações além do que _
foi :relãtado. - - --Sala das Comissões, em 7 de agosto de
1
1990- Mauro Benevides, Presidente -Melra Filho, Relator.PARECER N• 265, DE 1990

Da Com_issá~ do Distrito Federal, sobre
a Mensagem do Governador do Distrito
Federal n~ lOS, de 1990-DF (n~ 080/90,
de 25-7-90, na origem), submetendo à
aprovação do Senado Fedenl, a escolha
do nome da Doutora Marli Vinhadeli Pa\padópolis, Auditora do Tribunal de Contas do Distrito Federal, para o cargo de
Conselheira daquela Colenda Corte de
1
Contas.

~g?.sto

de 1990

n\' 91, de 30 de março de 1990, combinado

com o§ lo, do art,16, do Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias, submete ã con·
sideração do Senado Federal o nome da Doutora Marli Vinhadeli Papadópolis, Auditora
do Tribunal de Contas do Distrito Federal
para o cargo de Conselheira daquela Calenda
Corte de Contas.
Anexo à Mensagem, o Governador encaminha o Curriculum Vitae da Doutora Marli
Vinhadeli Papadópolis, no qual encontram·
se as razões que levaram a reconhecer os mé~
ritos da indicada.
Alé~ do cargo que ocupa desde agosto
d~: 1989,_ de Auditora do Tribunal de Contas
do Distrito Federal, conquistado por concur·
so público de nível superior, salientamos ainda os seguintes cargos e funçôes desempe·
nhados naquele órgão:
-Técnico de Controle Externo. IngressO_
em 23-11-73, por concurso público;
-Chefe Titular da Divisão de .Conirole
de Autarcjui8.s e FUndações.;
- Inspetor-Seccional da 1~ Inspetoria Sec·
~anal de Controle Externo. Portaria n~ 190,
de 21-Il-77.
-Inspetor-Geral Substituto
-Inspetor de Controle Externo da 2' Ins·
petoria de Controle Externo.
_ No Magistério Superior lecioné)u aS- disciplinas Contabilidade Geral, Contabilidade
de Custos e Auditória e Análise de Balanços,
na AssociaçãO -de Ensino Unificado do Distrito Federal. AEUDF, no período de 1984
a 1988.
Díante do expoSto, consideramos que a
Doutora Marli Vinhadeli Papadópolis, que_
nasceu em Onda Verde, no Estado de São
Paulo, encontra-se apta para ter o ~u nome_
analisado por esta Casa, além de não termos
conhecimento de restrições a apreciação de
seu nome por esta Comissáo.
Dada a natureza da matéria em apreciação
e o sigilo que deve envolvê-la, não cabe aduzir aqui outras considerações além do que
foi relatado.
Sala das ComissOes, 7 de agosto de 1990.
- Mauro Benevides, Presidente - Chagas
.R_Q:CJ_dgues, Relator.
PARECER N• 266, DE 1990
Da Comissão do Distrito Federal, sobre
o Projeto de Lei do Distrito Federal n•
36, de 1990, Mensagem n~ 84, de 1990-DF
(Mensagem n~ 57, de 6·6-90, na origem),
que "autoriza a desafetação de domínio
de bens de uso comum do povo, situados
na região Administrativa de Ceilândia,
dentro dos limites territoriais do Distrito
Federal".

Relator: Senador Aureo Mello
De autoria do Governo do Distrito Federal
vem a exame desta Casa, nos termos da Resolução n~ 157, de 1988, do Senado Federal,
o presente Projeto de Lei que "autoriza a
_.desafetação de domínio de bens de uso _coRelator: Seliador Chagas .Rodrigues
inum_ do povo, Situados na regiãô. AêlminlSO Góvern.ãdor do Distrito Federal, nos ter- _ trativa de Ceilândia, dentro dos limites territo~ais do Distrito Fedúal".
mos do inciso I, do artigo 11, da Lei do D~

Agosto de 1990

DIÁRIO DO CONGRESSO NA~IONf\L (Se5~o II)

As áreas a serem desafetadas são bens de

uso comum do povo' localizados entre os conjuntos que compõem cada quadra residencial
da cidade satélite de Ceilândia, e tem como
' objetivo transformar essas áreas em lotes re·
sidenciaiS, conforme prevê oS ·arts. 1o e 2~
do projeto de lei.
,
No art. 3~ consta a autorização para o Dis~
trito Federal alienar os referidos lotes residenciais em conformidade com a legislação
vigente.
Na Mensagem que.. acompanha o projeto,
o Senhor Governador do Distrito Federal jus·
tifici:l sua iniCiativa em primeiro. lugar pelo
esgotamento da capacidade de ampliação daquele núcleo habitacional, e esta medida possibilitará a oferta de 2.000 novos lotes residenciais, em segundo, porque nestas áreas,
que se encontram abandonadas, proliferam
anímais nocivos à saúde. A falta de urbanização, em-decorrência de seu alto custo, pro·
piCia que esses locais sejam utilizados como
esconderijo por marginais, indllSlve, para
consumo de drogas.
'
Conclusão
Diante do exposto, considerando o pre·
sente projeto de lei relevante no seu mérito
e sem óbices quanto aOs aspectos constitu·
clonais, jurfdicos e de técnica legislativa, somos, no âmbito desta Comissão de parecer
favorável à sua aprovação.
Sala das Comissões, 7 de agosto de 1990.
- Mauro Benevides, Presidente - Aureo
Mello, Relator- Chagas Rodrigues- Fran·
cisco Rollemberg - Meira Filho -- Nabor
Júnior - Lourival Baptista - Pompeu de
Sousa - João Calmon - Maurício Corrêa
- Cid Sabóia de Carvalho.
O SR. PRESIDENTE (Pompeu ae Sousa)
-O Expediente lido vai à publicação.
Sobre a mesa, requerimento que vai ser
l~do pel9 Sr. 19 Secretáiío.
E lido o seguinteREQUERIMENTO N• 249, DE 1990
Requeiro, com amparo no art. 256 e se·
guinte do Regimento Interno do Senado Fe·
dera! a retirada do Projeto de Lei do Senado
n9 68, de 1990, de minha autoria, que concede
benefícios aos ex-integrantes do Batalhão de
Suez e dá outras providências.
Justificação

A iniciativa da retirada da citada proposição decorre da tramitação na Câmara dos
Deputados do Projeto -de Lei n9 5.537, de
1990, de autoria do nobre Deputado Alexandre Puzina, que trata da QJ-esma matéria.
Sala das Sessões, 8 de ·agosto de 1990. Senador Maurício Corrêa.
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
-O requerimento lido será publicado e inclufdo oportunamente_em Ordem do Dia.
Sobre a mesa, requeriinento que vai ser
lido pelo Sr. 1? Secretário.

É lido o segUinte

REQUERIMENTO N• 250, DE 1990
Senhor Presidente:
Requeiro a Vossa Excelência, ,com base
no art. 216 do Regimento Interno, sejam solicitadas ao Exm9 Sr. Ministro da Infra-Estrutura, as seguintes infOrmações:
1. Qual o volume atual de petróleo e gás
natural produzidos pel?- Petr<?brás;_
_
2. Qual o custo de produção, com iodos
os se-us·co-!1lpunentes, do petróleo e seus deri·
vados, bem como do gás natural produzidos
pela PetrobráS;
3. Quais as atuais reservas brasileiras de
petróleo e gás natural;
_•
4. Qual a previsão dessaS reservas para
os próximos 5 (cinco) anos;
5. QUal o volume de -investimentos realizados pela Petrobrás na prospecção de petró·
leo e gás natural em 1989 e o volume previsto
para o corrente ano; e
6. Qual o custo de importação e eventuais
preços de exportação desses insumos pela Petrobrás.
Sara·aas_Sessões, 9 de agosto de 1990.Senador Teotonio Vilela Filho.
(À Comissão Diretora.)
.

. I

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
___:.o requerimento lido seiá publicado e re·
metido ao exame da Comissão Diretora.
(Pausa.)
Esgotou-se hoje o prazoprevisto no art.
91, § 4"do Regim_cmto Interno,•sem que tenha
sido interposto recurso no sentido de inclusão
em ordem do dia, das seguintes matérias:
-Projeto de Lei do Senãdo n~ 309. de1989, de autoria do Senador Itamar Franco,
que dá nova redação ao dispositivo que menciona do Código Eleitoral; e,
-Projeto de Lei do Senado n~ 406, de
1989, áe autoria do SenadÕr Marcos Mendonça, que dispõe sobre a proibição da venda
de cola de sapateiro para menores de 18 anos,
e dá outras providências.
As matérias foram apreciadas conclusivamente pela CoinisSão de Constituição, Justiça
e CidaQania. A Presidência, atendendo ao
disposto no § 6~ do referido artigo, despachará o Projeto de Lei do Senado n9 309,
de 1989, ao arquivo e o Projeto de Lei do
Senado no 406, de 1989, à Câmara dos Depu·
tados.
_
..
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
- Há oradores inscritos.
Concedo a palavra ao nobre Senador Mau1
ro Borges.
O SR. MAURO BORGES (PDC --ÓO.
Pronuncia_o_seguinte discurso. Sem revisão
do orador.) -Sr. Presidente, Srs. Senadores
vou fazer um discurso a respeito d.o que foi
a CPI de Importação de Alimentos e do que
ocorreu após o Sena-do_ ter cumpridõ a Suã
parte e entregá-la ao Ministério Público.

I. CONSIDERAÇOES PRELIMINARES SOBRE À CI'liiÃ, Olf SEJA. A COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO SOBRE A IMPORTAÇÃO DE ALIMENTOS.
..

•
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Durante a execução do chamado Plano
Cruzado apresentado pelo Governo do PresiM
·dente Sãfney, VíSafldo conter a inflação, no
início de 1986, houve curta estabilizaçã-o de
preços, acarretando acentuado aumento do
poder aquisitivo dos assalariados de modo
geral, trazendo grande aumento do uso de
bens de consumo, çm particular de alimentos.
Foi, sem dúvida, um breve período de eufo·
ria, em que as camadas mais pobres da população «mataram a fome" da justa-alimentação, reprimida por tantos anos. Foi como que
uma «reposição alimentar", após tantos anos
de "deficit" alimentar e de fome crónica.
A organização econômica do Brasil não
estava preparada para atender, a tempo, tão
rápida expansão do consumo.
Duas opções poderiam ter sido consideradas à época: utilizar-se de importaçóes Tá pidas e/ou acelerar a produção nacional.
A 2• opção foi praticamente rejeitada, por
ser demorada e implicar em estímulos à pro~
dução que poderiam prejudicar a contenção
da inflação, com o aumento do meio circulante.
Resolveu-se então peta importação, utilizando-se para executá·la de órgãos governamentais.
Infelizmente a alegria durou pouco, so_:
mente até as eleiç~es de 1986, nas quais o
Governo do PMDB teve vitória decisiva~ fazendo todos os Governadores Estaduais, menos o de Sergipe, dste por drc!lris~ân_5:Tas ~pe
ciaiS. Logo após as eleições de 1986, medidas
necessárias de correção do Plano Cruzado
foram tomadas tardiamente_, por interesses
eleitorais, e_ apressaram o fracasso do Plano
Cruzado I.
Nosso objetivo é comentar, suscintamente,
a importação realiz~da por órgãos governamentais. O Governo lião estava preparado
para realizar tarefa de tal magnitude, mas
era preciso r e sol ver o urgente problema do
abastecimento do Brasil. Dezenas de repartiÇões do Governo cuidavam anarquicamente
do problema do abastecimento. Resolveu-se
então criar um órgão novo, potente, ágil e
capaz de resolver o problema. Criou-se então
o Cinab - Consellio lntermin"istefiaf de
Abastecimento-, que iria arcar com a grande responsabilidade de abastecer o Brasil em
época de crise.'
Analisar como o Governo Federal "realizou
a imporfaÇãO de alimentos e executou de forma geral o abastecimento do Brasil, coni -a
participação complementar de dezenas de ór·
gãos que atuava~ na compra de alimenteis
no exterior, embarque _marítimo, desembarque, armazenamento, distribuíção e venda
em todo o País, foi exatamente a grande e
penosa tarefa da CPI/IA.
Para isso_, organizamos uma extraordinária
equipe, constitufda basicamente de dedicados, competentes e corajosos fundonáríós do
Senado. Temos que ressaltar também o apoio
decidido, inteligente, honesto e patriótico do
eminente Senad()r Dirceu Carneiro, que tudo
fez para bem adentar e -apoiar os trabalhos
de nossa Comissão. Tivemos a nosso desfavor
o_ fato de realizariDQS quase todo nosso traba-
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lho simultaneamente com. a elaboração da
Constituição, OU sefa, em pteria Constituinte,
o que nos causou sérias dificuldades. A Cons·
tituinte tinha alta prioridade sobre tudo: pessoal, material e tempo dos Senadores. Alé!D

disso, as leis que regulam o funcionamento
das'CPI são limitatívas e arcaic~s, o que nos
levou a inovar, tanto quanto possível, o sistema operativo da nossa CPI. O nosso relatório
expõe, de forma detalhada, como foram rea·

lizados os trabalhos da CPIIIA e deve ser_
lido.
Entretanto, por incrível que pareça,- nossa
maior dificuldade foi vencer a má vontade
de setores do Poder Executivo e depois a
morosidade do Procurador-Geral da Repú-

blica.

-

-

2. APRECIAÇÃOF!NALDOSSENADORES, MEMBROS DA CP!, SOBRE O
REl.b.TQRIO APRESENTADO PELO
RELATOR.
. .
Houve, na 1~ sessão de análise do relatório
pelos Senadores, aprovação de franca maio·
ria, para não dizer quase unanimidade, quanto ao trabalho realizado, com algumas restrições nas partes do último capítulo que men·
clonava as principais fraudes e ilícitos pratica·
dos com os respectivos responsáveis e men·

clonando as partes do Código -Penal, que
eran1 atingidas, ou seja, o indiciamento. Nas

discussões e. opiniões de vários senadores,
aconselhou-se a retirar essa parte, com o que
concordou o Presidente da CPl, Senador Dir-

ceu Carneiro -e o relator. Apesar· de tudo,
o Senador Nabo r Júnior pediu vistas do relatório.

Na sessão subseqüente, na q-ual seriam
atendidas as sugestões apresentadas, campa·

receram pessoalmente os Senadores Ronan
Tito, Lidei' do PMDB e Marcondes Gadelha,
do PFL, que manifestavam apoio à aprovação
do relatório, retiradas as partes já acordadas
do último capítulo, que em nada prejudica·
vam a essência do mesmo, O relatório em
si não sofreu alterações, mas com a retirada
das conclusões finais das indiciações, para se
conhecer os indiciados, tem-se que ler todo
o relatório.
3._ ENTREGA DE TODOS OS DOCU~
MENTOS DA CPUIA E DO RELATÓRIO
APROVADO PELO SENADO AO SR.
PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA.
Este é um documento de grande impor·
tância, que o Presidente àa CPI e eu entrega·
mos pessoalmente a S. Ex~ Depois, apesar
da nossa constante solicitação telefónica,
houve uma demora de quase 5 meses para
o Procurador-Geral da República se pronunciar. Isso consta de anexos. Seria interessante
lê-los, para melhor compreensão; entretanto,
iria exceder o tempo de que disponho.
Foi um despacho do eminente Sr. Procurador que, absolutamente, não correspondeu
à nossa expectativa e à de todos aqueles que
acompanham "com interesse essas questões.

O Sr. ProCuraâor -mais buscou defender o-s
possíveis indiciados do que realmente fazer
o p-apel que cabe ao Ministério Público.
A decisão do Sr. Procurador-Geral daRe·
pública exclui do julgameqto· do _Judiciário
o M~istro da Agricultura, !ris Rezende Ma, cbado, e o Ministro da Fazenda Interino,
João Batista de Abreu.
-vOu comeDiar ràpidamente essa--decisão
do Procurador-Geral da República, sem lê-la
aqui.

COMENTÁRIOS SOBRE A DECISÃO
DO
PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA
·a) O Ministério Público- Federal de-dicou
.extrema benevolência ao Sr. JOão Batista de
Abreu.

sr:

' O pãrecéi aprovado pelo
ProcuradorGeral da República reconheceu que o ex-Ministro da Fazenda e do Planejamento "'emitil,l
o Voto n~ 43/86, através do qual autoriZou
a importação de produtos lácteos- trezentas
mil toneladas de leite em pó - motiVando-o
em um. 'quadro sinistro" - doenças inusitadas contaminando o rebanho bovino e morte de milhares de cabeças - "quadro esse
que, posteriormente, não foi CO-!].firmado pela
Secretaria Nacional de Defesa Agropecuária
do Ministério da Agricultura e, sim negado
peremptoriamente.
. Embora reconheça que -o então Ministro
da Fazen'da mentiu, para facilitar a importação desnecessária, o-Ministério Público nega-se a eÍl.Xergar afalsfdade ideológica, sob
pretextos de qué:

1. "é difícil" acreditar que o _ex-Mi·
nistro da Fazenda tenha lançado, conscientemente, a declaração falsa;
2, a declaração inverfdica deve ser
atribuída a mero ·_~<:quívoco";
3. a declaração não se destinava, especificamente, a pfovar que o rebanho
estava doente e moribuiido."
Não houve nada disso, o gado nuncã esteve
tão sadio quanto naquela_época.
Com todo o respeito que nos merece o
Parquet, tais argumentoS rião convencem,
A dificuldade em se admitir que determi·
11ado funcionário tenha praticado ato crimí·
noso, não é, motivo para arquivamento de
inquérito policial. O estado de direito não
admite a existência de "homens acima de
qualquer susPeita".
A dúvida quanto à autoria é uma das circunstânciãs c}ue justificam a existência do inquérito. Se a dúvidas~ transforma em certeza, o inquérito perde sentido. Ao contrário,
se a perplexidade se mantém, a investigação
prossegue.
Não é fácil acreditar que policiais, aparentemente honrados, integrem quadrilhas d~
seqüestradore.s. Semelhante dificuldade, en·
tretanto, jamais pode servir de pretexto para
que se paralisem todas. as inv~tigações crimi·
nais.
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A afirmação gratuita-_dCl que tudo rião passou de_simples "equívoco·~. também não pro.,cede.
Não é concebível que o Ministro da Fazenda, cercado de imensa e esclarecida assessoria, possa enganar-se em. relação a tão graves
·-acontecimentos.
No qUe respeita à alegada destinação da
'mentira, o parecer tangencia a,questão, afirmando que o voto ''não se destinava, especificamente, a prov~r que o rebanho nacional
estava padecendo de doenças inusitadas e que
milhares de cabeças de gado estavam morrendo".
No entendimento do Ministério PúblicO;
a inverdade lançada pelo Ministro seria daquelas mentiras inocentes, semelhantes às famosas "histórias de pescador".
Ora, de acordo com o art. 299 do Código
Perial, o crime de falsidade ideológica, em
uma de suas formas, verifica-se quando o
agente insere em documento declaração falsa
com o fim de causar prejuízo ou alterar a
verdade sobre fato relevante.
Sr. Présidente e Srs. Senadores, este assunto é da maior importância e o senado, através
da sua Comissão Parlamentar de Inquérito,
procurOu cumprir o seu dever. Estou· aqui
cumprindo o meu dever de trazer ao conhecimento público os fatos que ocorreram após
a entrega do nosso relatório ao Ministério
Público.
·
'
No caso, a declaração mentirosa funcionou
como prova da mortandade como pretexto
para a importação. Pode-se, com segurança,
afifmar que sem a malsinada afirmação a
mercadoria jamais teria sido importada.
Se tão peremptório, inverídico e lesivo"I'e·
gistro não constitui falsidade ideolOgica, melhor seria abolit 'de nosso Direito Pen'al esta
figura delituosa.
Sr. Presidente e Srs. Senadores, está em
jogo justamente a honorabilidade, o cumprimento do dever de dois Ministros de EStado:
o então Ministro Interino da Fazendã e, tam·
bém, a segunda pessoa da CPI, o ex-Ministro
da Agricultura Irís Rezende Machado.
No que se refere ao reconhecimento explícito de omissão óu conivêndi Cio Ministro
da AgriCultura, Íris Rezende Machado, com
grande parte dos ilícitoS praticados, sobretudo os praticados pelo Secretário Executivo
do Cinab - Cônselho lnterministerial de
Aba5tecimento, Sr. João Basco Ribeiro, devemos fornecer alguns esclarecimentos: o
Conselho de Ministros do Cinab_ tomava as
decisões sobre o que fazer, deixando a execução das me-didas práticas ou providências a
cargo da Secretaria Executiva, Por lei, o Pre·
sidente do Cinab era o Ministro da Fazenda,
inicialmente o Dr. D11son Funaro e o seu
substituto nos 4Jlpedimentos o Ministro da
Agricultura, Sr .. Íris Rezende Machado.
QUando o Sr. ÍriS Rezende M<.lchado prestou
depoimento na CPIIIA, pedi ao Presidente,
Senador Dif-ceu Cinlelro, qilé,-lndicasse· outro Senador para fazer o. interrogatório, já·
que o Ministro da Agricultura havia escrito
carta ao- Presidente do Senado, dizendo que
estava sendo vítima de perseguição minha,
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tóxicos ãltamente mortíferos, cancelando-a
após estarem os armazéns e depósitos das
Com esse gestO, Sr. Presidente, quis de-. grandes firmaS inipor~adoras abarrotados, fi.
'ca pasmado ante tarita insensibilidade.
monstrar minha lisura como Relator da CPI/
A despeito destes pontos, o sr·. ProcuraIA.
.
dor-Geral da República enc;aminhou o ProNo decorrer do seu depoimento na CPIIIA,
o Ministro Íris Rezende Machado declarou . , cesso à Procuradoria da República no Distrito Federal, no dia 9 de maio de 1990. Pelo
que a indicação de João Basco Ribeiro para
que soubemos,~ processo a.inda es(á em estua Secretaria Executiv.a fora dele e que o mes·
mo "era pessoa da sua mais irrestrita c_onfiandos, não sofreu nenhum tipo de encaminhaméntóem três meses.
ça". Aliás, o Sr. João Basco Ribeiro foi Secretário de Planejamento
Governo Íris
5.- CÓiABORAÇÃQ DO TRIBUNAL
Rc!zende Machado, em Goiás. Não é crível
DE CONTAS PA_UN!AO- TCU
nem aceitável que a z~.pessoa do .Cinab, o
OTCU .é órgão auxiliar do Congresso NaSr. Ministr-o Íris Rezende Machado, não sou- , cional"iiã.-fiscalização da administração fínai:Ibesse o que fazia o Secretário Executivo indi · . ceira do País. No presente cas·o, o TCU prescada por ele, ou que o Secretário não se acon·
tou valiosa C'Olaboração à CPIIIA, que, entreselhasse com o Sr. Íris Rezende Machado
tanto~ não está ultimada ainda.
em assuntos difíceis. Daí a conclUsão de que
-Relação das ocorrências apresentadas
o Sr. Íris Rezende Machado foi omisso ou
pela Comíssão de Auditagem do TCU conivente, ou ambos.
Anex_o
_ .
.
.
O Caso da importação de 300.000 toneladas
-Requerimento do Senador Mauro Borde leite em pó, com base numa grosseira menges solicitando informações Sobre a posição
tira de que "o rebanho de gado leitefro foi
dos trabalhos em curso. Anexo.
dizirilado por uma epidemia", não podia dei_Apresento, nos anexos, a relação das ocorxar de ser do seu conhecimento como Minisrências denunciadas pela Comissão de Auditro responsável pela sanidade do rebanho natagem, aléfll de requerimento meu solicitan ·
cional, tanto assim que meses depois, quando
do conclusão das informações.
a CPIIIA investigava o caso, colheu docu6. AÇÃO POPULAR
mentos dos serviços do Ministério da Agricula) '~Qualquer cidadão é parte legftima patura, afirmando que não houve nenhuma epira propor açã"o popular vise a anular ato lesivo
demia, tudo constante de documentos da
ao património público ou d_e entidade <!_e que
CP!.
o Estado participe, a moralidade administraComo pôde o Sr. Procurador-Geral da Retiva, ao lll_eio ambi~nte e a.O património histópública inocentar o Sr. Jo3o Batista de
rico e cultural, ficando o autor salvo comproAbreu, então Presidente do Cinab e o Sr.
vada má fé, isento de custas judiciais e do
Íris Rezende Machado, Ministro da Agriculônus da sucumbência." (Art. 59, inciso LXtura e a 2~ pessoa do órgão encarregado das
XIU_,da Çonstit~ição.) _ _
b) Inemar Baptista Penna Marinho, brasiimportações do Cinab? Não seria correto pelo menos investigar o assunto, em vez de inoleiro, casado, advogado. e Oficial Superior
centar dois Ministros omissos e coniventes
da M;arinl).ade Guerra do Brasil (R~m), CPF
no 045583.087-87, residente-_e domiciliado à
com graves prejuízos ao·povo brasileiro?
Qf-03, Conj. 2, Casa 11, Lago Norte, Brasí- _
A omissão do Chefe causa tanto mal ao
País corno a que pratica o médico em relação - liafDF, e_m_ causa p~ópria, eleitor d_evidarnente_ inscrito conforme cópia de Título anexa
ao paciente que por ele deixa de ser socorrido. A omissão é extremamente lesiva ao
(doe. n~ 1), com fundamento no art. 5o, inciso
LXJgll da Constituição e exatos termos da
interesse :Público e esse nial é generaliZado,
Lei n" 4. 717, de 29-6-65, pro pós açâo popular
constituindo-se um verdadeiro câncer administrativo. O Chefe vê tu-dõ mas não faz nada,
contra os responsáveis por fraudes na imporporque é interessado, porque não tem moral,
tação de alimentos, durante o Plano Cruzado.
porque não tem coragem, porque não quer
Aqui, me refiro a uma ação popular muito
se incomodar. Geralmente, nas Forças Arbem colocada, ajuizada pelo Dr. Inemar Bapmadas, sobretudo durante a guerra, há um
tista Penna Marinho, que reforçou esse esforconceito de qu_e o-Chefe--t-responsávet--por ço-que fazemos pa-ra que· -uma- das· ·maiores
tudo que for feito ou deixar de ser feito.
fraudes~ um dos maiores prejufzos ao nosso
País possa ser julgado. Julgado corretamente
O Procurador-Geral da República não pode colaborar para que se enraíze e ganhe fore punir aqueles que prejudicaram o nosso
ças o "direito" da omissão ou até mesmo
País.
da conivência. Esse mal atingiu, tambéin, à
c) 'fra~a-se de tra:balho da _major impor~'"'
tância, fruto da _coragem e espírito público
época do Plano Cruzado, ao Senhor Presidente da República, quando veio aos jornais
do $r. Inemar Baptista Penna Marinho, que
procurando encobrir falhas de seus Ministros,
merece ser conhecido por todos.
em vez de corrigi-las. É doloroso chegar a
Sr. Presi4ente e_ Srs. Senc;9ores, o Senado
cumpriu a sua tarefa, foi ao Ministério Públiessas tristes conclusões sobre a alta administração de nosso País. Vamos propor no Conco -_~~da não completou a instrução -,
gresso a revisão da Lei n? 1.019150, que trata
depOis deve ir à Justiça. De fo.rma que não
se pode imputar o Senado da República a
dos crimes_de responsabilidade. Quem ouviu,
no depoimento do Ministro da Agricultura
pecha de que as suas Comissões não valem
íris Rezende Machado à CPI, suas justifinada e· que elas não chegam nunca a um resulcativas por ter liberado a importação de agrotado.
em decorrência de nossos desentendimentos
·
políticos ein Goiás.

ao
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O Sr. Humberto Lucena- Permite-me V.

Ex~ um aparte?

O SR. MAURO BORGES o prazer.

Com todo

O Sr. Humberto Lucena- Nobre Senador,
ouvi o seu discurso e tenho por V. Ex~ .o
maior apreço, a maiur estima e grande admiração pelo seu trabalho parlamentar, indusi ve pelo seu desempenho no Governo de
Goiás. Sei que V. Ex~ presidiu uma Cõillissão
de lnquéríto importantíssima, e sou daqueles
que dão o· maior valor às Comissões Parlamentares ~e InquériiO--- enterido até que,
elas devem ser multiplicadas, para que tenhamos maiór presença na fisCalização dos atos
da Administração Federal. O que- eu desejo
-sem fa:rer nenhum prejulgamento, por um
dever que considero indeclinável, GQnhecendo como conheci o e;rs:-Ministro fris Rezende,
sobretudo no _momento em que ele já não
é-mais Ministro-, é dizer a V. Ex~, até prova
em contrário, que tenho o ex-Ministro Íris
Rézende, como tenho V. Ex•, na conta de
um perfeito homem de bem. Pode ser que
durante a sua gestão no Ministério da Agricultura, tenha havido aqui e acolá algum ato
pelo qual ele tivesse sido apontado como
omisso, porque âs vezes um administrador·
não pode ser onipresente, mas jamais ele seria cCOnivente, a meu ver, com qualquer ato
de corrupção passiva oU ·atiVa ila administração passada. Vou aguardar, como diz V.
Ex•, a ação do Ministério Público e da Justiça,
para que se possa chegar a uma conclusão
sobre o real conceito do ex-Ministro íris Rezende no BrasiL

O SR. MAURO BORGES - Agradeço
muita a V. Ex~ pelo aparte. Foi um dos poucos
Senadores que realmente ouviu o meu discurso e solicitou aparte, dando-lhe uma vida necessária, quando se trata de um_ dos proble~
mas mais importantes, que é o combate à
corrupção, coisa exigida pelo povo e que na
prática quase nada se fez, sobretudo contra
os chamados criminosos do colarinho branCo.
Não vou dizer- pois isso caberia à Justiça
-se são efetivamente culpados ou não, mas
fizemos o nosso trabalho, levantamos as provas, e quem vai julgar é a Justiça. No entanto,
o Procurador-Geral da República retirou,
exatamente, a oportunidade de julgamento

de doi:, Ministros.- Isso--é--grave·.--Ao--invés"-de
o órgão agir encaminhando à Justiça, ao contrário, ele retirou a possibilidade de a Justiça
julgar o caso, por exemplo, do ex-Ministro
do Planejamento que está ocupando o lugar
do Ministro da Agricultura, o Sr. João Batista
de Abreu. E é possível, porque sempre tive
urna opinião lisonjeira a respeito da sua con·
duta. Entretanto, o fato está aí, absolutamente indesmentível. Somente poder-se~ia
dizer que ele está como o motorista que mata
uma pessoa no trânsito sem nenhuma intenção, isso seria um crirrie- Culposo, mas, na
verdade, a culpa existe. É preciso que se saiba
quando um Ministro comete um crime culposo e não doloso, se ele fica isento de julga- _
mento.
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Este é o fato, nobre Senador. V. Ex• me
honrou com o seu aparte.
Realmente, este é um assunto que merece

a atenção do Senado, exatamente quando o
povo todo reclama responsabilidade, e ~ão
há responsabilidade; a omissão não é considerada crime nem desvio, e é um fator que
causa maior prejuízo à efidêD.cia do s.erviço
público e à sua honorabilidade - a s1mples
omissão, quando não a conivência.
Agradeço a V. Ex• pelo aparte.

O Sr. Mendes Canale - Permite-me V.
EX" um aparte, nobre Senador?
O SR- MAURO BORGES- Com muito
prazer, nobre Senador.
O Sr. Mendes Canale- A:Casa toda ouve
com maita atenção o pronunciamento de V.

Agosto de 1990

quérito chegue ao final, apurando e levand?
os culpados às barras dos tribunais. Cupnmento V. Ex• pelo pronunciamento.

effi que solicitarnos o apoio dessa Instituição,
que foi dado de maneira incondicional.

O SR. MAURO BORGES- Agradeço a

-Aliás, o nobre Senador Alberto Hoffmann
está inscrito para falar- é um dos que estão
esperando.

V. Ex•, nobre Senador Mendes Canale, por
esse aparte tão oportuno e valioso, sobretud?
por ter sido V. Ex~ um dos membros mais
eficientes e mais independente daquela CPI.
Muito obrigado.
O Sr. Carlos Patrocínio- Permite-me V.
Ex• um aparte, n~bre Senador?

O SR. MAURO BORGES- Com prazer.
ouço V.

Ex~

b'"Sr.-Carlos Patrocínio- Nobre Senador
Mauro Borges, infelizmente não ouvi, na íntegra o seu discurso, pronunciado nesta tar·
de, no Senado Federal, mas pude, mais uma
vez, notar _que V. E~_ volta à tona assunto
Ex• naturalmente a intervenção do ilustre Seda mais alta importância, qual seja, o resulnadOr Humberto Lucena diz bem da atenção
tado da CPI da Importação de Alimentos.
que o assunto está despertando na Casa, o
Por duas ou três vezes, V. Ex• tocou nessa
interesse sempre demonstrado pelo Senador
tecla, cumpriu o seu papel coro denodo, 'com
Humbero Lucena em assunto desta natureza.
esmero, foi ~s fontes certas para obter as inQuando eu adentrava no plenário, ouvi parte
formações necessárias. Já houve até quem
do seu discurso. Estive ali parado na última
dissesse que a melhor maneira de não resolcadeira ouvindo V! E;~ lembrando-me exa·
ver problema é nomear uma_ comissão. Tetamente da opo·r~unidade que tivemos d~ parmos de acabar com esse adágio. Temos que
ticipar das reuniões da·Comissã.o. Funcronalevar avante as Comissões Parlamentares de
vam àquela época dl@s Comissões - a c.haInquérito. O Congresso Nacional sempre,
mada CPI da Corrupçãw., da qual éramo~ titu- . através_ da Senado e da Câmara dos Deputalar, e a Comissão de Importação de Alimendos, traz à luz os resultados evidentes e patentos, de que V. Ext foi o Relator, s_ob a Presiteados. Talvez à Justiça é que _cabe a maior
dência do Senador Dirceu carneiro. A cuidar
culpa de nâo se efetivar o resultado tão espe·
não só da Presidência e de V. Ex~ em Ouvir
rado, qual seja: a punição dos culpados que
os depoimentos na formulação das perguntas
são_ evidenciados pelas Comissões Parlamenque fizenws, todos ficamos estarrecidos ao
tares de Inquérito. Portarit9_, mais UJil~- vez,_
sentir a irresponsabilidade na importação de
cumprimento y. Ex~ pera· tenacidade, pe.la
alimentos, aquele bilhão e 600 milhões de
bravura com que defende o seu ponto de VISdólares, quer de carne, quer de milho, quer
ta. Gostaria -de me colocar também ã dispode outros produtos; ficou patente a irresponsição de V. Ex' para solicitar, veementemensabilídade daqueles que participaram dessa
te, a devida justiça. Fiquei perplexo_ quando
importação. Desde o inicio da decisão ado·
vi citado o nome do_ ex-Ministro do Planejatada até o final, quando se deveria realizar
mento João Batista de Abreu, pessoa que
a chegada desses produtos ao consull!idor,
me consta ser uma das mais íntegras e honrasentimos a grande irresponsabilidade e estardas. Nobre Senador Mauro Borges, fica ratirecidos ficamos, porque, numa operação desficã.da a Ininha congratulação com V. Ex~ pelo
sa natureza, é, sem dúvida, estarrecedor, que
desvelo com que leva ao fim todos os seus
para executá-Ia, sintamos a presença de mais
assuntos; apenas tento defender a imagem
de 40 órgãos, não com o objetivo de levar
do ex-Ministro do Planejamento João Batista
a sério assUnto da maior importância para
de Abreu.
o nosso País, e, sim, a grande maioria com
O SR.1\IAUI!Í>-BORGES -Obrigado, no. o objetivo de locupletar-se dos dinheiros púbre Senadç.r:_Carlos Patn?cínio.
blicos. Eu mesmo tive oportunidade de inquirir vários depoentes, saí daquela Comissão
O Sr. Alberto HoffmanÕ.- Piimite-me V.
certo de que os fatos tinham que ser apurados
Ex•?
com a seriedade com que V. EXl' e o nosso
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
Presidente a conduziram, e teríamos que che-Nobre_ Senador Mauro Borges, esta Presigar ao fiilal. Não é possível que o tra~alho
dência sente-se no dever de alertar que o
esmerado, sério de V. Ex~ fique no meto do
seu tempo já está esgotado e espero que o
caminho; vamos levá-lo avante. É preciso que
nobre Senador Alberto Hoffmann seja baso Senado, mais uma vez, se manifeste, como
tante conciso no seu aparte, e V. Ex• conclua
o fez com a criação da Comissão de Inquérito
o seu discurso, pois há vários oradores inse, agora, com a manifestação de V. Ex~, com
critos.
a cobrança que faz e a autoridade que tem
O SR- MAURO BORGES - De minha
como Relator que foi dessa Comissáo. Não
parte, já está terminado, mas goStaria de o~
podem ficar impunes a. aplicaç~o, o desvio
vii O·apa-rte do nobre Representan~e do Rto
e a malversação dos dinheiros públicos. EstaGrande do Sul, que foi justamente Ministro
remos, aqui, no Senado, ao lado de V. Er.,
para fazer com que a nossa Comissão de ln· · do Tribunal de Contas da União na época

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)

O Sr. Alberto Hoffmann - Pedi aparte
para dizer do nosso testemunho do esfor90
gigantesco feito pelo Presidente da. Com1s·
são, que conseguiu algo inusitado Junto ao
Tribunal de Contas, porque não é normadessa Corte ceder analistas para acornpanhar um
trabalho, mesmo num órgão como o Parlamento, de conjugação, no controle externo,
com o próprio Tribunal de Contas. V. Ex•
conseguiu esse feito, e foi cOm muito prazer
que _colocamos à disposição da ComissãO, durante longo tempo, uma equipe de analistas,
que fez o levantamento, em todo o País, da-_
quelas importações. V. Ex', em t_ese, tem razão. Para que importar, se essa Importaçao,
por um lado, prejudica o pro-dutor brasile~ro,
que, muitas vezes, é frustrado por importações, nâo podendo vender o ~eu próprio produto, e frustra, ao mesmo tempo, o consu·
midor, pois o produto, qua'ndo chega à mesa,
já está podre.

O SR. MAURO BORGES - Agradeço a
Ex~ o valioso aparte.
Sr. Presidente, as conclusões .
Para manter-me dentro dos limites do tempo para proferir este disc1,1rso, que é mais
um esclarecimento de fatos e assuntos ocor·
ridos após a impress8o do documento prin·
cipãl â:i CPVIA que é o seu Relatóri~, valime da utilização de inúmeros anexo_s que não
fofam lidos, mas são partes ess.enciais deste
discurso.
A iffiportação de alirnei:ttOS- d11rante o Plano Cruzado por órgãos governa~entais é episódio importante dos últimos anos de nossa
atribulada democracia que merece estudos
aprofundados dos homens que se preocupam
com a nossa vida pública, não só pelo volume
das recursos financeiros envolvidas, cerca de

V.

US$ 2.000.000.000 (dois bilhões de dólares).
como também para revelar o despreparo de
nossa administração, a omissão e a condescendência ou permissividade administrativa
comÇ> regra, para não falar na corrupção
enorme na coisa pública, desde os mais altos
escalões até aos executores finais. Lamentavelmente, Sr. Presidente, Srs, Senadores, }lá
uma descrença geral a respeito da possibilidade de se vencer a corrupção administrativa, jUdiciária ou legislativa. E penoso dizer
isso, mas é a verdade. Sinto que a tarefa não
é apenas dos Poderes Públicos, mas de toda
a sociedade.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente
(Muito bem!)

DOCUMENTO A QUE SE REFERE
O SR. MAURO BORGES EM SEU
DISCURSO:
RELAÇÃO DO~ ANEXOS
l-Entrega dCI Relatório da CPI ao Sr.
Procurador-Geral da Repúblíca.
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um trabalho que honra as assessoria~_ e o~
demais funcionárioS do Senado da República,
. S-r. PreSídênte, esse caso- foi muitõ cOmentado petos jornais-,-comreperCUssões em tódo
Sr. Presidente, Srs. Senadores:
o País. -As irregularidades das importações
No dia 27 de setembro do ano passado,
de alimentos causaram a esta Nação grav~
4- Relação das ocorrênctas ve_~1flcadas
o nobre Senador Dirceu CarneirO; como Preprejuízos financeiros ·e morais à autoridade
pela auditagem feita pelo TCU.
sidente da Comissão Parlamentar de Inqué·
púbUca.
---rito, e eu, como Relator, entregamos ao hon·
Lamentamos que, passados sete meses,
ANEXO!
rado e eficleilte Procurador Geral da Repúnão se tenha iuma:_decisão sobre isso. É lamenbliCa,- Dr. Aristides JUnqueira Alvarenga, o
Ofício n' 169/89
.
tável, Sr. Prf:sidente, porque isso--deixa uma
relatório e os documentos pertinentes à CPI
Brasília, 27 de setembro de 1989
interrogação a. respeito do trabalho da Procude Importação de Alimentos.
Exmo Sr.
radoria Geral da República. A quantidade
Colhemos, no ato, o recibo do original forDr. Aristides Junqueira Alvarenga
de- papel que o Sr. Erocurador-Geral da Re_necido
pelo
Sr.
Procurador-G_eral.
__
_
Procurador-Geral
pública teria que ler era muito grande. _Çreio
1
O ofício de remessa dizia o seguinte:
Procuradoria Geral da República
que, por mais esforçado que seja S. Ex:~, é
Nesta
impossível possa fazer toda a leitura, pessoalSenhor Procurador-Geral, encaminho ofiBrasília: 27 de setembro de 1989 mente, sem ajuda de ninguém. O tempo vai
calmente a V. Ex~ como autoridae máxima
"Ofício n' 169189
passando, Sr. Presidente, e o povo brasileiro
do Ministério Público deste País, o Relatória
Senhor Procurador-Geral,
continua mantendo a velha impressão e emiFinal - bem como seus anexos, elaborado
Encaminho oficialmente a V. Ex', com
tindo o mes~o juízo sobre as_ Comissões Parpela Comissão Padamentar de Inquérito desautoridade máxima do Ministério P(íblilamentares de Inquérito, de que nada vai ser
tinada a apurar as irregulariedades e seus res-co deste Piifs, o Relatório Finã:I - bem
resolvido, tudo vai ser arquivado, tudo fica
ponsáveis pelas importações de alimentos por
como·seus··anexos,-e'laborado pela Co·
gor isso mesmo, sabemos da independência,
órgãos governamentais (proposta nos termos
missã-o Parlamentar de Inquérito destida autonomia e das garantias do Sr. Procurada Resolução 59/87-SF).
nada a a pu r ar as irregulariedades e seus
dor-Geral da República. Estamos, pelo meDestaco nesta oportunidade, que os trabaresponsáveis pelas importações de alinos agora, neste Governo, vivendo um clima
lhos da referida Comissão encerram-se no úl·
mentos por órgãos governamentais (prode maior interesse na apuração de responsatimo dia 30 de agsoto, quando esse doeu·
posta nos termos da Resolução n~
bilídade daqueles que cometeram atas ilícimenta foi então aprovado.
59187-SF).
.
tos.
Aproveito o ensejo para apresentar a V.
- Destaco nesta oportunidade, que os
O Tribunal de Contas da União procurou
Ex• as mais altas expressões de respeito e
trabalhos da referida Comissão encerraajudar-nos d~ sua maneira formidável. AqUi
consideração.
ram-se no último dia 30 de ago~to, qu-an·
está o ex-Presidente desse Tribunal, Senador
Atenciosamente, - Senador Dirceu Cardo esse documento foi então aprovado.
pelo Rio Grande do Sul, que nos deu a maior
neiro.
colaboração, colocando mais de 40 fundo·
Aproveito o erisejo para apresentar ~
V. Ex~ _a$ mais altas expressões de respe1·
nários à dispOsição dessa Comissão para torANEXOU
ná-la a mais eficiente possíveL A ve_Idade
to e consideração.
Atenciosamente, Senador Dirceu Car- é que foi ~ande o número de apurações de
I
neiro."
atas ilegais. Há uma quantidade enorme de
DISCURSO PROFERIDO PELO
ocorrências detectadas pelo Tribunal de ConSENADOR MAURO BORGES (EM
Sr. Presidente, _Srs. Senadores, disse-nos,
tas da União, com prejuízo para os cofres
francamente o Sr. Proc~Uador-Geral da Re25-04-90- DE IMPROVISO).
naCionais.
pública
que_
os
documentos
da
CPI
de
Impo:Sr. Presidnete, Srs. Senadores:
Sr. Presidente, esse é um assunto que não
tação de Alimentos era da maior importância
pode permanecer sem soluçãq, _para dar uma
Ao fmal do ano assado, o nobre Senador
e que teria que lê-los pessoalmente, após o
satisfação a todo o País; ou ninguém tem culDirceu Carneiro e eu fomos ao Sr. Procuraque os encaminharia à Justiça ou os ma-ndada
pa de nada e se arquiva tudo, e ninguém
dor-Gerai da República, Aristides Junqueira,
arquivar:, conforme o caso.
fala mais nisso, ou, então, é preciso ser apuralevar o resultado da Comissão Parlamentar
Sabendo da honradez e da probidade notódo, doa a quem doer. Houve, realmente, uma
de Inquérito sobre Importação de Alimentos,
riã- do Dr. Aristides Junqueira Alvarenga,
manifestação do_ Governo anterior de não
que nos deu um trabalho árduo duç~nt~_quase
ficamos tranQUiloS.-- No lugar em que o Sr.
ajudar a CPI. Necessitamos de muitas infordois anos. Cumprimos o nosso dever. Entre•
P.rodurã.dor-Geral da República depositou os
mações de órgãos governamentais e nunca
gamos, ao honrado Sr. Procurador-Geral, oS
documentos da CPI, estavam inúmeros pacotivemos Ú1cilidade de obtê-las.
autos do processo, toda a papelada do inqué·
tes que S. Ex~. COnforme nos disse, teria que
No último dia, quando da votação do Relarito, para que S. S' julgasse da coóveniência
examinar pessoalmente.
tório, fomoS Pressionados pelos Líder~!! do
de encaminhar à Justiça ou arquivar, caso
Ocorre, Sr. Presiden~~. Sr. Senadores,· Governo, que acabararíl Conseguindo fossem
não achasse procedente.
que, ap~<t! de várias solicitações nossas, pesretiradas a síntese e as conclusões do RelatóSão passados vários meses e o nobre Procusoalmente, ao Sr. Procurador~Geral da Re·
rio. Quem quiser tomar conhecimentO não
rador, ao que eu saiba, não totnounenhuma
pública, sobre a CPI, não tivemos, a~é agora,
pode ver a conclusão e a síntfise; tem que
providência, O que é extrem~mente grave,
qualque-x:- solução, pelo que fazemos a S. EX'l
ler centenas e centenas de páginãs.
dada a importância capital desse assunto para
apelo no sentido de que despasche o proc~s
Veja, Sr. Presidente, ·a assunto é sério, e
o bom desempenho das atividades públicas
so, Cujo resultado é aguardado com o maJor
espero que as autoridades competentes t~
no
nosso
país.
intere~se_pelo povo brasileiro.
mem as providências cabíveis.
1
Assim, peço à Mesa que informe se tem
Muito obrigado.
É bom refrescar a memória do Plenário
conhecimento de qualquer comunicado ao
do Senado soHre o que foi a CPI de ImporDISCURSO PRONUNCIADO PESenado Federal a respeito do resultado do
tações de Alimentos - da mai~ alta imporLO SENADOR MAURO BORGESencaminhamento dos referido~ documentos.
tânciá;· tiábalhou discr_eta _e serenamente,
EM 7-5-90.
nunCa procurou as páginas dos jornais para
É a informação que solicito a V. Ex~ Sr,
Sr.
Presidente, Srs. Senadores, pela quarta
divulgar seus_trabalhos e 1 atrapathada,_natu·
Presidente, porque não é possível que assunvez, volto a usar da palavr~ para falar do
to de tal importância seja JOgado às traças. _- ralmente, pelos trabalhos da Consütuinte, leinexplicável destino da Comissão Parlamenvou certo tempo para ser concluída. Mas foi
Muito obrigado, Sr. Presidente.
2- Discursos de providências, reclamando da morosidade do Procurador-Geral da
República,
3 -Decisão da Procurador-Geral da República sobre o relatófio da c.PI/IA ...

DISCURSO PROFERIDO PELO
SENf)DOKMAURO BORGES (EM
26-4-W!'-- DE IMPROVISO).

•
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tarde Inquérito de Importação de Alimentos
ries.te Senado Federal.
'Há mais de sete meses, o relatório da Co·
missão Parlamentar de Inquérito de Importação de Alimentos foi entregue em_mãos
do honrado Procurador-Geral da República,
Dr. Aristides Junqueira.
~ita

As razões_e_ explicações referentes ao prepleito estão contidas nos discursos e
comunicações que pronunciei no Plenário do
Senado e que envio; em anexo, à superior
deliberação de V. E r
Atenciosamente, - Mauro Borges Senador.
se~te

Não temos como resolver o impasse. S.
ANEXO lii
Ex• não se digna informar nada _a<?__Senado
Federal e â Nação, numa situação anormal;
Decisão- do Procurador-_GÚal da Repúblinada podemos fazer.
Aviso PGR/GAB/N•J48
A autoridade do honrado Procurador está
acima de nossas reclamações e apelos, mas
Bi-asília, 16 de maio de 1990
o Senado da República, tantas vezes criticado
ExcelentíssimO Senhor
Senador Nelson Carneiro
pelos resultados finais das CPI, merece uma
informação_: se o Sr, Procurador-Geral vai
Digníssimo Presidente do Senado Federal
Nesta
arquivar a CPI, ou vai remetê-la à Justiça.
A CPI de Importação de Alimentos conseSenhor Presidente,
Tenho a honra de me_dirigir a Vossa Exce·
guiu apurar dezenas de ilícitos penais e financeiros. O Tribunal de ConlãS da União deu
lência para iil.Tormar a essa augusta Casa que
os autos _da CPI sobre importação de alimena CPI uma colaboração sem- precedentes na
História do Parlamento brasileiro, retornantos, a mim pessoalmente entregues pelos ilus·
do aos cofres da União iriilhõe.s de cruzeiros.
tres Senadores Dirceu Carneiro e Mauro BorPois felizmente ele não depend-e_da Procura·
ges, foram por mim encaminhados ã Procuradoria-Getal da República.
doria da República no Distrito Federal, chefiada pelo Dr. ftalo Fioravanti Sabo Mendes,
Entretanto, Sr. Presidente, Srs. Senadores, não se sabe por que o relatório da CPJ
cof9Ime parecer e .desp3:cho anexos, em códe Importação de Alimentos está parado, há
pia.
Sei que a demora quanto à apreciação do
mais de sete meses, nas mãos do honrado
inquérito foi objeto de pronunciamentos no
Sr. Procurador-Geral da -República. É bom
que seja encaminhado logo, para que não
Plenário desse colendo Senado Federal e é
se diga que muitos dos indigitados frauda- · de se reconhecer explicáveis os reclamos a
respeito de minha mora.
dores, que poderão vir a ser candidatos a
Mas, não se veja nela qualquer manifespostos eletívos, não se defendam, dizendo
tação de desapreço ou desatenção ao profícuo
que estão sendo perseguidos por motivos po·
líticos.
--trabalho da douta Comissão Parlan1entar de
Inquérito e, muito menos, aos seus eminentes
i uma situação séria, Sr. Presidente.
membros.
O Congresso é freqüentemerite, como já
Proclamar meu respeito a todos eles e a .
disse, acusado de ser relapso, de não tomar
todos os eminentes senadores é um dever cuas providências, de que as comissões são _uma
jo cumprimento é prazer6so. ---forma de esconder b que se passa, que não
vão resolver nada, e, na verdade, é preciso
Sem qualquer pretensão justificadora de
que a Nação saiba que o processo está há
minha demora, permita-me, entretanto, Vosmais de sete meses nas mãos do honrado Sr.
sa Excelência, lembrar que, lamentavelmenProcurador-Geral da República.
te, a estrutura obsoleta do Ministério Público
tf'ederal faz com- que suiS múltiplas- atribuiPretendo estar aqui, Sr. Presidente, nesta
ções se concentrem na pessoa do Procuratribuna, repetindo sempre, clamando contra
dor-Gerai da República, que não tem, ainda,
essa irregularidade. O Sr. Procurador-Gera]
como reparti-las com outros membros da carda República é intangível, está acima do bem
reira, principalmente quanto às questões in·
e do mal. Não temos formas de fazer com
que S. Ex~ se digne tomar uma providência._ terna corporis, de natureza administrativa e
Mas, sendo S. Ex•, como eu digo-; sem a me- -disciplinar, que exigem solução imediata e
absorvem grande parte do tempo, em detrinor ironia, um homem honrado esperamos
mento das relevantes funções instituCionais.
que tome a tempo as providências que o seu
. Basta lembrar que nossa lei orgânica é de
cargo lhe intpõe.
1~51, não existindo, até hoje, um Çonselho
Era o que tinha a dizer; Sr.- Presidente.
Brasília, 15 de maio de 1990 Superior e uma Corregedoria, há muito estruturados nos Ministérios PúQiiços do_s EstadosOf. n• 046/90
memb!os.EX' Sr.
Nem, ao menos, quadro próprio de serviSenãdor Nelson Carneiro
dores possui o Ministério Público da União.
MD. Presidente do Senado Federal
,Nesta
chefiado pelo Procurador-Geral da Repúbli·
ca e que engloba o Ministério PUblico FedeSenhor Presidente,
ral, o Ministério Públíco do Trabalho, O Mi. Peço a V. Ext, com todo empenho, diri·
nistério Público Militar e o Ministério Público
pr~se ao Exm~ Sr. Procurador~Geral da Redo Distrito Federal e TerritórioS (art. 12.8
pública, solicitando que despache o processo
da Constituição Federal).
da ComissãO Parlamentar de Inquérito sobre
Todavia, as invencíveis dificuldades hoje
a importação de alimentos durante a execução do Plano Cruzado.
· existentes tornar-se-ão vencidas com a ansiaca-~-

Agostode 1990

da promulgação da lei complementar ora em
tramitação na Câmara dos Deputados.
Pedindo escusas por estas explicações que
- repita--se - não têm caráter justificador
da demora reclamada pelos honrados senado·
res., membros da CP!, aproveito a oportu·
nidade para reiterar a Vossa Excelência meuS
sentimentos de admiração e respeito.- Aris·
tides Junqueira Alvarenga, Procurador-Geral
da República:_. _
PGR N• 08100.002718/89-29
Inquérito Parlamentar - ... CPI da Importação de Alimentos" (Senado Federal)
Excelentíssimo Senhor
Procurador-Geral da República 1
1. O Senado Federal instituiu, através da
Resolução n" 59/87·, Comissão -Parlameritar
de Inquérito objetivando apurar irregulari·
dadeS, por parte--de órgãos do governo, nas
importações de gêneros alimentícios efetuadas durante o "Plano Cruzado", no período
de 1986 a 1987. Essa Comissão foi deD.ominada de "CPlDAIMPORTAÇÃO DE ALIMENTOS". Cabendo ao Sr. Senador Dirceu
Carneiro (PSDB) presidi-la.
2. Por determinação de Vossa Excelência, esta Assessoria Esp_ecial procedeu à aná·
lise, à luz do Direit_o Penal e Com a preciosa
orientação do SubPrOcuradoi--Geral da República Cláudio Lemos Fonteles, dos autos
do InquéritO instaurado pelas CPI, especifi·
camente naquelas partes em que constam depoimentos de pessoas sujeitas à competéncia
origiriária da Suprema Corte, perante a qual
oficia o Procurador-Geral da Re~ública.
3. Dentre os vários age.ntes publicas ouvidos pela CPI, tr.~!::- -d.:! AdminiStração Direta
quanto da Indireta, doís deles gozam do foro
por prerrogativa de função junto ao Supremo
Tribunal Federal, a saber, os ex-Ministros
de Estado ÍriS Resende e João Batista de
Abreu, este como ex-Ministro da Fazenda
em exercício, e rião como ex-titular da Pasta
do Planejamento.
-· .
4. No que concerne ao Sr. fris Resende,
a ilustre CPI houve por bem não o enquadrar
em qualquer dispositivo penal, afastando-se,
assim, do procedimento que,vinha adotando.
Nem poderia ser diferente, pois a conduta
omissiva que de forma genérica lhe foi atribuída, enquanto ex-Presidente Substituto do
CINAB, não é daquelas que tem relevância
para Direito Penal.
5. O Sr. João Batista de Abreu, por seu
turno, teria praticado, segundO a CPI, o cri·
me de falsidade ideológica definido no artigo
299,_ do Código Penal, pois, quando em exercício no Ministério da Fazenda, emitiu o Voto
n9 43/86, através do qual autorizou a impor·
taÇão de produtos lácteos, motivando·o em
um "quadro sinistro" - doenças inusitadas
contaminando o rebanho bovino e morte de
milhares de cabeças-, quadro esse que, pos·
teriormente, não foi confirmado pela Secretaria Nacional de Defesa Agropecuária .
6. _ Parece-nos, contudo, que a conduta do
Sr. João Batista de Abreu não se subsume
no aludido artigo 299. É difícil acreditar que
o ex-Ministro da Fazerida, em exercício. tenha inserido, conscienteme_J:J.te, declarações
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:lilsas em voto Sujeito a referendum de um
Conselho e a divulgação pela imprensa, cujo
teor poderia ser, assim, facilmente co·ntras·

tado, inclusive pelo Congress-o NacionáL Tais
declarações, a nosso ver, foram antes fruto
de um equívoco do-que da deliberada intenção de. cometer falsum.
.
.
7. Por outro lado, como é do conhecimeilto de Vossa Excelência, essa: espécie de
delito requú, para a sua Caracterização, que
o d~cumento se destine a provar a existência
dos fatos nele atestados, consoante afirma,
deo~re outros, Nélson Ji!.:'ngria: "Não é' falsidade documental a mentira em declarações
m_eramente enn?ciativas ou sobre fatos q-u_e
o documento não é especificamente des~ado
. a· provar" (in ComentáriOs ao Código-Penal,
vol. IX, pág. 256, sem grifo no original).
8. Ora, encarece dizer que o v'oto_da lavra
do Sr. João Batista de AbreU não se destinava, especificamente, a provar ·que o rebanho nacional e~tava padecendo de doenças
inusitadas e que milhares de cabeças de gado
estavam morrendo.
9. Por isso, entendemOs que os fatos atribuídos aos dois ex-Ministros de Estado acima
citados são pena'tmente irrelevantes, raZão
~~~ qual_og.inamos pelo arquivamento do
'Inquérito, e:rp. relação a eles. .
.
10. ConSiderando, todavia, o envolvi·
mente de c;:niv-as p~ssoas, riãO sujeitas à com·
eetêgcia originária da egrégia Corte, sugepmos a remessa dos autos à Procuradoria da
República no Distrito Federar, para as provi·
dências que entender cabíveis.
11. ··Seguem, em anexo, fotocópias dos
depoimentos prestados pelos dois ex-Minis~
tros, extraídos do Relp:.tório do Inquérito.
,É IJ parecer. . ·
·
Brasília, .9 de maio de 1990. - Fernando
Antonio Habibe Pereira, Assessor-Chefe.
De acordo com o parecer adma~ envie-Se
todo o exPediente _à Procuradoria da Repú·
blica no Distrito Federal.
Brasília; 9 de maio de 1990. Aristides donqueira Alvarenga, Procurador-Geral ·da Re·
pública.
ANEXO IV

TCU
· Aviso n' 368-GP/90 22-6'90
A Sua ExCelênCia, o SenhOr
Senador Nelson Carneiro
DD.. Presidente do Senado Federal
Nesta
·
Sehhor Presidente,
..
· Acuso o recebiínento do A viso SM/n9 181
· d~:19·de junho do corrente aqo,,no qual
Ex' comunica a esta· Corte de Contas que
a Mesa· do Senado Federal deferiu. requerimento (n 9 137, de 1990). do Senador Mauro
Borges, sOlicitando relação das fraudes contra o.TeSouro Nacional, no episódio da 1m·
port~çffi:> .de alimentos pc>r-entidades gove'mamentais.
2. ~eferido exPediente (oi autu,<ido c?mo
referente ao TC-06.353/90-8, eri.ciiminhãdó
· ao Gabinete do Exma Sr. Ministro Cai'!os Áti·
la Áivaies da Silva em 21•do corrente mês.

v:
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3.- Logo que o E.•Plen4fio delibere sobre· critas no relatório da Comissão de Slndicâna matéria serão -encainlnhados a V. Ex~ os · cia, determinada P.ela.Petrobrás (Portaria O.
S.P. 6187, de 28-7-87) a seguir (fls. 68);
x:espect:ivos Relatório, Voto e Decisão profe~
11.1 - contrataçáo da Superinspect fora
ridos.
do processo licitatório;
Aproveito o ensejo para renovar a V. Ex'11.2- a forma de contratação por telex
protestos de alta consideração e distinto apre·
ocasionou deficiência quanto ao detalhamen_ço. -Adhemar Paladini Gbisi, Presidente.
to das_ .obrigações_ da contratada;
OcorrênciaS
11.3- impossibilidade de se quantificar os
valores pagos à superinspect, pela dificulda__A auditoria procedida na lnterbrás, Lobal
de de questionamento e conferência áas im··
e CFP, evide~ciarem_ as seguintes Ocorrên~
cías:
- -·portânCias, por-ela cobradas, 2 !yiVR, -por
homem/8 horas, às distâncias superiores a 50
INTERBRÁS
Km, tendo em. vista a 'falta de representantes
da Interbrás, no período notumo, para acom1) A Commodiry Credit Corporation panhar a descarga e identificar o núrnero de
C~C.C. ,~o cuJ)iprlu os prazOs, fixados no
inspetores que participaram das inspeções;
Con~ato para_fornecimento de 90.000 tone·
11.4- aceitação, pela Intúbrás, de re1at6ladas de carne bovina, ensejando um prcjuí·
rio da Superinspect, deficientemente- preen-zo, calculado peta 'Interbrás, de US$
chidos;
4,159,i5:í9,99 (fls: 61);' · ·
·
11.5- aimprecisao·no Telex_de nomeação
2) para fornecimento da carne bovina eu·
ocasionou alterações no controle de preços
ropêia, não houve licitação, teri.do sido indie obrigações da controlada.
cado o grupo frances Socopa (fis. 67) e, poste12) nomeação da empresa Rodoviá~io Mi·
riormente_)_ a Soge-víandes, por determinação
chelon, sern licitação, para prestar ·serviços
.
.
do Cinab (fls. 67);
de transportes (fls. 68};
· 3) aquisição de leite em pó, sem _lícitaç:!lo,
13) pagamento", às Michelon, POr diárias
por- determinação dos Secretários d_a _Seap, ·
de truques ao preço de <liárias pagas por car·
José Carlos de Souza Braga· e_)oão Bosco
retas, ocasiõn'artdo uma diferença por frete
Ribeiro (fls. 67);
·
de Cz$ 2.480,00 a .diá_ria ou fr~ção de dia,
4) aquisição de Butter Oü, sem licitação,
_por determinação dos Secretários da Seap/Ci- ern favor da-c;ontratada (preço diária ou fra·
naQ, J_os_é Carlos de Souza Braga e João Bos- ção dia para truques Cz$ 5.220,00 .e caiTe:t<i
Cz$ 8.700,00) (fls. 68);
co Ribeiro (fls. 67);
14) falta de uniformidade, nos critérios de
5) cancelamento dit aquisição. de 87.000to"
contratação, evi~enciou fragilfdade de c_on·
neladas de milho argentino, da fírma Rich'co
·trole, facilitando a ação de ID:escrupulosos,
Cereales_tpo~_determiriação_do Secretário da
nos serviços de transporte (fl. 68);
Seap, Aloísio Teixeira, causando prejuízo de
15) concordância em _pagar até (dezessete)
US$ 3,205,950.00 (fls. 67);
6) Cancelamento da aquisição de 50.000 to- diáriás (dia ou fraç_ã_o dia) entre pesagem de
neladas de mílho americano, da firma Central · veículo, o carregamento e descarga de transporte, realizado num raio apenas de 60Km
StatCs Enterprises, por de_tenp.inação do Seno máximo (fls. 68);
cretário da. Seap, Carlos Henrique Moraes,
-- 16) a~ prestações de contas sobre as impor·
causando prejuízo de US$ 750,000.00 (fls.
~);
.·
.
tações não foram elaboradaS: até a presente
data, 30-6-88, ferindo o artigo 93 do Decre. 7) coritratação .da Serviport, Para opera·
to-Lei n" 209167, "in verbis". Quem quer que
ção de desestiva, sem o cOmpetente processo
utilize dinheiros públicos terá de justificar seu
licitatório, contraríaóêlo o disposto no capíbom e regular emprego na conformidade das
tulo 9 do Manual de Instruções Gerais (MIG)
leis, regulamentos e norlllas emanadas _das
da Pet~obrás (Holding do Sistema) e 9 Enun·
dado no 158 da SUmUla de- JUriSprudência do· antoridades administrativas competentes (fi.
69);
.
Tribunal de Contas da União (fis .._67);
17)__laltas e avarias de arroz, não cobertas
8) contratação da Serviport, que ofereceu
pelo Certificado~e Cia. _Docas,_ pendentes
preço maior para desestiva, em detrimento
de indenização (fi. 69);
de empresas com preços menores, na juris·
18) faltas e avariaS de arroz, pendeptes de
dição da Intersal - Escritório da lnterbrás
indenização, estando sendo cobrada pela
em Salvador (fls. 68);
·
á~ea d~ seguro da lnterbrás (fl. 68);
9) aceítaçáo de reajuste__ de preços, combi·
· nados entre Serviport e lnterbrás, pal;'a deses- ·
19) laltaS de leite em pó, de respo'n~abi
tivá, na mesma data de nomeação, ·sem· jUsti- 'lidade da Commodity Credity ·co_rporation
ficativas razo,áveís;-fúil detrimento do dispos-C.C.C., que se nega a pagar os-pfeju.fzos
to do DL n" 2.284/86. referente ao coDgela.·
(fi. 69); . '
mento de preços (fls. 6.8);
· 20) faltas de manteiga congelada, p_enden_10) contratação da S.uperinspect,· para a
tes de indenização (fi. 69);
prestação de serviços de supervisão, fora do
21) faltas de butter Óil, pendentes de inde·
processo licitatório, contrariando o disposto
nização (fl. 68); ·
no capítulo 9 do M~nual de Instruções da
• 22)_ t.,:ltas çle, miJh<;> americano, pendentes
Petrobrás e no Enunciado 158 da súmula da
de indenização (fl. 68);.
·
JUiiSp"iudéncia do-teu (fls:. 68); • ·
11) íffij)ropriedades ocorridas, no sefviço
23) Falta de ánlpa-ro legal. para financia·
de supervisão e inspeções, detectadas e desmento das imp~mações .(fi. 68).
·
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COBAL
n - Leite em pó desnatado
e seus derivados
1) de 76.223.334 Kg de leite em pó desnatado, embarcados pela Interbrás, a Cobal recebeu só 75.374.798K.g, com uma diferença
de 848.536 Kg (item 8, fls. 75); ·
· 2) da qUai'Itidade acima referida, recebida
pela Cabal, Csta acusava um saldo em estoque
de·22.894.397 Kg (ite!p 9, fls. 75);
3) cancelamento de licitação, autorizado,

pc!lo Cinab, sein uma justificativa convincen·
te (item'17 e 19, fls. 77n8);
4) a Cabal adiquifiu leíte erti pó desnatado
diretamente da Spam SA, sem licitação, bus·
cando abrigo .na tomada de preços - l3:dital

n9 4/86, que já havia desclassificado a c1tada
empresa, em virtude de cotação do mesmo
produto fora de esp~if_ícação (itens 30 a 65,
··!ls. 80187);
; 5) a Cabal contratou com a Spam SA aquisição de leite em pó desnatado, fora da especificação estabelecida' no edital de tomada
de preços, referido no item precedente 'itens
36 e 70, fis. 81 89);
6) "a Spam SA, naõ obstante eliminada d~
concorrência, levou a Cobal a contratar aqUlsiçãQ ~de leite em pó desnatado "com preço
superiDr ao do ed.ifal (itens 39 e 43, fls. 82
e 83);
.
'
· 7) constatação d~ existência de·assintarura
de contr~to, posterior à. aquisição do leite
em pó desriatado e do embarque da mercadoria pela Spam SA, sem conhecimento da
Unidade de Federação de:stinatária do produ·
to'(itens 48 a 52, !Is. 84/85);
8) houve falta de cumprimento .do cn;mograma e entrega do leite em p6 desnatado,
pela Spam SA, sem que esta tenhà .sofrido
.•
penalidades (item 61, fls. 75);
9) constatação da existência de avanas, representativas de 720 saCOs de leite em pó desnatado, na Sucre ·Rio de Janeiro e mt Sucre
Nordeste II (item 65, fls. 87);
10) foi autorizado pela Seap, a- aQuisiÇâo
de leite em pó desnatado da Cotia SA, sem·
licitação; e cOm autorização posterior-do Ci·
nab (item 67, !Is. 88);
11) vinculação de compra de leite em pó
desnatado ao Edital de Tomada de Preços
n~ 4/86, já caduco, autorização pela Seap,
proporcionando discordância de órgãos <!a
Cobal (item 68, fls. 88);
12). autorização da Seap para aquisição de
lei em pó desnatado, p_ara ingresso :go País
em época de safra (item. 68, fls. 88);
13) interdição de produtos lácteos pela
Justiça (itens 74/78, fls. 89/91);
14) açãÇl popular contra a Cobal e outros
(itens 78190, !Is.
.
15) mandado de Segurança, impetrado peM
Ia Cobal ·contra ato Judicial (iteiis 81, 81,
91);
16) • Ação Cautelar promovida pela Procu·
fadaria da Rep].Í.blica, no Rio Grande do Sul
(item 82-A,
91);

e

18) existência de preços diferenciados, au·
torizados pela Seap, figurãndo órgãos públi·
cos como os mais penalizatlos (itens 85/89,
.
fls. 92193); •
-19) existência de 22.415,000 Kg de butter
oil estocados no Ceará, Rio de Janeiro e em
-São Paulo, representando 51% do total ad·
quírido pela Cobal-àa Interbrás (item 95, fls.
103);
'
.
20) existência de tambores de butter od
danificados e/ou vedados com apo:ri eru São
Paulo e Fortaleza - CE (itens 98/99, fls.
103);
21) inúmeros clientes em débito para com
a Cobal, em decorrência da aquisição e pro·
dutos lácteos, figurando muitos com valores
vultuosos, como aLBA (Cz$
166.908.063,13), e Interbrás (Cz$
166.562.000,00),-(itens 102, fls. 106);
22) dificuldades enfrentadas pelo setor
contábil, para registrar, a contento, os valores recebidos pela venda dos produtos doER,
caracterizando falta de .controle em vários es·
çaJóes da empresa (item 10~ •. fls. 106);
23) nos custos incorridOs na aquisição, armazenagem, transporte e distribuição de pro·
dutos lácteos·, verificou-se_ aumento de até
1.469%, do período de 1986 para 1987, (item
105, fis. 106);
24) pagamento indevido pela Cobal de
!CM incluso ho preço do leite em pó, quando
o produto estava isento de Imposro de Impor·
tação e de Imposto sobre Circulação de Mer·
cadorias·- Crédito presumido de ICM (intens 106/113, !Is. 107/IOS);
IIi- Óle~-de soja 1
1) Não ressarCi:in~D.t-o -de transferência de
224.063Kg do Estoque Atacado para o Regu·
lador (fls. 176);
.
.
,
2) falta de registro de drversas Notas Frscais de Retomo de Industrialização, com cré·
dito de ICM para Sucursal de São Paulo, no
montante de Cz$ 547.309,40, durante o perCo·
do de mov~entação. do óleo importado agosto/86 a julho/87 (fis. 176);
3) corri relação ãs Notas FiscaiS de Vendas
n~ .352, L374-, 353 e 354, Sucursal Paraná,
nãÓ se evidenciou eniissão das respectivas du·
plicatas e seu envio à Matriz (fls. 176);
4) valores não descontados em guias de
pagamentos, falta de emissão de fatora discriminativa e guias de pagamentos emitidasindi·
vidualmente (fls. 176);
5) observa!am·se, nos es!oques de óleo refina4o Cobal, inúmeras caixas abertas, ratas
amassadas, constatação de latas com volum~s
abaixo do estabelecido pela Cobal (fls. 1?6).;

6) ~ soliChaçãO de in_fonn_ações quant~ ao
posicionamento no ER, das 3.091.212 catxas
de óleo refiilado, nao foi atendid'á; falta de
infonnaçõ_es, controle é documentação referente às 3 primeiras operações de refinamen·
~.to do óleo de soja bruto; desconhecimento
quanto à realização ou não de contratos com
as firmas de benficiamento, na sucursal de
São Paulo; não se realizou auditoria no~ Esto,17) .produtos lácteos vendidos ao lnan,
com declaiação de armazenagem à Cobal . ques Reguladores - ER- óleo de SOJa re1lnado (fls. 176).
(itens 83184~ Os. 92);

ns.

as.

Agosto de 1990

b!ÁRIO bcYCONGRESSO NACIONAL (Scçáo II)

IV--Arroz

1) Divergénda entre a quantidade fatura·
da pela Interbrás e a rece~ida pela _Çobal
(fls. 177);
2) débito de diver~as firmas, sem qualquer
medida efetiva para cobrança (fls. 177);
3) 9ivergências de preços, na venda do
produto aos sindicatos (fls. 177};
_
4) atraso no repasse, para o Tesouro Nacional, da importância de Cz$ 17.805.295,15,
paga pela Empresa Baiana de Alimentos Ebal (fls. 177);
5) não pagamento de juros e correção' mo·
netária, pela Ebal, relativo à compra de arroz, do estoque regulador (fls. 177);
6} existência de 76.304 Kg no valor histó·
rico 'de Cz$177.35&,14, totalmente perdidos,
sem nenhuma condição e aproveitamento pa·
ra o consumo humano, em decorrência de
negligência e omissão do Sr. Luiz Alberto
Collcio Fontes, Superintendente da Sucursal
da Cobal, no Estado do Rio de Janeiro (fls.
177);

-

V- Carne

1) Volume elevado de contas a receber em
atl"'.:t.SO, algumas pendentes desde 1986 (fls.
177);

.

2) desconhecimento da Matriz -

Cabal,
quanto aos resultados das apl(rações das CO·
missões de Sindicáncias,- lnstitpída~_ pelos
AtOs de Ge.tência Õ92 a 095187 da Sq_cursal
do Rio de Janeiro (!Is. 179);
·
3) uma diferença de 1.688 toneladas de
carne, fatoradas pela Interbrás, em nome da
Cobal, mas não recebidas por esta última,
n·ão havendo apuração sobre os responsáveis
por tal desvio, bem como sobre o_ d~stino
do mesmo (fls. 177);
4) uma denúncia, co~substanc.iad~, contra
a Brasfrigo- Uberlând1a, deposttána da Co·
bal sobre o desvio de 18.000 Kg de carne,
se~ que, até agora, a Cobal tenha procedido
à contagem física do respectivo_ estoque (fls.
177);
.
5) a metodologia empregad~, !lo cálculo
do índice de quebra, gerou um mdrce de tole·
rância distorcido (fls. 177);
6) a absorção, pela Cabal de qUebra~ ex.
cessivas, sob a alegação de não haver ''I_nd~·
cios· de irregularidade", ~eprezando o pnnCIpio dos limites de tolerância, que dá ul!l?margem de folga para os armazéns_, fac1h·
tando as análises das quebras. Vale fnsar que.
nos, próprios ccntratos de .annazenag~m não
há ressalvas para motivos ae força maror (fls.
f78);
· 7) q_s casos de falta de peças de carne, sen·
-do process_ados em _totais genéricos, sem dis~
thlção dos montantes de trazeiros e dianteiros, effi~ora se tratem de carnes de valores
distintos (fls. 178);
8) venda de.came efetuda ao Frigorífico
Vale do_ Rio Graride', mesmo após aS reshi·
.ções cadastrais apresentadas pelo Banco de
Brasil, tendo tal imprudência gerado uma dí·
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vida de Cz$ 5. 719.566,00 em outubro de 1986
(fls. 178);
9) grande descontrole das contas a recebei
(fls. 178);

10) totalidade do milho importado (32.8&7
do Voto 02!/86 e as 8.9.480 t do Voto
, 508/859) estava abaixo do padrão, em termos
de umidade e de presença de matérias estranhas, impurezas e fragmentos, de acordo com
10) operações de vendas fatoradas semga~
os Cerlificados de Classificação da Cidasc.
rantias, com cartas de fiança a descoberto
Em resumo, foi comprado milho do tipo 2
(!h. 178);
e recebido milho de qualidade inferior ao do
11) autorização da Seap para a venda de
tipo 3 (Anexo 23- Volume 1, f(. 200);
carne própria para o consumo humano, como
11) entrada de 565 t de milho, no armazém
se fora para charque (fls. 178);
12) a Sucursal- Co~~IIRJ não soube jus~ . de Itararé, no dia 16-7-86, no valor de Cz$
1,45/Kg, sem indicação de alteração de quali·
tificar a diferença, a menor, de 621.705 Kg
dade pelas NP da Interbrás e da CFP. O mes·
de carne (fls. 178);
mo milho foi vendido nos dias 18 e 23-7-86,
13) a Sucursal da Cobai/RJ em abril/87,
à Rindo ·-cereais, c-Oiilo impr6prio para o
apontou·o- desvio na unidade Frigorífica Roconsumo humano e animal, ao preço de Cz$
drigues Alves, de 1949 peças de carne bovina,
0.45/Kg. (fl. 201);
todas de propriedade da Cabal (fls. 178);
14) a Cabal recomendou suas Sucursais a
receberem a carne, mesmo fora das condições
contratuais, desde que próprias para o consumo humano (fls. 178).

CFP
I) A contratação de 350 mil toneladas de
milho argentino, a preços 35% acima das co·
tações do mercado internacional, por auto ri·
zação do Cinab, mas sem a concordância da
CFP (Anexo 21, 11. 198);
2) prejufzo causado, no cumprimento dó
voto CMN 508/85, aos cofres públicos, pela
condução indevida do progr<!ma e pela prática de preços· irreais, como ficou- provado
amostralmente (pág. 198), Cz$
781.000.000,00;
.
.
3) divergência entre os dados financeiros
efísico-contábeis, oriundos do Banco doBra·
sil, da Interbrás, dos armazenadores e dos
diversos órgãos da própria CFP, criando-se
condições proprfcias para o descontrole; a
fragilidade do con~ole apontada, o toma altamente vulnerável, po-dendo ocasionardes·
vio de produtos, evasão de receitas, beneficiamentos pes·soais e prática de outras irregularidades (pág. 198);
·
4) quebras detectadas tardiamente (pág.
199) e o resgate das quebras, praticamente
inexistentes, de aproximdamente 30.000 t
(pág. 199);

5) falta de adoção de medidas coercitivas
contra imnazéns, alvos de processos de cobrança, sem o respectiVo ressarcimerito, embora as perdas tenham ocorrido há muitos
meses atrás (pág. 199);
6) inexisténcia de indenização, por parte
das seguradoras, das perdas de transp-orte e
de armazenagem, embora sejam "todas as
operações cobertas por apólices de seguro
(pág. 199);

7) operação triangular, entre CFP, Fepasa
e empresas particulares, elevando os custos
operacionais dos transporJ:es (pág. 199);
8) inexistência de um padrão técnico ou
mesmo empírico para os limites de tolerância
das quebras de qualidade, favorecendo a
ocorrência de índices elevados de quebra de
qualidade, sem a devida responsabilização e
cobrança (pág. 199);

9) anomalias nos dados relativos a entrada
e saída de produtos (item VI-4, fl. 199);

t

Conclusão
As impropriedades detectadas e descritas,
neste Relatório, atém de causarem prejuízo
no Tesouro Nacional, demonstram que os ad·
ministradores da Interbrás, Cabal e CFP, infringiram normas de administração financeira
e orçamentária (PL n•• 200167, PL n" 1.312174
e Lei n9 6.263175), a Lei das Sociedades por
Açõ_es. (Lei n9 6A04176), normas de licitações
.(DL n'-'2,300/86, enunciado 158,_ da Súmula
de Jurisprudência do TCU e nonnas próprias
das entidades), normas estabelecidas no Pia·
no. de Estabilização Económica (DL n~
2.284/86) e normas próprias do Programa de
Importação de Alimentos, estando aqueles
administradores sujeitos _às sanções previstas
na-LeLOrgânica do Tribunal_ de Contas da
União (PL n' 199/67).

Em face do exposto propomos:
a) O envio, do presente relatório, ao Exm~
Sr. Presidente do SenadO Fe-derãl~ Senador
Humberto Lucena, em atendimentO à solicitação contida em seu Ofício n9 GP 025187
-_ReserVado; ·
·
b) Que Se encaminhe cópia dos relatórios
das entidades en'I(Q_Ividas (Interbrás, Cabal
e CFP), juntamente.comcópia dos seus ane·
xos, ãs Inspetorias Geraís competentes, para
_que, após audiência dos responsáveis, promovam es~udo em conjunto, adotando medi·
das necessárias ao jul_gamento da Egrégia
·Corte.
Comiss~o_:~~ Auditagem, 8 de agosto .de
1988. - Elsio Jeová dos Santos, Coorderia·
dor; Nilo Pereira da Cunha - Fernando de
Paiva Nanes Filho - Sebastião Marcelino
Campos - Arisio de Souza.
-·
O SR, PR)i:SIDEN"l'E (Po;;;j,.u de Sousa)

- Concedo a palavra ao nobre Senador
Humberto Lucena.
O SR. HUMBERTO LUCENA (PMPB -

PB. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr.
Presidente e Srs. Senadores, cumpro o dever,
comó 'Presidente da Comisião de Relações
Exteriores e"Defes<i-NãciOnafdó Senado, de
vir a esta tribuna para registrar, nos nossos
Anais, em meu nome pessoal e no dos que
compõem esse Órgão TécnicO~ a nossa censu·
ra ao Governo ·do Iraque pelo fato de haver.
invadido militarmente o Território do Ku-
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wait. Mais do que isso: agora, após a histórica
decisão_ do Conselho de Segurança da ONU,
no sentido de aplicar àquele país um boicote
de natureza econômica, o Governo do Iraque
chegou ao cúmulo de proclamar a anexação
do território do Kuwait ao seu próprio territó·
rio, num verdadeiro acinte à comunidade in~
temacíonal.
Não pOdia calar-me, neste instante. Idêntico procedimento tive, como Presidente da
Comissão de Relações Exteriores e Defesa
Nacional, quando da invasão do Panamá por
tropas norte-amNicimas: Lembram·s.e V.
Ex'$.-de que tomei a iniciativa, neste Plenário,
de um voto, aprovado por unanimidade, de
censura ao governo norte-americano por
aquela violenta a~ão militar que redundou
na deposição do então ditador panamenho
e da ocupação do território daquele país da
América Central.
Os dois princípios basilares que sustentam
a pa·z mundial, após a Segunda Guerra, são,
evidentemente, o da não intervenção e o da
autodeterminação dos povos, que, pOr si sós,
representam a força maior da Carta das Nações Unidas a cujo cumprimento estão obrigadas todas as nações soberanas do Mundo
que têm assento na Assembléia-Gera1 das
Nações Unidas, entre elas, o Brasil, que teve
a honra e a glória, através da figura extraor·
dinária de Oswaldo Aranha, de presidir a
primeira re_união daquele excelso e amplo
Pretória internacional.
Justamente por isso, Sr. Presidente, Srs.
Senadores. por respeitar a Carta das Nações
Unidas, por respeitar rigorosamente os principies da não intervenção e o- da autodeterminação dos povos, é que o BraSil tem sido
absolutamente coerente, nesse particular pelo menos, na sua política externa. Tanto assim que atravessamos os tempos mais sombrios da ditadura militar e nunca inten:ompemos, na nossa política externa, o respeito
aos princípios fundamentaiS da não intervenção e da autodeterminação dos povos.
Não foi, portanto, sem razão que o Go·
vemo do Presidente Fernando Collor tomou
uma posição ostensiva, quándõ da invasão
do território do. Kuwait por tropas do exército
iraquiano.
O ltamaraty, no próprio dia em que ocor·
reu essa_operaçáo bélica, emitiu a seguinte
nota; átravés da sua Secretaria de Imprensa:

.--··

"Foi com extrema preocupação que
o Governo brasileiro tomou conhecimento, na madrugada de hoje, da intervenção militar iraqueana no Kuwaite.
Fiel ãs normas do Direito Internacional
e da Carta das Nações Unidas, o Brasil
condena o uso da força nas controvérsias
internacionais e faz veemente apelo para
que sej~ encontr~da splução pacífica e
im~diata para a crise, com base no res·
peito aos princípios ·de au.todetenninação e não intervenção. Nesse sentido,
o Brasil manifesta seu firme apoio à resolução adotada, hoje, pelo Conselho de
Segurança das Nações Unidas.
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Por sua vez, o Senhor Presidente da República baixou o seguinte:
DECRETO N• 99.441
DE 7 DE AGOSTO DE 1990.
Dispõe sobre a execução, no território
nacional, da Resolução n~ 661(1990) do
Conselho de Segurança das Nações Uni·
das.

O Presidente da República, usando das
atribuições qti:e lhe colrfere o art. 84, inciso
IV, da Constituição e de acordo com o artigO
25 da. Carta das Nações Unidas, promulgada

' pelo Decreto n~ 19.84h de 22 de outubro

de 1946, decreta:
Decreta:
Artigo lo Ficam as autoridades brasileiras·obrigadas, no âmbito de suas respectivas
atribuições, ao cumprimento do disposto na
Resolução 661 (1990), adotada pelo Conselho de SeguranÇa das Nações Unidas, em 6

de agosto de 1990, apensa ao presente decreto.
Artigo 29 O pr'esente decieto entrará em
Y.igor na data de sua publicação.
Brasília, 7 de agosto de 1990; 169~ da Inde~
pendência e 102P cl<t Re_i)ública. FERNANDO
COLLO~- BeiuJ.rdo Cabral-· Francisco
Rezek.
·
RESOLUÇÃO Ne 661 (1990)
DO CONSELHO DE SEGURANÇA
DAS NAÇÚES UNIDAS,.
DE 6 DE AGOSTO DE 1990
O Conselho de Segurança,
Reafirmando sua Resulução n" 660 (1990),
~rofu:q.damente preocupado com o fato de
essa resolução não ter sido implementada e
de que a invasão dó Kuaitepelo Iraque persiste, com mais perdas de vidas humanas e des·
truição do material,·
Determinado a tfazer um fim à· ihvasão
e ocupação do Kuaíte pelo ~raque e restabelecer a soberania, a independência e a integridade territoria~ do K.uaite,
Notando que o Governo 1egftimo do Kuai-'
te expressou sua disposição de cumprir a reso- ·
lução 660 (1990).
Consciente de suas responsabilidades nos
termos da Carta pela manutenção <;la pàz e
da segurança internacionais,
Afirmando q direito inerente de ·legitima
defesa individual ou. coletiva em resposta ao
ataq:ue annado do Iraque contra o Kuwaite,
de acordo com o Artigo 51 da Carta,
Atuando de conformidade com o Capítulo
VII da Carta das Nações Unidas,
1. Determina que o Iraque deixou até o
.momento de cumprir o estabelecido pelo parágrafo operativo 2 da Resolução n9660
(1990) e usurpou a aUtoridade 'do legítimo
Governo do K~aite;
.
·
2.- Decide, em. conseqüência, tomar as seguintes medidas para assegurar o·curtlprimen· .
to pelo Iraque do parágrafo opeiativo 2 e
para restabelecer a autoridade do Governo·
legítimo do Kuaite;
3. Decide que todos os Estados impedirão:
a) A importação para seus territórios de
todos os produtos e bens originários do Ira- ,
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. que ·ou K.uaite expOrtadoS desses países de- tomadas em relaÇão à efetiva implemêntação
pois da data da presente; resolução;
das disposiçõ_es esta~elecidas .por esta reso·
b) quaisquer atividades_ por seus 'nacíonais
loção;
ou em seus territõrios que promovam .ou· te- ·
7. Exorta to_dos Os Estados a cooperarem
nham por ol?jetivo promover a exportação
plenamente com o comitê no cumprimento
ou o trabordo de quaisquer produtos ou bens
de sua tarefa, inclusive fornecendo as informações 'que o .Cmi:útê"solicitar Do cumprimen·
provenientes do Iraque ou do Kuaite; e"<Iuaisquer transações por. seus nacionais ou· por
.
to deSta resolução;
naves ou aeronaves que portem suas ban8. Solicita_ ao Secretário-Geral que forneça
deiras ou em seus territórios com quaisquer
ao Cómitê tochi a assis~êllcia necessária e que
providencie no Secretariado os arranjO's neprodutos ou bens originários do lraq).le ou
do Kuaite e de lá exportados depois da data . cessários a esses propósitos;
da prese11te resolução, incluindo, em particu9. ·Decide qUe, não obstante os paiágrafos ·
lar; qualquer transferência de fundos para
4 a 8, nada nesta resolução proibirá a assi:;·
o- Iraque OJ.!..O. Kuaite para os finJ; de tais . . tência ao Governo legítimo do Kuaite, e exoratividades ou transações;
.
ta t0dos, os Estados:
....
c)_ a venda ou ·o fornecimento por seus na· a) a tomar as. medidas apr.opriadas para
cionais ou a partir de seus territórios ou usanprotêger oS bens do Governo leg{!:imc do
do naves ou aeronaves qu_e porteril suas ba!1-'
Kuaite e de suas instituições; e
deiras de quaisquer produtos ou bens, in·b) a não reconhecer qualquer regime estacluindo armas ou qualquer outro equifa'J?.e_n- . belecido pela potência ocupante;
to militar, originários ou não de seus territó10. Solicita do_Secretário-Geral Que relate
rios mas excluindo fornecimentos destinados
ao Conselho sobre o progresso na implemenestritamente a finalidad;es médicM e~ seai Cirtação desta resolução, devendo o primeii:o
cunstâncias hunianitárias 1 produtos filimenrelatório ser submetido dentro de trinta dias;
tícios para qualquer pessoa ou _entidade no
11. Decide manteT esse item em sua agen·
Iraque ou no Kuaite_ ou a .qualquer pessoa · da e a continuar seus esforços para por fim ·
ou eiltidade para fins de qualqu~r negócio
o.quaniO antes a invasão ré:alizada peloirarealizado no Iraque .ou nô Kuaite ou a partir
que.
·
daqueles países; e quaisquer atividades por
Realmente, o Brasil está_ çumprinü~, reli·
_seus.._nacionais ou- eíii· seus territórios que
giosamente, como não poderia deixar de fapromovam.ou lenham porobjetivo promover
zê-IÔ, essa resolução do Conselho de Seguessas .vendas ou fornecimentos ou o Uso de.
rança da ONU. E já o Jtamaraty toma provit~is produto_s ou bens; ·
.
dências p·anr evacuai; do Iraque, centenas
4. Decide que todos os Es'tados se absterão
de cidadãos brasileiros que lá estão, indefe- .
-de colocar à disposição do GoVerno do Ira·
sos, em pleno exercício 'Cie suas atividades.
que, ou a qualquer'erilpreendünento comer.Sr. ~residente, Srs. Senadores, há um as- a
cial, industrial ou de serviços públicos no Irapecto que não posso deixar de salientar n~ste
que ~u.no Kuaite quaisquer fundos ou quais- . affaire interq.acional. Refiro-me ao aparato
quer outros_ recursos finariceiros ou econô~ ·_militar que os Estados Unidos dã. América
riiicos e"i_ijijjedfrâo que seus.-nacion3is e quaisdo Norte procurantcomaodar no Golfo Pérsi- ·
quer pessoas em seus-territórios promovam
co, agora um tanto minimizado pela falta de
a saida de tais fundos ou recursos ou os torsolidariedade da Grã-Breianha e da França,
nem disponíveis de qualquer oUtra fo"rma
que não se. arriscara.m a acompanhar a ação
àquele Governo oU a _qúil.lquer daqueles emamericana,. no Gplfo Pérsic_O. Sr. Presidente,
preendimentos, e q_l!:_e .remetam quaisquer ouSis. SenadOres, compreendo até que a grande
tros fundos a.pess~:Pi! entidades no Iraque
nação- do Norte, presidida pelo Sr. George
ou no Kuaite, exceto--:- pagamentos parn fins
Bush, tome as suas precauções contra o alaseStritamente médicos ou humanitários e, em
tramento do conflito no Oriente Médio. Mas ·
circunstâncias humanitárias, por produtos
o fundamental, a, meu ver, é que os Estados
alimentícios;
• ·
· .
.·
Uriidos da América do Norte, bem como a
· 5. ·-Exort~ todós oS Êstados, inclusive Esta- ·União S'Oviêticã, a Grã-Bretanha, a França
dos não-membros das Naçõe's Unidas, a 'atua- · e _a Chin_a, que compõem o elenco de países
rem e"stritaiitente de aqordo c_om as dispómais fortes ·no Conselho de SeguraÍlça da
siçó"es, desta .resolução, independentemente
ONU, em vez de uma açáo militar paralela,
de contrato assumido ou licença concedida
ra:çam com que .a própria Organização das
antes da data desta resolução;
Nações Unidas constitua um contingente pa-6: Decide estabelecer, de acordo com a
ra, se for.o caso, agir militarmente, garan·
· regra 28 das reiras de ,procedimento proVi 7
tindo a desocupação do Kuwait e evitando
sórias do Conselho de Segurança, um Comitê
a invasão da Arábia Saudita, para assegurar
do Conselho de Seguranç,a integJ;~;tdo por ~o . a paz no Oriente Mé.dio.
·
. dos os-membros .do Conselho,·com a incumNão podemos concordar, _Sr. Presidente;
bência de e_xeCU;tar as seguintes tarefas e relaSrs. Senadores, que, à guisa de def~sa da .
tar Seus _trabalhos ao Conselho com suas obArábia Saudita, os .Estados Unidos da Amé·
servações e recomend3ç6es:
·rica _do Norte promovam nova intePienção
a) examinar os relatórios sobre o p'rogresmilitar, desta vez, no Oriente Médio·. .
·
~ na implementação deSta reSolução que se- . _ . Façó .estas considerações, em meu nome
rão submetidos- pelo Secretário~Geral;
e em nome dos Membros da Comissão de
· b) obter de todos os Est3dos inform.âções·
Ref~Ções EXteriores eDefesá Nacio-nal, erifatizando a nossa: censura ao governo do Iraque
adicionais a respeito das '-medidas Por e)~·
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pela invasão do Kuwait, e apresentando, ade·
mais, através do seu Embaixador no Brasil,
a nossa solidariedade àquele país árabe que

está lutando para manter a sua identidade
de nação soberana na comunidade interna·

ciona!.
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. Presiden·
te, SrS. Senadores, venho ã tribuna, hoje,
oferecer uma explicação ao Senado, que é
de meu dever e não pode ser adiada. O assun·
to refere-se ao Requerimento n9 39, de maéço
derradeiro, de minha autoria, formulando in·
dagaçóes à Sr' Ministra da Economia, Fazenda e Planejamento.
Todos hão de_ recordar~se de que. à edição
das primeiras medidas do chamado Plano Co~
Ilor, mormente as de caráter económico-financeiro, seguiu-se uma suspeita de qlJe providências oficiãis haviam transpirado, haviam
sido antecipadamente conhecidas por grupos
restritos de pssoas, que, assim, poderiam ter
logrado escapar aos rigores da política expropriadora do Governo.
Tenho para mim - e estou -cónvenddo
de que este é o entendimento do Plenário
-que as responsabilidades dos administradores públicos devem pairar no terreno da
correção e da dignidade, imunes às_ paixões
e aos favoritismos. Por ísso, logo manejei
o requerimento de informação, arma que a
nossa Lei Maior assegurou aos parlamentares.
O pedido foi acolhido e encaminhado_ pela
Mesa, dentro do disposto no § 2o do art. 50
da Constituição. No entanto, para o seu atendimento, foi necessária umfl, batalha imensa
neste recinto.
Preliminarmente, surgiram Objeções pretensamente jurídicas, acenando-se com exigênCias sem cabimento constituckirial e, portanto, sem a base indispensável para prosperar. Depois, agitou-se ô argumento da quebra
do sigilo bancário e em torno dele desenvolveu-se, durante várias semanas, todo um processo de obstrução.
A energia desta Casa, em defesa das sua::.
tradições, de independência e de altivez., foi
obrigada a mostrar-se, em toda a sua grandeza, para lançar por terra os entraves levantados seguidamente.
Ouviu-se a douta Comissão de Constitui·
ção, Justiça e Cidadania, que fulminou as
tentativas dos que não queriam que as infor·
mações fossem prestadas.
Encontrava-se a autoridade ministeriã.I sob
a ameaça de processo por crime de responsabilidade quando as informações principiaram
a ser prestadas. E friso bem a expressão: principiaram a ser prestadas! Apenas parcialmente. Em quantidade pequena, em número exíguo; a fogo lento, banho-maria, muna busca
para desanimar os indagadores. Já se. haviam

passado cerca de noventa dias da proposíção
inicial.
Sr. Presidente, fique bem acentuado que
minha iniCüúiva não visava, nem visa, a ninguém deter~inado. O que me ~tormentava
e atormenta é que modestos poupadores vi_ra~.-~~uS recUrsos aprisiomldos de surpresa,
enquanto outros, a quem não se podia no·
mear poupadores, mas, sim, poderosos capi·
talistas e especuladores, haviam conseguido
a oportunidade de fugir das malhas do Governo que então se inaugurava.
O $enado compreendeu a_ situação, a imprensa estigmatizou o fenômeno, a Nação
sentiu o absurdo.
Se a minha atitude era, na época, de vigi·
lância- de quixotesca chegou a ser nom~ada
po·r um pessoal-, continua a sê-lo. Médico,
com quarenta a~os de exercício profissional,
mais próximo dos trabalhadores e dos não
abastados, convivi de perto com o sofrimento
humano. Polítíco, sempre socialista, estive
atento permanentemente às necessidades po·
pulares, cujas agruras porfiei por diminuir.
Ressalto tais fatos para justificar minha
diante de uma propalada dispandade de tratamento. Até hoje, todos conhecemos casos de pessoas que se viram lançadas
em dificuldades tremendas pelo confisco de
suas economias de anos e anos.
N~ verdade, Sr. Presidente, o que se pretendia com as perguntas çndereçadas à Sr'
Ministra? Apenas obter respostas que esclarecessem.asituação, que eliminassem as dúvidas, que rasgassem o véu do mistério. Por
iss~, coniess() que não enteildi toda a suspeita
séne de obstáculos criados. Mas é preciso
que o Senado tome conhecimento de que o
Governo ainda não aclarou o tema.
.- É evidente, Srs. Senadores, que as informações requeridas têm de ser fornecidas inte·
gralmente, integralmente no que se refere
a cada uma das instituições bancárias, e integralmente, isto é, como conjunto de todos
os dados, têm valor de informação e servem
à pesquisa. É da natureza da investigação,
que- se- processa em nome da dignidade da
República, que o corpus da pesquisa cons·
titua um conjunto, uma unidade, O repre~en
tante do Senado terá que proceder a cruzamentos de_ informações e contas; um saque
-se vincula a uma operação, uma operação
a um saque; um correntista pode ter, e quase
sempre tem o grande correntista, contas em
1
mais de uma instituição banCária, e contas
de naturezas várias, e, muitas vezes, em_mais
de- uma praça, isso relativamente, à pessoa
física. No que diz respeito às pessoas jurídicas, sabe a .Casa que muitas firmas têm denominações diversas; há empresas holdings; há
empresas associadas; empresas de um mesmo
grupo operam como vasos comunicantes~ as
grandes empresas têm mais de uma razão social, quase todas em mais de uma praça; mais
de um milhar operam nacionalmente, com
contas correntes em todos os Estados. Só dispondo de todas as inforrU.ações é possível um
rastreamento razoavelmente eficiente e responsávél.
~reocupação
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E quando digo que os dados têm de ser
fornecidos integralmente, .quero aludir também, à clareza, à limpeza, ã simplicidade,
à agilidade. Nenhum desses pontos foi até
aqui atendido.
Os dados começaram a ·ser remetidos nos
meados de junho, mas o foram de maneira
a mais desordenada .possível, e ainda hoje,
9 de agosto, estão a chegar, e não sei eu,
não sabe o Presidente do Senado, não sabe
este Plenário, quando as informações, nessas
doses homeopáticas, nesse ritmo paquidérmiGo, esgarçadas, diluídas, separadas, particularizadas, aos pedações, aos poucos, aos
pedaços, aos bo_cadinhos, chegarão ao Sena·
do em sua integralidade, prontas para o exa, me iudicio~o.
Exceção feita ao Banco do Brasil, as listas
dos demais estabelecimentos vieram sob codificação das agências. Não era mesmo para
serem entendidas.
Sr. Presidente, requeri, em 25 de junho,
e meu pedido foi acatado, que V. Ex• solici~
tasse ao Banco Central o envio de meios para
a decifração desse código. Até agora não fomos atendidos. HoJe, chegou às minhas mãos
uma pequena lista, de um pequeno banco,
com a indicação_correta das agências, o _que
me permite a localização da praça. E os monturos das relações anteriores? Explico, talvez
de forma maís clara: essas listas, uma datilografadas, outras puxadas em folhas de computador, trazem a data da operação, o nome
do sacador, e, em código, o número da agência. Cada banco tem um código, cada agência
tem um código. Tudo embaralhado. E não
é' de forma embaralhada ou embaralhante
que trabalham os computadores. _
O Presidente do Senado, acolhendo suges·
tão resultante de estudo do Prodasen, oficiou
Ü S~ Ministra no sentido de que os esclarecimentos às infonilações, provenientes de computadores, aqui chegassem em fitas magné·
ticas. Daí, decorriam duas vantagens: :t maior
segurança da fidedignidade e a certeza de
um exame rápido e eficiente, com as operacões podendo ser realizadas com o concurso
da informática, assegurada pela competênciá
técnica e fidelidade funcional do Prodasen.
Esclareço ainda mais. Como todo o sistema
bancário nacional está automatizado, mais fá·
cil seria cada instituição_ bancária fornecer
suas fitas ou disquetes. Por certo, essa metotologia, homenageando a boa técnica e a rapidez de esclarecimento que o tema está a __exi·
gir, facilitaria sobremodo a fiscalização pã.riamentar. O Governo, porém, providenciou da
pior forma possível, a única que-rião contribui
para o esclarecimento. _As informações são
parceladas, os papéis bancários remetidos em
forma comum, em largas folhas de computadores, retardando e tornando mais árduO seu
exame. Mas não é só, Sr. Presidente. Tenho
recebido mesmg listagens d~_tilografadas.
Sim. listagens datilografadas. Como confiar
na fidelidade das informações nelas contidas?
Nos albores do recesso de julho 1 somente
lfmas cinco correspoõaencias haviam sido enviadas diretameltte ao meu gabinete, após
aquela primeira remessã _da.Ministra feita sob
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as luzes dos refletores, quando da iminência
de seu enquadramen~o em crime de responsa~
bilidade. E que a Sr+ Ministra, no Aviso n~
454, de 11 de junho, aformara que o Banco

Central havia determinado às instituições financeira que remetessem dados diretamente
a mim, através da Mesa do Senado.
Há poucos dias terminou o recesso. durante ·esse período, não abandonei a matéria.
Os elementos que me foram _encaminhados
de diversas instituiç_ões bancárias merecem
análise cuidada. Por óbvias razões, trabalho
sozinho na questão, pesquisando demoradamente as listagens remetidas, pensando e
conferindo informações.
·
Nada obstante as dificuldades acima descritas, já me foi possível identificar muitas fontes de apreensões e, lamentavelmente, devo
dizer ao Senado que a cada dia, a cada papel
lido, a cada listagem conferida, mais me convenço da fundamentação das suspeitas.
As irregularidades não ficam 'apenas na
existência de lista datilografadas e - pasme
o Congresso - em listagem de computador
que, arrolando saques, não obedecem quer
à ordem cronológica, quer à ordem de agências, e assim, temos :i. manifestação de computador neurótico, ou neurotizado, ou mal
instruído, ou bem instruído ...
Prestem bem atenção, Srs. Senadores, a
este detalhe:
Uma empresa agropectiária fluminens_e
aparece com um elevadíssimo saque no dia
13 de março, último dia de funcionamento
dos bancos. Mas a Junta Comercial do Rio
de Janeiro nâo-conhece sua razão social e
o número de seu coe não é conferido pel_a
Receita Federal. Aparentemente, uma empresa fantasma operando somas vultossíma:
3 bilhões e 200 -milhões de cruzados novo·s.
Uma c~rta instituição bancária inforrlra a
existência de correntistas não identificados
e outra envia uma nova e estranha listagem
de conta correntes, as contas secretas. Sim
Sr. Presidente, foi isso mesmo que eu dissti:
contas secretas. É esse o título das contas
dessa instituição.
Tenho em mãos, Sr. Presidente, este documento, em que vemos, digitado: Contas Se-

=·
Foi 4naugurada no País a conta secreta.

Os senhores investidores nos bancos da
Suíça podem passar, agora, a ter eonta secreta no nosso País.
Por mera coincidência que talvez seja pru·
dente apurar, os usineiros, não s6 os uSíileiros
de Alagoas, sáo homens muito bem informados. São deles saques de fazer inveja a qualquer. Naji Nabas, todos saques às vesperas
do dia 13. Mas o significativo, Sr. Presidente,
é a alteração de comportamento desses usineiros. Um deles, da.terra do Presidente,
Alagoas, responsável pelo maior saque, vinha, sempre, nos dias anteriores, cotn saques
modestos, muitõ razoáveis em função da economia do estado e do porte de sua empresa.
De repente, não mais _que se de repente, no
dia 13, o saque fenomenal.
Fenomenais são os saq·ueS de conhecida
empresa da indústria de alimentos. Em fun-

ção das dificuldadeS já descritas, só me foi
possível, até aqUi, respeitante a esse· império,
conhecer.~ movimentação de suas contas em
um só banco e em uma só agência. de uma
vez, três rebelltos da familia que contrQla o
império, sacam tanto e tanto, sacam tudo.
Tudo no dia 13~.. Numa mesma e única agência, a única examinada, duas grandes multinacionais, uma ligada a distribuição do petróleo, outra à indústria de refrigerarites, comparecem com saques notavelmente vultuosos. Sempre no dia 13, contrariando a prática
de seus moVimentos dos dias anteriores, todas nos iRduzindo à caracterização de curso
anormaLHá_ o·caso, sob exante, de pessoas desconhecidas pelo comércio local, em cidades-satelites de Brasilia e cidades pequenas do ínterior do País, com saques, sempre no dia 13,
te tiradas em dinheiro, de somas que as fariam
pessoas destacadas em qualquer cidade do
murido.
Mas há ainda o caso esquisitíssimo de grandes empresas é fundações que não são encontradas, como se não tivessem conta corrente,
como Se não tiVéssem feito qualquer movi~
mento nos primeiros 13 dias de marco.
Concluirá o Senado que muito e$:6. .Qlsa
tem que pesquisar, esclarecer, inquirir.
Há ainda muito ~ais o que dizer, muito
mais por afirni'ar, muíto por prevenir, mas
não temos por ·que ser adoçados: Não me
çamove ser patrocinador de qualquer escãnclalo;_ao contrário, quero evitar escândalos,
querO_ defend~r a honra da República, a insuspeição que se fevantou daqueles que têm,
domo tém os ditadores da economia brasileira, o direito soberano e irrecorrível sobre
os saláriosj a poupança, o pé-de-meia de milhões de brasileiros-;-pobres, paupérrimos~ alcançados pela polít~ca financeira do governo.
Do relato que acabo de fazer, verifica·se
que a pesquis"a a que me propus, e na qual
estou inteíramente env:olvido, há de ser procedida com isenção e seriedade, as únicas
vias apropriadas para quem ~ possui como
objetivo fixar a verdade.
Apesar- de minhas olirigações -omnn. 'Presidente Nacional do Partido Socialista Brasileiro 1 que me leva a viagens por todo o País
e não obstante os compromissos de uma Campanha eleitoral no Estado do Rio de Janeiro,
onde conc-o-rro a um~ vaga na Câmara ciQ..s
Deputados, não me apartei as responsabilidades assumidas.
Ein nenhuina semana interrompi o exame
do material. Se agora particularizo ao Senado·
o que já verifiquei, dentro dos elementos de~
sordenados entregues, voltarei a esta tribuna
para colocar a Casa a par dos novos passos.
O Plenário, com quem devo, legal e moralmente, partilhar os tesultados da investigação, dedicirá afinal.
O Sr. Nelson Wedekin ~ Pçrmíte-me V.
Ex• um aparte?
O SR. JAMIL HADDAD - Com muita
honra, nobre Senador Nelson Wedekin.
O Sr. Nelson Wedekin -Senador Jamil
Hctddad, para cumprimentar V. Ex• pelo
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trabalh_o_ que re~izou nessa busca
tenaz:, implicável mesmo, da lista das pessoas
que movimentaram grandes __qu{lntias às vésperas dO Plano Collor, Sabe V. E~ que as
classes médias, os ínvestídores na poupança,
todos continuam ainda muito revoltados,
porque, de uma só penada, o Governo Collor
desfez planos e sonhos de vidas inteiras de
trabalho e economia. A indigriação toma-se
ainda maior por causa de denúncias como
essas que V. Ex~ faz neste momento, ou seja,
que alguns privilegiados, alguns amigos do
Poder conseguiram salvar os seus ativos financeiros, porque tomaram, antecipadamente, conhecimento. das medidas do Plano Co-·
llor. A indignação também é maio:r porque
muitas pessoas, principalmente os grandes
grupos económicos, as mu1tinadonais, pelas
mais diversas formas, pelos mais variados mecanismos, alguns até previstos no próprio Plano Collor, e p_or alguns artifícios, certamente
legais, tamb~)ll conseguiram salvar as suas
aplicações firianceiras. De mOdo que o dinheiro que hoje está sendo _guardado ;z:elosamente pela D. Zélia é apen_as o dinheiro das
pessoas físicas das classes médias, dos assalarjados, dos pequenos empresários e dos agricultore~, esses_ que, em última análise, sempre pãgam todas as cOiitas. As elites deste
País, os grandes grupo~ económicos, mais
uma vez nada perderam e nada contribuíram
com relação a esse plano de combate à inflação. Por isso, cumprimento V. Ex' p_ela coragem, pela lucidez, pelo exemplar trabalho
que fez e solidarizo-me com o seu pronunciamento e com tudo que realizou neste caso
tão momentoso e tão esclarecedor do que
é, na verdade, o Plano Collor, sobretudo o
Governo Collor. Meus cumprimentos nobre
Senador J amil Haddad.
exe:~plar

1

O SR- PRESIDENTE (lram Saraiva. Fazendo soar a campainha.) --Peço ao nobre
orador encerre o seu discurso, pois já ultrapassou o tempo em dois minutos.

O SR. JAMIL HADDAD -Nobre Senador
Nelson Wedekin;agradeço a V. Ex~ o aparte.
Fatos elstranhos ocorrem: pessoas· cOm
grandes fortunas neste País n~o têm contas
bancárias. Este ·é um dado impressionante.
Tenho corrido as listas de cima para baixo
e de baixo para cima e notei que pessoas
. portadoras de grande fortunas pura e simplesmente não têm contas bancárias no País. Isso
me dá quase a certeza de que houve um enxugamento das informações que nos foram remetidas. Não quero precipitar-nie; girei com
calma, com isenção. Não tenho pressa em
chegar ao fundo deste exame. Solicitei â Mesa
que me fosSem entregues dados eletronicamente, o que não foi feito. Dados datiligrafados são apresentados, no entanto, está dan~
do, na realidade, Senador Nelson W_edekin,
para verificar coisas muito eStranhas. E uma
certeza posso deixar junto a este Plenário:
os saques vultosos foram aumentando progressivamente, até chegarmos ao dia 13, véspera do feriado bancário.
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O Sr. Humberto Lucena- Permite-me V.
Ex• um aparte?
O SR- JAMIL HADDAD -

Com- muito

prazer ouço V. Ex•, Senador Humberto Lu·
cena.
O Sr. Humberto Lucena- Nobre Senador

Jamil Haddad, eu também desejo congratu1~-me

com V. Ex~ pelo seu oportuno pronunCiamento e que dá seqüência à luta parlamentar corajosa, altiva e digna que V. Er
iniciou nesta Casa, para esclarecer·a opiniãO
pública a respeito de um possível vazamento

dos informes relacionados com a edição do
Plano Collor. V. Ex~ traz hoje, ao conhecimento do Plenário, uma série de dados da
maior importância. Na hora em que me soli·
darizo com V. Ex•, gostaria apenas de sugerir

que transformasse todo esse material que
analisa hoje nu~_a documentação, para justificar o requerimento de instalação de uma
Comissão Parlamentar de Inquérito sobre esses fatos, a fim de que nós possamos aprofundar, melhor sobre o assunto, que é muito
importante para toda a sociedade brasileira.

O SR. JAMIL HADDAD- Nobre Senador
Humberto Lucena, V. Ex~ - parece-me -tomou conhecimento do seguimento do meu
discurso que se encerra da seguinte maneira:
há quem mencione a ComissãO_ Parlamentar
de Inquérito como necessária ·na Ultima etapa. O procedimento do Senado- que cogitará de outras alternativas - será decidida
no momento oportuno, à luz dos fatos com
os quais o Plenário será por mim permanentemente informado.
Vou terminar.
Meu espaço é este. Dele farei uso na totalidade. Ninguém se engane. O Senado deliberou no sentido de fazer- valer a sua atribuição
fiscalizadora. Por isso irei até o fim.
Eram estas, Sr. Presidente, as considerações que desejava fazer, relacionadas com
o problema dos saques ocorridos antes do
dia 15, da edição do Plano Collor. (Muito

bem!)
Durante o discurso do Sr. Jamil Haddad, o Sr. Pompeu de Sousa, ]9 Secretário, deiXa a cadeirâ da presidência, que
é ocupada pelo Sr. Iram Saraiva, z~ ViCePresidente.

O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) Concedo a palavra ao nobre Senador
rival Baptista.

Lou~

_o privilégio d~ sua.aplizade,.ou~ simplesmente de co~_ecê-lo_- perdeu a Bahia um dos
s~~~- ~ais .gueridos e ilustres filhos.
Nascido em SalVador, a 18 de setembro
de 1917, Alberto Martins Catharino deveria
completar 73 anos dentro de_ dois meses.
Vítima de um acidente vascular cebebral,
faleceu depois da intervenção cirúrgica a que
se submetera anteriormente.
Diplomado em engenharia civil pela Escola
Politécnica ein 1939, Alberto Martins Catharino, -Iílho de Leocádio e Alberto Martins
Oltharino, teve uma infância ·priviligiada e
esmerada educação, conquistando, no decor·
rer de_uma bem sucedida e feçunda trajetória
- e vírttide_do seu valor pessoal, reconhecida
competência e proverbial bondade - a dire·
çâo de __ yárias empresas,- dentre as quais a
Concic, que fuiJ.dou, e a Baveima, sendo presidente de ambas.
Depois de ingressar no Banco EconómiCO,
fez uma brilhante carreira, ~endo vice-pre·
sidente executivo e, ao fale_cer, era presidente.
do Conselho de Administração, tendo exercjdo, no conglomerado do Banco Econônpco, a presidência de muitas empresas.
Banqueiro atualizado, dotado de notável
espírito público, capacidade profissional e
senso de justiça social, Alberto Martins Catharino, a quem muito estiii:lava~ granjeou
uma vasta legião de admiradores e amigos,
e cumpro o dever de registrar, nos Anais do
Senado Federal, o seu desaparecimento.
Faço-o com muita saudade em face dos
_nossos laços de amizade consolidados através
dos anos.
CaSado cOm a Seilhora Mariiriha Pedreira
de Freitas Martins Catharino há mais de 40
anos, era irmão do Professor José Martins
Catharino, _da FaCUldade de Direitõ da Universidade Federal da Bahia: O povo baiano lamenta o falecimento desse
eXemplar cidadão e homem de bem, cuja vida
bem poderia servír- de modelo as gerações
mais jovens,_como padrão de dignidade e dedicação à_ sua terra e à sua gente.
Ao ensejo,- desejo externar à sua família
os sentimentos de meu profundo pesar, e re·
queira__ sejam incorporados ao texto deste
conciso pronunciamento os dois artigos anexos, publicados pela A Tarde sobre "Betinho
Catharino"; nos dias ~1 de julho e 19 de agosto, de autona, respectivamente, do Jornalista
Euclides Neto e do Professor ·universitário
Ruy Simões.

Quero levai igualmente, por intermédiO dO
seu Presidente, Dr. Ângelo Calmon de Sá,
esta manifestaÇão de pesar aos dirigentes e
SE. Pronuncia o seguinte discurso.) ~Sr. _ funcionários do Banco Económico, a cujo de~
Presidente, Srs. Senadores, com o falecimensenvolvinlento Alberto Martins Catharino
to transcorrido _em Salvador no dia 18 de
deu o melhor de sua inteligência.
agosto, quarta-feira passada, de Alberto
Martins Catharino- Betinho, como era coEr~m e;;tas as sucintas considera_ções que
desejava fazer à margem do falecimento. do
nhecido, em virtude dos atributos de sua fassaudoso_ Alberto Martins Catharino, que
cinante personalidade, cordial, de maneira
muito teria ainda a contribuir para o profi.dalg~s, sempre bem humorado e disposto
gresso e engrandecimento da Bahia.
a servir e atender a todos quantos tiveram

O SR. LOURIV AL BAPTISTA (PFL -
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DOCUMENTOS.A QUE SE REFE•
REOSR. LOURWALBÀP1TSTAEM
SEU DISCURSO:
A Tarde, terça-feira, 31-7-90

ULTRALEVE
Betinho Catharino
EUclides Neto
O século XX andava no comeÇo da casa
dos ·40 anos, quando apafeeeu Um rapaz ma~
gro, tisnado de sol, fala muito educada, cotur.·
' nos altos, costurados desde o peito do pé
até pàto dos joelhos, com o cadarço entre
grampos e não orifícios. Já era uma rioVidade
pois os da terra usavam os botins abertos'
simplesmen~~ fechados por uma vareta d~
ferro que se encaixava aô lado do tornozelo.
Ou as botas russianas de bordados em arabescos. Trazia o chapéu- de cortiça, forrado tfé
cáqui. Culote. Era o joVem engenheirõ Al·
berto Martins Catharino - Dr. Betinho.
Chegou montado em mula ferrada dos quatro pés (cavalo não dava segurança). EncOntrou a mata trancada, quase bestial, cobrindo
,os cocurutos e os savocos da terra acidentada
sempre regadà pelos riachos que escorria~
das verilhas dos morros. O chão mole, pegajoso, apodrecido pelo húmus recebendo as
sementes de cacau que os homens, vindos
das beiras de Camamu, plantavam. Presente
ali, Ramiro do Emburrado, preso à cama·
rin_ha pelas balas- da 44 _:_ papo-amarelo.
Tempos de Eudó~O, guerreiro, ajoelhado no
!ll~i~ da vila_ ~e_ Casas ~e palha, enfrentando
mnmgos com a sua arma certeirã. T"erlipo
que o casal Felix rolava ladeira abaixo, "bri·
gando de punhal e t~nninava nos escondidos
do mato em ato de amor e posse. Tempos
de lendas e invent~dos tais os acontecidos
escatológicos.
Pois bem, chegav~ o moço enge-nheiro, comandail.do os homens que construiriam a estrada vinda de Santo Antônio de Jesus, trecho de Tesouras, hoje Ibirataia, buscando
Itabuna.
Não era um bruto, já se via, como nós
da terra. Rapaz fidalgo, foi logo arranjando
terreno na fazenda de Bast1io Pombo para
fazer um campo de futebol. Quem falava nesses luxos por aquelas bandas de gente voltada
para a lavoura onde se conhecia o samba de
chulas e os mais civilizados jogavam três-sete
nas noites encharcadas de chuvas sem fim?
Comemorava-se o São João com os mosquetões sempre azeítados. Fora isso, a distração
era amansar burro bravo na praça, jogar ál·
cool nos ratos pegados nas bodei::as, ater-álhes fogo e vê-los correr, levando a labareda.
Dr. Betínho, nas raras horas livres da sua
lab~ta, já aplainava o terreno, ensinava ajOgar futebol, ele mesmo participava das- Peladas arranca-toco, procurava ser um da terra
ig~al a todos nós, comendo feíjão com jãbá:
dOis~pelos, tomando cachaça Jandaia da Vila
Ferreira.
_
__ _ ·
Vocé sempr~ s_ou~, -~etinho, o Qtie i-epre~
sentam aquela estrada que muito tempo depois asfaltaram, e carregaram os lavradores,

em
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os médicos, as professoras, o juiz, os advogados, facilitando a circulação do cacau que
é o sangue da terra. E levou novas idéias,
amansando os homens.
Não tenho competência para falar do Dr.
Betinho que dirigiu bancos grandes empresas, liderou negócios na Bahia. Prefiro lem·
brar a gratidão da minha gente de calça arregaçadas, pés na lama, vencendo os degraus
que as tropas faziam com seus cascos pelas
trilhas da mata.
Obrigado, Betinho Catharino, pelas estradas que você abriu, ao lado de Casé e Newton, à frente dos seus garimpeiros que puxavam galiotas, sem máquinas, ocupando todos
os braços, varando os cortes, entulhando os
brejos, trazendo o automóvel que faz, chegar
em meio-dia a Salvador quando .antes se começava no lombo do burro ou do boi, pernoi·
tava em Rio Novo (lpiáu), pegava a carro·
ceria do-caminhão, dormia em Jequié, tomava o trem da madrugada, dormia em. Nazaré,
esperando a maré e o vapor que nos levava
à capital.
Obrigado, ainda, pelo exemplo que você
deu, vindo de família de comendador,morando em palacete, comendo em praw de ouro,
recém-formado, podendo ir para a Alemanha
completar cursos da moda de então, preferiu
devolver ao seu povo, com Sacrifícios, aquilo
que a gloriosa Escola Polythécnica lhe deu.
Ab! se todos os que usufruem da Univesidade reconhecessem o débito para com· o
povinho cá de fora e tivessem, como você,
a coragem de meter-se na brenha para ser
engenheiro, médico, advogado, dentista.
Seu compadre Patrício também agradece.
A Tarde, quarta-feira,

1~-8-90

MEU AMIGO BEtlNHO
RuySimões
Quem não tem, em seus guardados, preciosidades?
Nos meus, há fontes de alentos e montes
de saudades; pontes entre o passado e o presente, referenciais para 6 futuro.
Hoje destaco uma publicação do Colé~io
Antônio Vieira, intitulada "Solemne Premtação", realizada num domingo, 1~ de ~oven:
bro de 1934 - como a ortografia ev1dencra
"para a maior glória de Deus, Summo Bem
e Summa Verdade, estímulo ao bom procedi·
menta e ao progresso em instrução religiosa,
em ciências, letras e artes, quando se proclamam os nomes dos alunos que, neste collégio
e a:nno lectivo, com seu procedimento exem·
piar, excelente aplicação '1::! progresso no saber, mereceram prêmio, accessit ou menção
honrosa''.
À página. 51, consagrada aos laureado:t.,lê~
se: "Alberto Martins Catharino - 5o anno
gym_nasial ~ prêmio em Philosophia, P~y
sica, Chimica, Mathemática, Cosmographta,
História do Brasil, Latim-; História Natural
e Educação Pbysica". E na página seguin_te,
também quintanista e laureado, José Martms
Catharino. Ambos transferidos, naquele ano,
de Petrópolis para Salvador: Betinho, baiano; Zezé, carioca - filhos de Leocádia e

Alberto, netos dos comendadores José de Sá
e Bernardo Catbarino.
Irmãos tão unidos, nunca vi. Se gêmeos
fossem, não pOderiam ser mais fratem~s.
Em minha família, louvando-lhes os pa1s,
meus pais os indicavam como exemplos as~
rem seguidos. Educação à perfeição - di·
ziam: ricos. podendo Cer dois carros, tinham
uni só.
Ql.Lem, deles amigos, não se lembra daquela baratinha Ford, conversível, cor-de-Yinbo?
Quando os conheci, o que neles me cativou
foi a simplicidade. Embora cascabulho e eles
bacharelandos em Ciências e Letras estabelecemos relações cordiais,_a!~avés curiosas intermediações: as figurinhas das "Balas Ho·
Iandezas·: e a prática exírq.ia como o
''yQyo" ...
Des_de então, crescente minhaa dministração, cresceu a afeição-. Independente, do
tempo, espaço e _circunstâncias, o apreço mú·
tu o consolidou.-se em amizade.
N3. déca de de 40, quando nossas ídades
não mais espelhavam aquela diferença de me·
nino para rapaz, pude, como cronista espor·
tíVo-, -regiStrar e louvar suas excelentes perfor~
mances; em basquete- primeiro pelo Bah!a·
no Atlético, depois, pelo Bahiano de Têms;
em futebol - pelo Vitória. Com orgulho,
deles fui comensal e conviva na Graça, 40,
nos clube.!i, no Palace e, mais escassamente,
nÕ Tabaris.
Privando da intimidade de ambos tão bem
preservada, com alumbramento, comecei a
perceberJhes as diferenças em individualidade, em temperamento e em personalidade,
mantida a mesma integridade de caráter~ in·
tacta a cordura fraterna e, raríssima reciprocidade, a con;tu~hão ~e bens.
Betinho, preferindo os números, tornou-se
engenheiro; Zezé, priviligeando as letras,
fez-se advogado e professor. Contudo, profissionalmente estabelecidos no mesmo sítio: de
início, ã Rua Vídal de Negreiros, mais tarde,
na Avenida da França. Juntos, revitalizaram
a Cornp~anbia Comércio, Imóveis e Construções-(CoiDpcic), çria_ção pa-terna, revolucionária na época de sua instauração.
Atingiram culminâncías pessoais e profissionais, sempre Betinbo e Zezé ou Zezé e
Betinho. Não importa a ordem difícil é falar
de um omitindo o outro, vinculados até a
segunda geração, com o batismo de José Alberto!
Mesmo quando a morte se intrometeu entre eles - levando o mais velho, mais alto
e mais_ magro; mais alegre mais esporitâneo
e mais comunicativo; o perfil de beduíno,
o bOm dançarino, o mais Sá do que Catharino
-não consegui dissociá-los, embora devesse
neste panegfrico.
Direi, somente, que poucos deixaram ou
deixarão tantas razôes para ser cultuada, celeb.áido com saudade e mantido vivo na memória, pínçando a melhor qualidade de Betinho, contraditóriª _à sua condição de banqueiro: a bondade- que ele jamais perdeu,
ritesmo perdendo dinheiro ...
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O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) Concedo a palavra <io nobre Senador Jutahs.
Magalhães._
O SR. JUTAHY MAGALHÃES (PSDBBA. Pronuncia o seguinte discurso.) -Sr.
P~sidente. Srs. Senadores, no dia dois do
mês em curso, perdeu a Literatura brasileira
um representante do que a ficção possuía de
melhor qualidade em nosso País - o roman·
cista, crítico literário, contista, ensaísta e jornalista Adonias Filho.
Nascido na Fazenda São João, situada no
Município de Itajuípe, Estado da Bahia, em
27 de novembro de 1915, teve Adonias Filho,
a típica infância de uril menino de roça de
cacau, em contato com os trabalhadores, ouvindo-lhes as estórias, auscultando-lhes os
anseios, as experiências que lançaria, 'poste·
riormente, em seus romances e contos.
Aos sete anos, inicia estUdos no Ateneu
Fernando Caldas, em Ilhéus, e, em1928, ma·
tricula-se no Ginásio Ipiranga, em Salvador,
onde foi contemporâneo do também futuro
grande romancista Jorge Amado. Aos 14
anos, interrompe seus estudos retomados um
ano depois - tempo em que permanece na
fazenda de seus pais. Tal período assumiu
sjgnificativa importância para o romancista
em formação, pois foi então que se gravou,
talvez mais do que na infância -através de
observações e estórias Ouvidas do povo aquilo que haveria de constituir o cerne de
seus romances: o retrato do interior brasileiro, 9Ücumentando a realicj:ade airavés da
arte, onde estão implícitos a denúncia, a crítica, o problema social e histórico, e o homem
em sua dimensão mais profunda.
Data também dessa época seu interesse pela leitura dos gnmdc;s escritores -:- poetas
e ficcionistas, brasileiros e estrangeuos: Castdo Branco, Macedo, Alencar, Raul Pom·
péia, Euclides aa Cunha, Machado de Assis,
Olavo Bilac, Cruz e Souza, Castro Alves,
Alexandre· Dumas, Balzac.
Após viajar pelos Estados de Minas Gerais
e São Paulo, além da Bahia, fixa-se no Rio
de Janeiro. travando 'conhecimento com o
grupo católit:o de Tasso da Silveira, Andrade _
Murici e Adelino Magalhães. Começa, então,
a escrever artigos par:a diversos periódicos
-Correio da Manhã, Cadernos da Hora Presente·, Revista do .BrasH e Revista Pan. Mais
tarde, assina coluna literária em A Manhã,
sob a direção do poeta Cassiano Ricardo,
e, tm 1944, funda a editora Ocidente, tornando-se, .pouco depois, diretor da editora A
Noite, onde permanece até 1949.
O primeiro romance de st•a autoria- Cachaça- ainda ao tempo do Ginásio Ipiranga,
não lhe satisfaz e é destruído. Em 1938, escreveu Corpo Vivo. e, por considerá-lo ruim,
guardou-o para reescrevê-lo depois, o que~_
efetivamente ocorreu em 1962, vindo a se
constituir em sua obra mais densa e sigpifi·
cativa dO ponto de vista da técnica l~terária
e do manuseio da polivafência da linguagem
literária. Representa esse romance, em nossa
literatura, um dos melhores exemplos da teoria da "obra aberta" formulada pelo italiano
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Umberto Eco, ampliando as p·os.sibilidades
de interpretação do texto literário e propor-

cionando ao leitor o deleite de buscar em
sua imaginação ou em sua sensibilic:;Iade a CO.Q·
tinuação, ou o término, dos destinos e das
vidas dos personagens. De acordo com Octávio de Faria, em Corpo ViVo "o romancisfa
atingiU a plenitude de suas qualidades, conju-

la preservação e ampliação do patrirnônio
cultural desta Nação.
O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) Concedo a palavra ao nobre Senador Feman·
do Henrique Cardoso.

0 SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO (PSDB_ -- SP. PronUncia o seguinte discurso.)- Sr-:- Preside-nte, Srs. Senadores, o
gando todas as forças da perfeita narração
Brasil, e com ele dez outros países latino-aaos insondáveis mistérios da sabedoria técnimericanos, prepara-se para comemorar, nesca, encantando a todos sem nada conceder
te dia 12 de agosto, os dez primeiros anos
a ninguém, emocionando ao máximo sem reda Aladi, a Associação Latino-Americana de
correr a exagero algum, seduzindo, sempre
Integração, _qiada pelo Tratado de Monte·
e sempre, como um verdadeiro mago do rovidéu de 1980. Para dizer a verdade, estes
mance".
dez anos de itinerário aladiano devem ser
Com efeito, toda essa perfeição técnica e
muftipiicãdos por três, já que não se pode
trato com a multivalência da linguagem literária já Se vinham ffialiifestando nos romances
simplesmente descartar a "herança histórica"
do período da Alalc_e os ensinamentos deixaanteriores- "Os-Servos da Morte"_ e "Medos pelos vinte anos anteriores de incremento
mórias de Lázaro" -que formam com "Cordo intercâmbio regional e de fomento ao propo Vivo" a trilogia do cacau, onde aparece
um mundo primitivo, com personagens pricesso industrializado! na América Latina.
Talvez a "velha" Alalc, fundada em 1960,
mitivos, numa espécie de documento social
tenha padecido do pecado da grandeza, ou
e artístico da conquista da terra bruta.
mesmo de uma irlsofisriláVel vontade de repe·
Em 1965, escreveu "O Forte", romance
tir, num continente forteiriente marcado pela
de linguaguem tipicamente -urbana, que tem
heterogeneidade económica e social, o piocomo palco a antiga Cidade de Salvador, e
ne"iio ciirillnbo aberto. alguns anos antes, pelo
é dotado de maior dimensão lírica. "Léguas
pequeno grupo de países europeus que, pre·
da Promissão", dotado de 1968, é um livro
de novelas que retoma a temática da civilizamido pelas circunstâncias e pela necessidade
de entendimento em face das ameaças coção do cacau, acentuando, de diversos ângumuns, mostraram pela primeira vez ao mun· ·
los, o drama da conquista e da luta pela terra.
do um modelo aparentemente viável de inte·
Considerado um dos mais profícuos críticos
graç:ão económica.
literários do Brasil, Adonias Filho publicou
Sem dúvida alguma, a Alalc tinha a pretenuma séríe denominada Modernos Ficcionis·
são de seguir as pegadas do Mercado Comum
tas Brasileiros e exerceu, durante décadas,
Europeu, primeiro pela constituição de uma
atividade crítica nos jornais A Manha, Diário
zona de livre comércio, d~pois pela unificãde Notícias e Jornal do Commercio, com feção das regras relativas ao comércio exterior,
cunda atividade de escritor e jornalista. O
encaminhando-se depois para as etapas supe- ,
reconhecimento público do valor que possuía
dores da integração económica e politica.
como homem de letras lhe veio com a eleição,
Mas, as bases materiais e sociais do projeto
em abril de 1965, para a cadeira número vinte
integracionista, bem como as vontades políe um da Acedemia Brasileira de Letras, na
ticas subjaceriies ao esforço, de um lado e
vaga do cronista e poeta-Alvaro Moreyra.
outro do Atlâiltico, eram totalmente diverComo jornalista, Adonias Filho chegou,
sas, como a própria realidade se encarregou
em 1972, ã presidéncia da Associaçã.o Braside demonstrar.
leira de Imprensa e, como homem público,
O problenla fundamental na América Latiexerceu numerosos cargos de prestígio e rele·
na do pós-guerra não era, porém, o de recons·
vância, todos em comissão, sem vínculo emtruír um mercado interno (que nunca tinha
pregatício,- o que lhe proporcionou sempre
existido de forma estruturada), como tamuma atitude de independéncia, autenticidade
pouco o de simplesmente retomar os vínculos
e coerência, sem compactuar com os podemateriais ae um comércio regional despedarosos e sem se contaminar com os áulicos
Çado por anos de crise e de guerra. A questão
do difícil período autoritário com que conviveu.
- era a própria formação de um mercado interno e a criaçãõ ou a expan~ão, a partir de
A morte de Adonias Filho, além de deixar
níveis muito reduzidos, de fluxos de interexpressiva lacuna na Literatura de nosso País, câmbio com parceiros locais que nunca representa mais um duro golpe no contexto ou apenas esporadicamente - tinham frecultural brasileiro, tão duramente atingido e- quentado os registras de destino de seus vizicombalido pela irracionalidade da reforma
nhos imediatos.
adminiStrativà recentemente encetada pelo
Sob esse· ângulo, pode-se mesmo dizer que
Governo Federal, ferindo de morte setores .a ''velha" Alalcfez bem e rapidamente: entre
tradicionais e reconhecidamente eficientes e
1960 e 1980 o comércio intra-regional cresceu
imprescindíveis à cultura nacional.
vinte vezes (em que pese a proporção ainda
modesta do comércio total), cOntra apenas
Ao prestar esta homenagem ao eminente
dez vezes com o resto do mundo. O mecabaiano Adonias Filho, faço-o na esperança
nismo de compensações então criado (Conde que seu exemplo de proibidade pessoal
vênio de Pagamentos e Créditos Recíprocos)
e de dedicação às letras se multiplique e se
permitiu à região, e a seus países membrospropague na consciência nacional, na luta pe-
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individualmente, poupar preciosas divisas,
com crescimento significativo dos volumes
negociados (que já aproximava os dez bilhões
de dólares em final de período, ou cerca de
10% do comércio global).
:Ao cabo dos _primeiros dez anos, porém,
o impulso "\Ívre-cambista" já dava sinais de
(agida: os acordos sobre desgravações tarifárias perderam progressivamente o fôlego, até
praticamente desaparecer da mesa de negociações na década seguinte. Ao ser substituída pela Aladi, em 1980, a Alalc nã9 constituía propriamente o que se poderia chamar
de um modelo de organização dinâmica, mas
estav:a longe de ser uma entidade senil ou
próxima do esclerosamento.
Ela foi, na verdade, vítima de um engano
em que incidiram quase todos os pa(ses membros. Inebriados pela miragem dos petrodólares e pelo crescimento geométrico do comércio mundial nos anos setenta, eles saíram
â procura de parceiro!> munidos de dólares
no resto do mundo, com os quais não precisariam intercambiar desgravações tarifárias ou
negociar complicados esquemas de comércio
equilibrado: Para flexibilizar ainda mais os
mecanismos de integração {ou seja, persistii'
na independência soberana de suas políticas
económicas "autónomas"), os países membros preferiram romper com as obrigações
existentes e confiar nas chamadas "forças de
mercado".
O que faltava, simplesmente, era vontade
política aos países membros para cumprir os
compromissos pactados nos acordos comerciais e tornar realidade o talvez utópico projeto de coordenação e harmonizaç_ãc_? das políticas económicas, nas áreas comercial e industrial. Sob um outro ângulo, fomos todos vítimas do conhecido modelo cepalino de substi·
tuiçao de importações, que, se por um lado,
permitiu um vigoroso processo industrializador em toda a região, alimentou, por outro
lado, modelos de crescimento singularmente
autárquicos e fortemente_ desestimuladores
do comércio exterior na vertente da produção
para os mercados.
Ao nascer a nova organização de integração, ela já não mais desfrutaria das mesmas
ingénuas espefanças que tinham -alimentado
o sonho da velha Alalc. E se ainda assim
o fosse, a terceira grande crise da dívida externa latino-americana, em princípios dos
anos oitenta, viria erodir as estratégias nacionais concebidas sob o signo da primeira ''libe·
ralizadón bacia afuera", constituindo o que
se poderia qualificar de um verdadeiro "batismo de fogo" para a recém-nascida Aladi.
A escassez de divisas fez despencar rerri·
velmente os níveis do comércio intra-regia·
nal, com uma queda ainda maior para as ope·
rações de "clearing" negociadas ao abrigo
do Convênio de Pagamentos. A crise da dívi·
da teve um duplo resultado negativo para
o comércio realizado no âmbito da Aladi:
assis_tiu-se, por um lado, ao incremento inusitado do protecionismo- com vistas a garan·
tir elevados saldos nas balanças comerciais
â_s_c_u.stas da contração das importações, especialmente as regionais- e, por outro-;à-cres-
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cente multip!tcação de arranjos bilateraís pa·
ra escapar às obrigações dos poucos acordos
então existentes.
O mais dramático dos primeiros anos da
Aladi talvez tenha sido uma perversa propen·
são dos pafses membros a deixar acumularem-se saldos deficitários com os pafses vizinhos em vez de faltar em seus pagamentos
com o resto do mundo, o que talvez seja,
por si só, um indicativo das prioridades polí·
ticas assignadas pelos Governos locais e do
quão pouco relevante era o processo ~e integração em suas respectivaS estratégias de relacionamento económico' externo. Para resumir: a vulnerabi!idade da integração aladiana
se encontrou agravada pela fragilidade finan·
ceira externa dos diversos parceiros regionais
e pelas assimetrias existentes .entre os. países
membros e entre eles e_ os centros financeiros
e comerciais internacionais.
Ao aproximar-se o final_dos anos oitenta,
a América Latina caminhava no sentido contrário ao da História: enquanto o resto do
mundo aprofundava diversos tipos de mecanismos integracjonistas, nosso _continente
operava uma mircba em direção do pass-ado.
Na segunda metade da década, tanto a Europa comunitária - que fixou o mercado comum ampliado para 1993- como a América
do Norte -a partir da negociação do acordo
de livre comércio entre os EUA e o Canadá
-aperfeiçoavam seus já importantes e~que
mas comerciais, enquanto que a franja dinâ·
mica das economias asiáticas impulsionava,
sob liderança japonesa, diferentes iniciativas
de complementação industrial. Para irrigar
esses canais de intercâmbio de bens e serviços, uma rede financeira alimentada com
moedas conversíveis foi rapidairiente multiplicada.
Numa América Latina cada vez mais isolada das grandes transformações flOlíticas económico-comerciais, financeiras ê tecnológi-cas. em curso no mundo contemporâneo, os
países membros da Aladi procuravam- sem
que por isso se possa culpá-los inteiramente
-encontrar fórmulas engenhosa!:i para sub~
trair-se aos_ p-oucos compromíssos contraídos
no come·ço da década: simplesmente. a reali·
çlade da crise foi mais forte do <fue o díscurso
sinceramente integracionista. A bem da verdade, é preciso dizer que, com poucas e hon·
rosas exceções, o apoio go-vernamental brindado à integração foi maiS de caráter declaratório e retórico do que efetivo. Em todos
os lados, desenvolveu-se uma sutit, algumas
vezes explícita, oposição ao aprofundamento
dos mecanismos de natu.t;eza multilateral re~
gional, com preferências não declaradas, no
nível bilateral, por parceiros mais desenvol·
vidos. Alguns exemplos podem ilustrar as razões do pessimismo.
A preferência tarifária· region-al ..:..:. qu8.-se
simbólica -foi incapaz de gerar novos fluxos
comerciais, Com magros resultados al,cançados, enquanto as numerosas ~xceções permitidas unilateralmente enfraqueceram ainda
mais os mecanismos de promoção do inter·
câmbio recíproco. Os programas de expansão
do comércio -nunca passaram de intenções,

chocando-se com facilidades acordadas bilatera.lmente e com a própria diversidade e heterogeneidade das_estruturas naciQnais do intercãm_bio jntra-regional. O deslnantelamento das barreiras não tarífárias, prometido em
princípios da década, aparece-u como mais
um desejo frustrado, sacrificado no já repleto
cemitério de iniciativas da integração latinoamericana. E, o que pode parecer um óbvio
reflexo do quadro de crise financeira externa,
a contração das importações de cada um dos
países membros sempre foi mais importante
-internatb.e-nte à região do que em direção das
econ6fuiils do centro.
Contraditoriamente com o cenário global
de iliquídez em divisas, os países membros
nãõ_lDgraram aperfeiçoar os mecanismos de
pagainentos e de financiamento do comércio
intra-regional. Para culminàr ess • quadro
pessimista, os pafses membros da Aladi sequer cumpriram, em muitos casos, normas
e princípios do próprio Tratado de Montevidéu de 1980, entre eles, por exemplo, a
criação de um órgão integrado por funcionário_s re~ponsáveis pela polítíca de integração de cada país membro.
Sem ernbargo, apesar do cenário de desalento ter justificativas concretas para prevalecer.neste balanço de década, nem tudo são
fracassos no difícil itinerário aladiano. A própria crise, ao relevar brutalmente as limitações da vontade política de integração, confroritou os países da região à inadiável tarefa
de ajUStar seu --discurso à realidade e. com
isso; forçou-os a élaborar um projeto integra·
cionista mais conforme às necessidades do
momento. As mutações do cenário internacional, por outro lado, com o perigo de uma
marginalização ainda maior do contine-nte la·
tino-americano, ín~rgduziu novos condicionantes- no jogo regional, criando um renovado iiüeiesse pela ''interdependéncia ativa"
entre os países da região, mim contexto de
cr~scente abertura internacionaL
Mais imrortante, neste final da primeira
década da Aladi, encontramos um quadro
político até agora inédito no continente: o
de governos democráticos, livremente eleitos
em todos os países membros, conformando
uffi Cenário negociador quiçá mais complexo
Q.ue o-apresentado por regimes autocráticos,
mas cer~amente mais legítimo do ponto de
visfa-de--uma integração efetiva, já que esta
passará a estar respaldada pela participação
ativa dos representantes do povo em cada
país e mais diretamente vinculada aos interesses _das sOcieàades_ nacionais latino-americanas em seu conjunto.
Em certo sentido, o "renascimento" do
projeto integracionista no período recente
deve ser creditado ao engajamento das mais
alt_a.s_h_i~_rarquias dos Governos nacionais
(presidente!:i. chanceleres) em esforços tópi·
cos de concertação política (Grupos de Esquipulas, de Contadora, e de Apoio), que depois
foram evoluindo para uma atividade mais
marcadamente voltada para a coordenação
da atuação externa comum, assumindo inclusi.ve compromissos de cooperação económica, como é o caso do Grupo do Rio, que
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acaba de sucePer .ao Grupo dos Oito. Os frutos dessa chamada "diplomacia informal .. de·
vem refletir-se favoralvemente no novo cená~
rio regionaL
Antes de tudo, porém, o novo entusiasmo
com a integração latino-americana provém
de uma real vontade das sociedades, partidos
políticos e demais forças vivas do continente
em procurar respostas comuns a desafios e
problemas partilhados por todos os países da
região. A crise dos anos oitenta parece ter-se
constituído realmente numa "década perdi·
da" _em termos de crescimento e distribuição
de renda, mas permitiu pelo menos o renascer
do conceito integracionista, na verdade nunca sepultado desde a formulação do ideal bo·
livariano, em princípios do século passado,
e seu aprofundamento por Haya de La Torre,
nas primeiras décadas deste século.
Estaremos sendo demasiadamente otimistas se esperarmos para princípiOS do próximo
século uma América Latina finalmente reconciliada com sua História e dotada de instituições económicas, sociais- e pOlíticas decididamente engajadas na construção de uma
única soberania coletiva de povos irmãos?
Desde já, alguns ganhos podem ser contabilizados nO balanço da Aladi, a começar pela
própria "reversão de expectativas" que, sob
o signo de um '·novo realismo", passou a
freqüe-ntar os discursos dos países membros
de alguns meses para cá. Essa reorientação
do projeto integ~acionista.foi ditada pela própria experiência da últimá década e promete
refletir-se favoravelmente r10s trabalhos da
próxima.
O tradicional obstáculo aos esforços integracionistas, desde os tempos da "velha"
Aialc, o "medo da competição económica",
permanecia, até bem pouco, como o principal
fator de letargia para a implementação dos
diversos mecanismos de promoção do intercâmbio recíproco e de unifíc<ição de mercados. Diferenteriieni"e, porém, da fase vivida
durante toda a década passada, em que a
Arnérica Latina perdeu progressivamente
participação no comércio inteniacional, os diversos países da região têm boje clara cons·
ciência de que a integração· a ser promovida
no âmbito da Aladi não pode mais eximir~se
de enfrentar a concorrência externa, numa
inútil e custosa - para os consumidores de
nossos países:....... política comercial de "aves·
truz".
Tendo-se revelado incapaz de criar as bases
de uma verdadeira preferência tarifária regional, no quadro de um "sistema regional de
comércio e de pagamentos", a Aladí enfrenta
agora o desafio propiciadõ Pela "Rodada
Uruguay" do Gatt: ou a desgravação generalizada a ser rapidamente introduzida nas pautas tarifárias-nacionais é radical e efetiva, ou
o Tratado concebido para a região perde sua
própria razão de ser, ao ser superado nos
fatos pelo novo cóntrato em gestãção em Genebra. Seria portanto necessário que não Só
as políticas comerçiais que se desenham na·
quelas neg~ciações tenham iiualmente uma
repercussão no nível regional, ma_s também
que as políticas macroecondniícas naciOnais
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sejam postas de conformidade com as exigências da preferência regiorial.

O próximo desafio a ser enfrentado pela
Aladi é o de procurar integrar em seus esqUemas multilaterais o formato apresentado por
acordos de integração e de cooperação econômica já pactados em âmbito mais restrito,
entre o Brasil e a Argentina por exemplo.
Bem sabemos das dificuldades que se apresentam à consecução de um projeto uniformemente multilateral de integração, em razão da heterogeneidade s6cio-econômica e

das disparidades de níveis de deSenvolvimento entre os diversos patses da América Latina,
mesmo no âmbito próprio da Aladi. Mas,
a preservação de esquemas muito diferenciais
para a integração e de compassos diversos
no ritmo desse processo pode atuar em desfavor dos próprios países de menor desenvolvimento relativo, que estariam apenas congelando vantagens temporárias em áreas de menor competitiVidade externa.
Mas, o que se deve superar, de fato, é
o descaso tradicional com que as relações a
nível regional costuma ser encarado na maior
parte do continente, numa busca ilusória por
algum tipo de "relação especial" com algum
parceiro maior e mais desenvolvido, seja ele
o "grande irmão" do Norte, seja a proximamente toda-poderosa CEE. Se alguma relação especial deve haver, que seja, ;tntes de
mais nada, entre os próprios países do continente.
Esta prioridade me vem à mente ao refletir
agora sobl.-e o verdadeiro ~eittido da proposta
lançada recentemente pelo Presidente George Bush, dos Estados Unidos, chamada pomposamente de "Iniciativa para as Américas".
Ainda que devamos reconhecer seus aspectos
eminentemente positivos, no sentido de ser
encontrada, finalmente, uma configuração
não-paternalista no relacionamento daquele
país com seus parceiroS do Sul, a Iniciativa
Bush é fundamentalmente um expediente encontrado pelos Estados Unidos para tentar
garantir um espaço próprio na grande redivisão de mercados que presentemente se opera
em escala global. Dado seu caráter unilateral,
não é algo que possa ser operacionalizado
em comum acordo com os paíseS latino-americanos, a menos que estes aceitem incondicionalmente as premissas estabelecidas pelos
Estados Unidos e sobre as quais está baseada
a Iniciativa: abertura total dos mercados aos
produtos norte-americanos, liberdade de estabelecimento em todos os setores de atividade, garantias de investinlento, pfoti!ção irrestrita dos interesses econômico, comerciais
e firia-nceiros norte-americanOs no· COD.Unente, independentemente do valor que se lhes
possa atribuir no contexto de uma estratégia
própria para o desenvolvimento de nossos
países.
Sem dúvida que os países latino-americanos devem abrir suas economias e mercados
à saudável competição dos parceiros externos. Mas, devem fazê-lo em função de crité·
rios próprios e prioridades por eles mesmos
traçadas e não necessariamente para atender
a "cantos de sereias" extra-regionais, que

ademais vêm formuladas em termos muito
vagos e .s_erais.

A Aladi, por sinal, deve poder desempenhar um papel importante na coordenação
das respostas que o contin-ente precisa urgentemente formular, não <!penas em relação à
proposta Bush, mas igualmente, dentro de
breve futuro, no que concerne- os resultados
da Rodada Uruguai do Gatt e o possível impacto da unificação ampliada da CEE sobre
o comércio europeu dos países latino-americanos. Os mercados europeus são, indiscutivelmente, os mais fechados, hoje em dia, aos
bens produzidos na região, para não falar
da concorrência predatória no setor agrícola,
_situação que pode vir a agravar-se ainda mais
no futuro. Cabe, assim, à Aladi, coordenar
os esforços dos países membros no sentido
de mostrar aos principais parceiros desenvolvidos que nosso empenho em abrir mercados
e liberalizar o comércio tem de ser correspondido com fatos positivos "no campo do
acesso a mercadOS, não com meras palavras
de apoio e novos pedidos rle abertura irrestrita a seus própTiOS interesses comerciais.
Seria importante, por outro lado, que dotad<,l de melhores recursos materiais e humanos, a Aladi s~ posSa converter num verdadeiro "braço económico" do Grupo do Rio,
hoje com evolução acelerada para incorporar
as novas democracias do continente. Feito
isto, a América Latina poderá sentar-se, à mesa com outros grupos regionais, como a CEE,
.ou mesmo instâncias de coordenação política
e _económica, como ó Grupo dos Sete Países
mais desenvolvidos, e falar de voz única e
de forma realmente representativa.
Mais do que tudo, porém, e -"iSto não é
a mera expressão de um desejo, mas uma
agenda concr:e~a a ser efetfvada, é preciso
dotar a Aladi de um "braço parlamentar",
uma instância de consulta e de intercâmbio
de informações na qual estejam presentes re~
presentantes dos diversos Legislativos dos
países membros, primeiro numa base de indicação_ pelos próprios Parlamentos nacionais,
depois designados diretamente pelos povos
das nações envolvidas. Quando isto acontecer, a Aladi deixará de ser uma mera organização intergovernamental reunindo representantes de Executivos e burocratas especializados para converter-se em verdadeira representante das aspirações históricas de toda
a nação latino-americana.

COMPARECEM MAIS OS SRS. SENADORES:
Aureo Mello - Hugo Napoleão - Luíz
Vianna Neto- José lgnácio Ferreira- AI-fredo Campos- Mário Covas -Mauro Borges- Iram Saraiva -Pompeu de Sousa Maurício Corrêa - Meira Filho -Roberto
Campos -José Paulo Bisol.
O SR- PRESIDENTE {lnim Sarãíva)- So·
bre a mesa, projetó de lei do Senado que
será lido pelo Sr. 1~ Secretário.
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,É lido o seguinte
PROJETO DE LEI DO SENADO
N~ 121, DE 1990
I

Estabelece normas para a elaboração
da matriz energética nacional, dispõe sobre a formulação do plano plurianual de
investimentos, na parte referente à energia, e d~ outras providências.
O Congresso Nacional decreta:
Art. lg As diretrizes, objetivos e metas
relativos ao setor de energia, constantes do
plano plurianual de investimentos a que se
refere o art. 165 da Constituição Federal,
bem como as respectivas despesas de capital,
as delas decorrentes e as dos programas de
duração continuada, serão propostas pelo Poder Executivo com base em estudos comparativos das diversas fontes de produção e mo~
dalidades de utilização energética, na foirria
prevista nesta lei..
Art. zg Os estudos a que se refere o artigo anterior serão desenvolvidos sobre o enioque multicenarial, de forma a propiciar a formulação de uma matriz energética, permitindo um planejamento global sobr_e a produção e uso de energia no País.
§ 19 Os estudos referidos no caput deste
artigo deverão apresentar propostas práticas
nos campos tecnológico, institucional, legislativo, tributário, financeiro, gerencial e promocional
§ zg Os estudos e a matriz energética serão submetidos à apreciação do Congresso
Nacional juntamente com o projeto de lei
de instituição do plano pluríanual e bem assim, no que couber, com os projetas de lei
de diretrizes orçamentárias, de orçamentos
anuais e de planos- e programas nacionais,
regionais e setoriãiS.
Art. 3° compete à "SeCretariaS ·NaciOnal
de Energia, do Ministério da Infra-Estrutura,
em colaboração com a Secretaria de Çiéncia
e Tecnologia da Presidência da República,
elaborar e manter atualizados os estudos e
a matriz energética, de maneira a assegurar
a proposição de planos que atendam aos seguintes critérios:
I - otimizaçã.o de investimentos;
II -menores custos e maior eficiéncia de
produção, transformação, transporte e utilização;
III- enfoque da conservação de energia
como mais uma alternativa de suprimento;
IV -valorização das fontes nacionais e regionais;
V- desenvolvimento tecnológico, Com
ênfase para as fontes renováveis;
VI -minimização do impacto ambiental;
VII- redução dos de_sequilíbrios regionais;
VIII - condições de acesso às formas adequadas de energia das populações de menor
renda;
_
_
1 IX - observância de normas e padrões de
qualidade no fornecimento de produtos e_serviços;
- -X- estruturas tributária e tarifária compatíveis com o preconizado nesta lei.

4108

DIÁRIO DO CONGRESSO N"ACJONAL (Seção II)

Sexta-feira 10

1\rt. 4? Esta lei entra em vigor--ria data
de sua publciação, devendo o Poder Executivo, no prazo de noventa dias, editar os a tos
necessários a seu pleno cumprimento.

Art. 5" Rvogam-se

~s

disposições em

contrário.

gia, collsubstanciada no presente projeto de
lei_que ~speramos merecerá a aprovação do
Congresso NacionaL
Sala das Sessões, 9 de agÕsto de 1990. Senador Teotonio Vilela (PSDB- AL)

f.gos,tç d~ 1990

Saia das Sessões, 9 de agosto de !990. Senador Humberto Lucena.

(A Comissão Diretora.)

REQUERIMt;NTO N• 253, DE 1990
(À Comissão de Constituição,
Justiça e Cidadania - dedsão rerminativa.)

bxm·· ::.r. Presidente do Senado Federal:
Nos termos do art. 216 do Regimento ln·
terno, combinado comoart. 50§ z~ da ConstiA apreciação, pelo Congresso Nacional,
tuição Federal, venho pedir a V. Ex~ sejam
da mensagem do Poder Executivo relativa
O SR. PRESIDNETE (Iram Saraiva) -O
soiicitadas a S. Ex' o Sr. Ministro da Agriao Plano Plurianual, a qu.e se referem o.s art~.
projeto lido será publicado e remetido à co·
cultura as seguintes informações: _
165 e_ 166 .da Constituição Federal, poderá
missão _competen~e. (Pausa.)
ser consideravelmente facilitada se forem deI - Quando foi realizado, pela Codevasf,
SOUre a· mesa, requerim(.ntos que serão lifinidas previamente a forma e o conteúdo
a licitação referente às obras do projeto de
dos p-elo Sr. I:' Secr~etário.
das informações pertinentes aos diferentes
Irrigação do Formo~o. no 'EstadO da Bahia.
.capítulos que compõem o menciopado dOcuII -Se a licitação foi de preço global o~
São lidos os seguintes
mento.
de etapas das obras.
III- Quantas etapas já foram licitadas e
Da mesma maneira, o acompanhamento
REQUERIMENTO N• 251, DE 1990
quantas jâ cOncluídas.
sistemático do plano em questão, e a sua reviIV- Qual foi o valor oferecido pela em·
Senhor Presidente:
são periódica, muito se beneficirão da exispresa vencedora da concorrência, em cada
Requeiro a V. Ex*, com base no art. 216,
tência de critério aplicáveis ao ex'!me das aletapa já concluída.
do Regimento In_terno, sejam solicitad~, ao
.ternativas utilizadas com base para a formuV-- Qual ~ valor efetivamente gasto nas
Sr. Ministro da Infra-Estrutura, as segumtes
lação das propostas setoriais e, conseqüenteetapa:s jáConcluídas.
inform-ações:
·
mente, para a tomada de decisões.
VI -Se o valor dado pela empresa venceE o caso, par exemplo, "das diretrizes, obje1. bm face da extinção da Porto oras, co· _ dora da concorrência coincide com o valor
tivos e metas referentes aos investimentos na
mo ficarão as administrações dos portos?_
efetivamente dispendido pelos cofres públiár1!3 de energla. tendo em vista a vaiiedade
cos em cada etapa.
2~ Pretende o uuvtano mc1u1r os portos
de fontes CODflencionais ou' alternativas e as
VII- Em c~so de discrepância entre ova·
d~ve~_ modã!idad'es -~nergéticas ofe.recidas _ no pi'ocesso de I?.~ivatização?
lor ofertado e o valor efetivamente desemao consumo. Os reflexos das respectivas es3. -NO momento, a quem esta afeta a exebolsado pelo Governo Federal, requeiro setruturas de custos e preços, administrados em
cução dos contratos das obras iniciadas antejam remetidos os,documentos que fundamen·
boa parte peta próprio Governo, sobre a ecoriormente, em diversos portos?
taram a-despesa a maior.
nomia nacional e regionaÇjx>dem ser deterSala das Sessões, 9 de agosto de 1990. ~
-4.
Os
recursos
oriundos
da
arrecadação
do
minantes no que respeita aos ritmos de inverLuiz Viana Neto.
PortuáriaATP
foram
Adicional
de
Tarifa
sões, à criaÇão de empregos e à competiti·
transferidos ao BNDES, para mero repasse
vidad~ dos empreendimentos.
(A Comissão Diretora.)
a fundo perdido, visando ao custeio de invesA analise simultânea dessas variedades patimentos no setor portuário ou para fazer fiO SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) -Os
ra a fixação de prioridades não pre~cinde d.e
nanciamentos ao setor público e ao setor pri·
requerimentos lidos serão publicados e subum cotejo prévio, em termos màtriciais, dos
vado?
metidos ao exame da CorriisSão Diretóra:
diferentes segmentos de oferta e demanda,
Sala das Sessões, 9 de agosto de 1990. ·Sobre a mesa. reQuerimento que vai ser
e da adoçáo de coeficientes de conversão e
Senador
Humberto
Lucena.
lido pelo Sr. 1~ :Secretano.
de rendimentos, bem como de uma aJ;m~tia
çã,o espacial do setor energético ~m seu con(A Comissão uirewra.J
junto.
É lido O seguinte
~m contrapartida, um plano que se limiREQUERIMENTO
N• 254, DE 1990
REQUERIMENTO N• 252, DE 1990
tasse· a indicar a ampliação de instalações de
produção, transporte e transformação dos
Requeremos urgência, nos termos·do art.
sub-setores de conbustíveis, eletricidade e
Senhor Presidente,
316_, ·~c·:_, do Regimento Interno, parª o Profontes alternativas, obviamente não levaria
Jeto de Lei do DF na 46, de 1990, de iniciativa
Requeiro a V. E~, com base no art. 216 .. do Governador db Distrito Federal, que auem conta certos aspectos, sem dúvida relevantes, tais como a adequação dos investi- -do Regimento Interno, sejam solicitadas, ao
toriza o_ Distrito-Federal, através da CompaExmu Sr. Ministro da Infra-Estrutura, as sementos a um modelo voltado para a economia
nhia de Eletricidade de Brasília - CEB, a
guintes infOrniações:
global_ e regional de energia, a introdução
proceder efornecer energia elétrica nos locais
de novas tecnologias qrientadas para a menor •
que es12ecifica e dá outras providências.
I. Qual_ o montante de recursos arrecadadependência de fontes importadas e ao supri·
Sala das Sessõe~ 9 de agosto. de 1990. dos através do selo pedágio?
ntento de formas de enérgia cada vez mais
MaoroBenevides- MarcoMaciel- Roberto
-z.
Qual
o
destino
desses
recursos
finan·
compatíveis com o perfil do mercado interno.
Campos - Fernando Henrique CardosQ ceiros?
Ney Maranhão.
Nesse sentido, o tiovernd brasileiro desen3. Quais as rodovias federais que serão
volveesttidos. desde 1970, objetivando ÇltimiO Sr. iram Saraiva, J? Vice-Presidente
abrangidas pelo programa SOS Rodovias e
zar a:!\, decisões de investimentos no setor. de
deixa a cadeira da presidência, 'que é ocuquais-os critéricis adotados para a contratação
energia~ e adequando a base estatística para
pada pelo Sr._ NelsOn. CC:ltflf!iro, Presidendas respectivas obras?
a elaQ.()raçáo da matriz energética nacional.
te .•
.é necessário, agora, utUiZar esse mecanis4. Houve licitação pública em cada caso?
mo de análise "a po~terioti" como instru• O SR. PRESIDENTI;: (Nelson Carneiro)
5. NQcaso do Nordeste, es~s obras fQram
mento--de natureza prospe.c~iva para funda-O requedniento que acaba de ser lido será
entregUes
aos
Grupamentos
Militares
de
Enmentar a propesta do plano plurianual de
objeto de deliberação após a Ordem do Dia,
genharia?
investimentos, na parte concernente ã enernos termos regimentais.
Justificação

Agosto de 1990
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Sobre a mesa, comunicação que vai ser lida
pelo Sr. !?-Secretário.
É lida a seguinte

Brasília, 8 de agosto de 1990.
Senhor Presidente,
De acordo com o disposto no Regimento
Interno desta Casa, venho pedir a substitui·
ção do Senador Dirceu Carneiro, que-representa o Partido da Social Democracia Brasi·
!eira na Comissão do Distrito Federal como
membro suplente, pelo Senador Teotoni.o Vi·
!ela Filho.
Aproveito a oportunidade para renovar a
V. Ex• meus protestos de consideração e
apreço. - Senador Fernando Henrique Cardoso, Líder do PSDB.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
-A comunicação lida vai à- publícãção.

Sobre a mesa, requerimento que vai ser
lido pelo Sr. I• Secretário.

-

É lido o seguinte

REQUERIMENTO N• 255, DE I990

Nos termos do art. 43, íncíSó II do Regimento Interno, requeiro licença para me afas-

tar dos trabalhos da Casa, a partir de 20 de
agosto de 1990 pelo prazo de 140 dias,
Sala das Sessões, 9 de agosto de 1990. Senador Dirceu Carneiro.
O SR. PRESlDENTE (Nelson Carneiro)
-O requerimento lido será apreciado a pó~

a Ordem do Dia, nos termos regimentais.
(Pausa.)
O Senhor Presidente da República editou

a Medida Provisória

n~

206, de 8 de agosto

de 1990, que "dispõe sobre a natureza jurídica do Instituto Brasileiro do Património.
Cultural- IBPC~- e da Biblioteca Nacional".
De acordo com as indic-.ações das Lideranças, fica assim constituída a Comissc!o Mista
incumbida de emitir parecer sobre a matéria:
SENADORES
Titulares
Gilberto Miranda
Luiz Viana Neto
Humberto Lucena
Alexandre Costa
Wilson Marti-ns
Antonio Luiz Maia
Albano Franco
Suplentes
Ruy Bacelar
João Calmon
Nabor Junior
Edison Lobão
Mata Machado
Olavo Pires
Nelson Wedekin

DEPUTADOS
Titulares
Lélio Souza
Carlos Vinagre
Michel Temer
Messias GóiS
Átila Lira

Maria de Lourdes Abadia
Leomar Quintanilha
Suplentes
Nilson Gibson
Antonio de Jesus
Mafia Lúcia
Gilberto Carvalho
Enoc Vieira
Geraldo Campos
Eunice Michiles
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Os Srs. Senadores que estão de'acordo com
o requerimento de inversão da pauta queiram
permanecer sentados. (Pausa.)•'
Aprovado.
Será feita a inversão ·solicitada.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
·

-Item S:

PROJETO DE LEI DO SENADO N> 112,
DE 1920

n~ 1, de
fica estabelecido o seguinte calendário para a tramitação da matéria:
Dia 9/8 - Designação da Comissão Mista
Dia 10/8- Instalação da Comissão Mista
Até 1418 - Prazo para recebimento de
emendaS. Prazo-para a Comissão Mista emitir
o parecer sobre a admissibilidade. _
_
Até 24/8 -Prazo Final da Comissão Mista
Até 819_-Prazo no ConS!esso Nacional.

De acordo corn a Resolução

(Em regime de urgência, nos termoS
do art. 336, c, do Regimento Interno)
Discussão, em tu-mo único, do Projeto
de Lei do Senado n~ 112, de 1990, de
iniciativa da Comissão de Assuntos So-ciais, que fixa diretrízes pará. a política
nacional de assistência ao idoso, e dá
outras providências.

1989~CN,

·u SR: PRKSIDENTE (Nelson Carneiro)
-Finda a Hora do Expedjente.
Passa-se à
ORDEM DO DIA
Sobre a mesa, requerimento que será tido
pelo Sr. lo Secretário.

É lido e aprovado o seguinte
REQUERIMENTO N• 256, DE 1990
-Nos termos do art. 175, alínea d, do Regimento Interno, requeiremos inversão da Ordem do Dia, a fim de que as matérias constante~ dos itens no' 5 e 4 sejam submetidas
ao Plenário em 1" e 29 lugares, respectivamente.
Sala das Sessões, 9 de agosto de 1990. Fernando Henrique Cardoso - Marco Maciel.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
-Aprovado o requerimento, será feita a
inversão da pauta.
Sobre a mesa, requerimento que será lido
pelo Sr. Primeiro Secretário.
É lido o ,seguinte

REQUERIMENTO N• 257, DE !990
Nos termos do art. 175, alínea d, do Regimento Interno, requeiro inversão da Ordem
do Dia, a fim Oe qu-e a matéria constante
do item n~ 6 seja submetida ao Plenário em
3n lugar.
Sala das Sessões, 9 de agostO de 1990. Maurício Corrêa.
·

O Sr. José Jgnác{o Ferreira -
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Sr. Presi-

Em discussão o projeto, em turno único.
A Presidência esclarece que hoje seria o
último dia para apresentação de emendas à
matéria peral)te a Mesa. Todavia, como a
proposi-ção foi incluída na Ordem do Dia da
presente sessão em regime de urgência, fica
facultada a apresentação de emendas nesta
OJ?Ortunidade. _
Não há emendas sobre a mesa.
~m discuss-ão:
O Sr. José Ignádo Ferreira- Sr. Presidente, sem pretender amofinar. pediria a V.
Ex~ me informasse qual a matéria que está
sendo discutida.

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
A matéria "fixa dire.trizes para a política
nacional de assistência ao idoso"
Em discussão. (Pausa.)
Não havendo quem peça apalavra, encerro
a discussão.
Passa-se à votação do projeto, em turno
único.
Os Srs. Senadores que o aprov.am queiram
permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria vaí à COrilissão Diretora, para a redação final.

-

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
-Sobre a mesa, parecer da Comissão DiTetora oferecendo a redação final da matéria,
que ·será lido pelo Sr. Prhneiro Secretário.
-E-lida a-seguinte

PARECER N• 267, DE 1990
(Da Comissão Diretora)

dente, pedimos esclareça o que está sendo
requerido.

Redação final do Projeto de Lei do Se-·
nado n~ 112,_ de 1990.

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
- Neste momento está. sendo requerida a
inversão de pauta, para que as matérias não
polémicas sejam votadas primeiramente.

A Comissão Diretora apresenta a redação
final do Projeto de Lei do Senado n9 112,
de 1990, de iniciativa da Comissão de Ass~n
tos Sociais, que fixa diretrizes para a políttca
nacioilal de assis_tência_ ao Tdoso, e dá outras
providências.
Sala de Reuniões da Comissão, 9 de agosto
de 1990.- Iram Saraiva, Presidente- .Pompeu de Sousa, Relator - Antônio Luiz Maya
-- Divaldo Suruagy.

O Sr. José lgnácio Ferreira as matérias polêmicas?

Quais são

O SR. PRESÍDENTE (Nelson Carneiro)
-Os itens 5, 4 -e 6. (Pausa.)
Em votação o requerimento.

/
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ANEXO AO PARECER N' 267, DE 1990
Redação final do Projeto de Lef do Senado n• 112, de 1990, que fixa diretrizes
para a políti~a nacional de assistência ao
idoso, e dá outras providências.
O Congresso Nacional decreta:
Art. _1~ A política nacional de assistência

ao idoso será executada pela famnia, pela
sociedade e pelo Estado, com os seguintes
objetivos~

lãnCia p"ara remoção do idoso em caso de
internação hospitalar.
.
Art. s~ A assistência à saúde do 1doso
abrangerá os aspectos médico-nutricionais,
sociais, psicológicos, a.q1bientais e espirituais.
§ 1~ Os programas de saúde para idosos
terão como priori~ade:
a) a promoção da saúde;

.

b) o atendimento prestado pelos serVIços

de saúde;
c) o atendimento domiciliar, inclusive às
instituiçóes geriátricas âe caráter social; e,
d) a educação e a preparação para o envelhecimento.
§ z~ O atendimento ao idoso, executado
pelos serviços básicos de saúde, será feito
por médico generalista, auxiliado Ror outros
profissionais de saúde, com o apoiO de centros de referência dotados de especialistas em
geriatria é geronto!Ogia.
§ 39 Os serviços básicos terão como centro de referência, unidades de assistência geriátrica a serem criadas em hospitais públicos
. _
. .
_
e hospitais-escol~.
§ 49 É proibtda a cnaçao de hospttaJs especializados em atendimento exclusivo aos
idosos.
Art. 6° É obrigatória a inclusão de con·
teúdos de geriatria e gerontologia nos currí·
cuJos dos cursos de Medicina, Odontologia,
Enfeririagem, Farmácia, Psicologia, Serviço
Social, Nutrição, Fisioterapia e Educação Ff-

I - proteção, apoio e amparo ao idoso,
como deveres primordiais de seus familiares;
II -promoção da autonomia e do bemestar do idoso;
III- integração 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 prápríos lares; e, '
VI- divulgação de informações de caráter
educativo sobre os aspectos biop~icossociais
do envelhecimento.
_
§ to Os objetivos _da política, estabelecidos neste artigo, convergirão para a defesa
da dignidade e do bem-estar das pessoas ido-.
sas, bem assim para garantir-lhes o direito.
â vida.
§ 29 Para efeito desta-lei, são consideradas idosas todas as pessoas maiores de' sessenta e cinco anos.
sicà. --Art. 29 Os programas e açõcs ~ociaís desParágrafo único. A fixação dos conteútinados ao idoso serão desenvolvtdos prefedos-e dos currículos será feifa pelo órg~o.cpm'·
rencialmente em centros de convivênciá, coin 'petente, respeitado o princípio de autonomia
a finalidade de promover a participação na
universitária a que se refere o art._207 da
vida comunitária e o exercício da cidadania.
Constituição.
§ 19 Serão criados centros de convivência
Art. 79 É obrigatória a inclusão nos coo·
de idosos em todas as localidades com mais
teúdos mínimos para o ensino fundamental
de dez mil habitantes, com o apoio da comude estudos sobre os idosos e o fenómeno do
nidade.
envelhecimento.
§ z~ Os centros de convivência serão
Art. 89 É assegurado ao idoso o direito
mantidos pelo Poder Público e administrados
de dispor de seus bc;ns, proventos, pensões
com a participação de idosos.
e_ benefícios, salvo nos casos, de incapacidade
§ 39 As atividades -desenvolvidas pelos
judicialmente comp~ovada.
centros de convivência terão por objetivos
Parágrafo único. ·Nos casos de c~mpro
a integração social, o lazer e a ocupação provada incapacidade do idoso para genr seus
dutiva.
bens, ser-lhe-á nomeado _curador especial,
Art. 39 As instituições públicas, particuem juízo.
lares ou filantrópicas Uestinadas ao asilo de
Art. 99 Os idosos terão atendimento
idosos __ restringirão o atendimento aos desaprioritário em 'filas de repartições e órg~os
brigados e sem familia.
_públicos, instituições. financeiras e serviços
Art. 4~ Todas as instituições_ de assistênde transportes.
cia ao idoso serão fiscalizadas e obedecerão '
ArL 10. É instituído o Conselho Nacioa normas e padrões fixados pelo órgão sanitánal de Assistência ao Idoso, integratlo por
rio competente, em nível estadual ou muJ?.i·
repreSen_~t~~_?~s ii)Stituições_ f~der_a!S de ascipal, ou pelo órgão correspondente no Dtssistência social, dos governas estaduaiS e p.utrito Federal.
nidpais e de organizações assistênciã.is civis
§ 19 É vedada a permanência de portade âmbito nacional.
dores de doenças que necessitem de assisParágfafo único. p Conselho Nacional
tência médica ou de enfermagem permanente
de Assistência ao Idoso será responsável pela
em instituiçõ~s geriátricas de caráter social.
definição e fiscalização de me.didas de caráter
§ 29 O atendimento especializado e a aspolítico, económico e social relativas ao idosistência individual permanente serão feitos
so, com as seguintes atribuições, dentre ouem centros de recuperação e tratamento ou
--tras:
por serviços médicos geriátricos.
___ _
1 - formular a política nacional de assis§ 3? Os.serviços de saúde locais prestarão
tência ao idoso e acompanhar a sua impleatendimento às instituições geriátricas de caMentação;
ráter social, inclusive com direito a ambu-

Agosto_de 1990

II- promover a integração das políticas
setoriais de assistência ao idoso;
III- informar os Poderes Legislativo,
Execu;tivO e Judiciário, confO!me o caso, sobre qUestões relativas ao idoso;
IV- supervisionar órgãos, instituições e
programas destinados ao idoso; .
.
V -conjugar recursos dos vános nívets de
governo e Çle outras instituiç~es para em~
preendimentos de interesse do tdoso;
VI- estabelecer critérios para o recebimento e aplicação de doações destinadas a
programas de assistência ao idoso;
VII- fomentar o desenvolvimento da pesquisa em geroníologia;
VIII- organiz<!-r cursos, conferências,
congressos e outros evento~ qu~ contr~buam
para a formação e a capaCitaçao t~cmca de
profissionais da área de gerontologta;
IX- deliberar sobre a representação do
Brasil em nível internacio-nal na área de política de envelhecimento;
X-manter sistema de informações e dados e divulgar material informativo sobre o
idoso; e
XI- pronunciar-se sobre denúncias de
violação dos direitos do idoso.
Art. 11. O Poder Executivo regulamentará o Conselho Nacional de Assistência ao
idoso no prazo de cenro e vinte dias a contar
da publicação desta lei.
·
Art. U. Esta' lei entra em vigor na data
de sua publicação.
Art. 13. Revogam-se as disposições em
contrário.

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
-Em discussão a redação final. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerrç
a discussão.
- Em votação.
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram
permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovada,
A matéria irá â Câmara dos Deputados.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
-ltem4:
PROJETO DE LEI DA CAMARA
No 64, De 1990
(Em regime de urgência-, nos terll!OS do
art. 336, c, do Regimento Interno)
Discussão ein turno único, do Projeto
de Lei da Câmara n 9 64, de 1990 (n~
5.330/90, na Casa de origem), de iniciativa do Presidente da República, que dispõe sobre a extinção do "selo pedágio'',
e a instituição de mecanismos de financiamento para o setor rodoviário. (De~
pendendo de parecer.)
Solicito ao nobre Senador Mauro Benevides o parecer da Comissão de Assuntos
Económicos.

O SR. MAURO BENEVIDES (PMDB _CE. Para emitir p<irecer.)_- Sr. Presidente,
Srs. senadores, projeto de_l~i em epfgrafe,
de iniciativa dó Senhor Presidente da Repú~
blica, logrou aprovação na íntegra junto à'
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Cãmara dos Deputados, vindo a esta Casa
para apreciação. Nele propõe-se a extinção
do selo pedágio. Instituído pela Lei n~ 7.712,
de 22 de dezembro de 1988, bem como se
determina que o Executivo, em ~prazo não
superior a 120 dias, apresente projeto de lei
dispondo sobre novos mecanismos de financiamento para a construção e manutenção
das rodovias federais.
Justifica-se a extinção do selo pedágio por
sua ineficácia como gerador de receita, pela
acentuada evasão devida a dificuldades de
controle de sua cobrança e recolhimento e,
sobretudo, pelo caráter injusto e inapropriado do sistema de cobrança mensal que não
corresponde à efetiva utilização das rodovias
por quem suporta o ônus do rec<?_lhime~to.
Ninguém ignora o estado de calanudade
em que se encontram as rodovias federais.
A sua recuperação e manutenção, embora
envolvam custos altíssimos, constituem um
investimento que não pode ser protelado.
O projeto de_ lei em apreço fixa um prazo
razoável para que o Executivo substitua o
selo pedágio por um adequado mec_a~i_S_!Il'?
de captação de recursos e de finandamento
para a construção, recuperação e manutenção da rede rodoviária federal, inestimável
património nacional construído com esforço
gigantesco nas últimas décadas e que não pode se perder.
Isto posto, considerando o mérito e os aspectos de constitucionali~ade, legalidade, juridicidade e boa técnica legislativa, presentes
no Projeto de lei ora apreciado, manifestamo-nos por sua aprovação.
É o parecer, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE, (Nelson Carneiro)
- A Presidência esclarece ao Plenário que
a aprovação do requerimento de urgência
subtraiu a oportunidade de os_Srs. Senadores
apresentarem emendas à proposição. Assim
sendo, fica facultada a apresentação de emendas nesta oportunidade.
_
Em discussão .o projeto, em turno único.
O Sr. Humberto Luceria - Sr. Presidente,
peço a palavra para discutir.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
- Concedo a palavra a9 nobre Senador.
O SR. HUMBERTO LUCENA (PMDB PB. Para discutir.) -Sr. Presidente, Srs.
Senadores, estou na tribuna para me manifestar favoravelmente à aprovação do projeto
e lembrar que encaminhei à Mesa requerimento de informaçóes que se relaciona com
a matéria, nos seguintes termos:
"REQUERIMENTO N•
/90
Sr. Presidente,
Requeiro a V. EX\ com base no art.
216 do Regimento Interno, sejam solicitadas, ao Exmo Sr. Ministro da Infra-Estrutura, as seguintes informações:
1. Qual o montante de recursos arrecadados, através do selo pedágio?
2. Qual o destino desses recursos financeiros?

3. Quais as rodovias federais que s.erão abrangidas pelo Programa SOS Rodovias e quaiS: os critériõs adotados para
a contratação das respectivas obras?
4. Houve licitação pública, em cada
caso?
5. No_ caso_ do Nordeste, essas obras
foram entregues aos Grupamentos Militãr'es de Engenharia?"
Evidentemente, Sr. Presidente, Srs. Sena·
dores, na hora em que estamos aqui apro~
vando um _projeto extingüirido o selo pedágio, o dever do senadÇI é procurar saber o
montante dQs recursos arrecadados através
do selo pedágio, que tanto incomodou a população brasileira, _sobretudo a classe média,
nas rodovias que atravessam o Pafs e bem
assim onde foram eles aplicados.
Eram as considerações que tinha a fazer
ao dar o meu voto favorável à aprovação do
projeto.

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
-Continua em discussão. (Pausa.)
O Sr. José Ignácio Ferreira- Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
-CtmcedO a palavra ao nobre Senador José
Ignácio Ferreira.
O SR. JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA (PST
- ES. Pela ordem. Sem revisão do orador.)
-Sr. Presidente, perdoe-me, a constância
com que solicito a V. Ex• esta generosidade,
esta liberalidade da Presidência. V. Ex!' poderia esclarecer õ projeto que está sendo vota·
do?
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
....:... o-projetO é de iniciativa do Senhor Presi-1
dente da Repúblic-.a e extingue o selo pedágio.
1

O Sr. José Ignáclo Ferreira- Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
-ContinUa em -discussão.
O Sr. Marco Maciel- Sr. Presidente, peço
a palavra.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
-Concedo a palavra ao nobre Senador Marco Maciel.
Q SR. MARCO MACIEL (PFL- PE. Pa·
ra discuti(_. Sem revisão do oi'ador.) - Sr.
Presidente, Sts. Senadores, apenas para dizer
que a Bancada do PFL, coerente, inclusive,
com o pedido de urgência que fizemos, está
-integralmente de acordo cOm a aprovação da
proposição e recomenda aos demais membros desta Casa que também a aprovem.

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
-Não havendo mais quem peça a palavra,
encetro a:-.discU.Ssâ:o.
Em voiação.
OSSrs~ Senadores que aprovam o projeto
qlleiiam permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria vai à sanção.
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É o seguinte o projeto aprovado:
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
N• 64, DE 1990
(N? 5.330!90, na Casa de origemr
(De iniciativa do Presidente da República)
Dispõe sobre a extinção do "Selo Pedágio" e a instituição de mecanismos de
rmanciamento para o setor rodoviáriQ.
1
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1~ Fica extinta a cobrança de pedágio pela utilização de rodovias federais, através do selo pedágio, de que trata a Lei n~
7.712, de 22 de dezembro de 1988.
_
Art. 2~ Fica O Poder Executivo autorizado a baixar as normas complementares que
se fizerem neCessárias ao ·cumprimento do
disposto no art. ln desta lei.
Art. _3o O Poder Executivo proporá, em
prazo não superior a 120 (cento e vin~e) dias,
projeto de lei dispondo sobre mecamsmo de
financiamento para a construÇão-e manutenção de rodovias.
Art. 4~ Esta lei entra em vigor na data
de sua publicação, revogada a Lei J?-9 7 .712,
de 22 de dezembro de 1988.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
-Item 6:
PROJETO DE LEI DO DF
N' 45, DE 1990
(Em regime de urgência, nos tennos do
art. 336, c,do Regimento ln~erno
Discussão, em turno único, do Projeto
de Lei do DF n'·' 45, de 1990, de iniciatíVâ
do Governador do Dls.trito Federal, que
dispõe sobre o regime jurídico dos servidores_ cívis das fundações públicas do
-Dístrito Federal, e dá outras providências. (Dependendo de parecer.)

Solicita ao nobre Senador Maurício Corn~a
o parecer da Comissão do Distrito Federal.
O SR. MAURÍCIO CORiffiA (PDT- DF.
Para emitir pare_cer. Sem revisão do orador.)
-Sr. Presidente, Srs. Senadores, preliminarmente, cumpro o dever de dizer que se trata
da aprovação de projeto encaminhado pelo
Governo do Distrito Federal dando aplicação
ao art. 39 da Constit9ição Federal, que obriga
a União, os Estados, os Municípios e o Dis·
trito Federal a estabelecerem o_regime jurídico único para o servidor público.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, apresentei,
no Senado, pi'ojeto que instituía o regim-e jurídico nas fundações do Distrito Federal.
Esse projeto obteve a assinatura de 52 Srs.
Senadores, tendo sido aprovado por unanimidade. Submetido ao Governo do Distrito Federal para sanção, S. Ex' o Governador, resolveu vetá-lo sob a alegação de que o projeto
que- eu teria apresentado continha yfciOS de
origem, porque, na forma da Constituição
Federal, a atribuição da iniciativa seria do
Governo e não de Parlamentar. Acontece
que ·-hoUve um equ.ívoco ·de ·s:Exa, Porciue,
na verdade, o que a Constituição determina
que o regime jurídico da União e dos Territórios é que tem a iniciativa do Goveino Fe~
deral. No que tange ao Distrito Federal, a
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COõ.stlii.iição é- omissa. Portanto, havia legiti·
midade e competéncia totais para que qual·
quer Parlamentar pudesse apresentar projeto
dessa natureza.
Sr. Presidente, creio que o veto teve natu·
reza política.
Estou inteiramente _de acordo com o proje,
to encaminhado pelo Governo do Distrito
Federal, porque não posso vincular questíún·
culas políticas com superiores interesses do
funcionalismo público. Como se trata de con·
quista, ainda que pausadamente, é preciso
distinguir, neste breve parecer que vou dar,
o que está acontecendo alO plano federal e
o que está ocorrendo no Distnto Fc_defaL
No plano nacional, existe uma mensagem
do Presidente José Sarney propondo um regi·
me jurídico para os servidores públicos e civis
da União, que foi objeto de requer.inlento
formulado pelo Governo atual, no sentido
de retirar a mensagem do Presidente José
Sarney, encaminhando outra. As Comissões
Técnicas da Câmara já se pronunciaram a
respeito desta matéria. E há um substitutivo
na Mesa, que, na verdade, deverá ser votado
oportunamente, no sentido de instituir Oreg-ime jurídico dos servidores da União. É claro
que seria para depois que se votar, é claro,
o requerimento formulado pelo Governo Federal, que não sei se já foi votado. Aí, sim,
teremos o estatuto completo. No caso do Distrito Federal - é precis_o chamar a atenção
dm Srs. Senadores- não temos ainda o Estatuto do Funcionário Pú6líco do Distrito Federal. Devemos reservar essa tarefa à futura
Câmara Legislativa, que terá mai_s condições
de avaliar os prohlemas loc2:is e vOtar um
estatuto do funcionário público abrangendo
todas as situações. Há segmentos em Brasília
que desejavam que votássemos o estatuto
completo. hso é impossível, porque terá que
ser uma tarefa da Câmara Legislativa.
Eis porque, deixando de lado quaisquer
compãdrios políticos e olhando os interesses
dos funcionários, me manifesto intellramente
favorável ao projeto do Governo do .Distrito
Federal que institui o regime jUrfdico para
as fundações, dizendo que o projeto -do Governo é exatamente o meu mas,_ se for aprovado aqui, é claro que o veto cstara..prejudi~
cada, porque esta matéria já supera a questão
por. mtm pro-posta no projeto de lei anterior~
.mente aprovado pelo Senado Federal.
Em síntese, St. Presideirte, dou parecer
favorável. A matéria é constitü~i9n_al, é jurldica e trata-se do cum~rimenta ile dispositiVo
constitucional.
É o parecer, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
- O parecer conclui favoravelmente à .matéria.

Completada a matéria, passa-se à discussão
do projeto em turno único.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
- Sobre a mesa, emendas que serão 1iôas
pelo Sr. 1\' Secretário.

São lid~s as segÚin~es
EMENDAN•J
-:ç>~se ao caput do Art. 1? do Projeto a

segutnte redação:
"Art. 1~ Até que seja aprovado o
~statuc_o do~ _Servidores. Civis da.Admi-

ntstr~çao _ptreta,

Autárquica e Funda-

c~onal do Distrito Federal, os atuais ser-

vt?ores ~ funcl~çóes públicas do Distnto F~deral, regtdos pela CORSQ!id.a,ção
das Lets do Trabalho, ficam automaticamente submetidos ao regime da Lei
n" 1. 711, de 28 de outubro de 1952, desde
que:
I_- hajam i~gressado nas respectivas
entidades medtaJ_Jte c;oncurso público;
11- tenham Sido abrangidos pela Lei
n"' 66, de 18 de dezembro de 1989 ou
pelas Leis_n..s 82, 83, 85,86 e 87, t~das
de 29 de dezembro de 1989, com as alterações posteriores."
Justificaçãc:t
· A emenda _que ora apresentamos busca
aprimorara Pfojeto encami!mado pelo Poder
Executivo do Distrito Federal, no sentido de
permitir que a Câmara, Legislatriva do DF
-a ser proximamente eleitacoin auecessária
rePJ:!:sentatividade- possa deliberar em defipitiVo sobre matéria de tal relevânda.
Ao tempo em q_ue contemplamos- desde
logo - _t~o ansiada opnquista:, é de se reconhecer que a compelxidade da matéria
ce estudo posterior mais. a profundado, de
molde a assegurar-em acordo com o :Poder
E:t:ecutivo a ser também proximamente eleito
- as aspirações das várias categorias profissionais de servidores da administração direta,
aurá"rquica e fundacional nó âmbito·do Go;,.emo do Distrito Federal.
Espero que,- pelas raZões enunciÁdas, a
proposta deste simples mais indispensável
aprimoramé'nto possa merecer o apOio dos
_ integrantes deste Senado Federal, no exercfci_o transitório do Poder Legislativo do Distrito Federal.
-Sala das Sessões, 9 de agosto ·de 1990, -Senaâor Pompeu de Sousa.

mere-

EMENDAN•2

"Art. 6f. Os dissídios índividuais e coleti*'s entre os ~ervidores de que trata esta Lei
e o Governo do Oistrito 'Federal, e outras
controvérsias decorr~ntes da relação de trabalho, bem como os !itígíos que tenfwn ori·
j:.m no cumprimente-de suas próprias sentenças, incl~ve _GQletiV~s. serão co:O.ciliados e
,iulgados pela Justiça do Trabalho, em~nfor
midade com o artigo 114 tia Constituição."
Justificação
A presente Emenda visa a garantira os servidores das fundaçóes públicas do DF, de
que trata esta Proposíção, a conquista assegu·
rada pelo artigo 114 da Constituição Federal
aos servidores públicos, quamo à competência da Justiça do Trabalho em concilíar ~ julgar os. di'ssfdios individuais e coletivos entre
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t:M'b~adores e. ·~mpre_g_aclores inclusive diR
administração pública direta e indireta dOi
Municípios, do Distrito Federal dos Estados
e da Uniâo.
'
..
Visanàõ, portanto, ao aprimorãffieOio do
Projeto é que apresentamos esta Emenda,
contando com o apoío dos nossos colegas desta Casa para sua aprovação.
Sala das Sessões~ 9 de agosto de 1990. Senador Pompeu de Sousa.
O SR. _?RESIDENTE (Nelson Carneiro)
- Encerrada a discussão, com a apresentação de emendas e estando a proposição em
~~&i me de urgência, o parecer sobre as mesmas deverá ser proferido imedi<itamente.
Com a palavra o nobre Senador Maurício
Corrêa, para dar parecer sobre as emendas.

.o SR. MA\JR.ÍClOCORRÊA (PDT- DF.
ParO:\ emitir parecer. ~em revisão do orador.)
-Sr. Presidente, Srs. Senadores, a primeira
e~enda dá uma técnica legislativa melhor ao
texto. Na-verdade~ s6 acrescenta o que o meu
projeto continha. De modo que o art. 1'?,
através de emenda proposta pelo Senador
Pompeu de Sousa, repete, com alterações re·
dacionais, apet~:as, o art. 19 do projeto que
o-Senado aprovou. E o quC'se introduz, aqui,
CQlll relaçãO ao projeto do. Governo do Distrito Federal? E o ·se&_uinte: "até que seja
aprovado O Estatuto dps Servidores da Admi#
nistração Direta Autárquica e Fundacional
do Di:Urita ·Federal". De .modo que dá um
limite, no tempo e no espaç;G, ·para a vigênci'á
dâse regime jurídiCO. Quando a Câmara fel
instalada e estiver funcionando e votar o novo
Estatuto, é claro que o atual Estatuto não
existirá mais e passará a vigorar o oüfro.A Emenda n~ 2, Sr. Presidente, é para
acrescentar artigo que preconiza qUe os disSfdios entre os servidores da Ad_Qlinistração pública e o Governo do Distrito Federal sejam
decididos pela Justiça do Trabalho.
Ê inteiramente ap-i:OPriada a emenda, por'!ue, quando votamos a competência da Jus"'
!Iça do Trabalho- por proposta minha, hoje
mcorporada ao te;<.to -,incluímos as entidades de DiJ.eito Internacional Público, e todos
o~ funcionários da Admiilistração pública,
hoje, são sub,metidos â Justiça do Trabalho
e não Itlflis à Justiça Fe<k:ra1.
'
Portanto, Sr. Presidente_ Srs. Senadores
mallifesto-me favorável, sobr~tudo porqu~
em Brasília o Poder Judicíáiio não é do Goyemo do Distrito Federal, e' sim da União~
tanto faz julgar pela Justiça do Trabalho
quanto pela Justiça Ordinária é a mesma
co_isll;, com uma vantagem: os Íuízes trabalhiStas são mais'céleres, pelo_próprio rito processual da Justiça do Trabalho. Manifesto-me 'favoravelmente.
É__ o parecer, Sr. Presidente_~
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
- O parecer conclui favoravelmente às
emendas.
Passa-se â votação do projeto.

O Sr. Cfd SaMfa de Carvalbo- Sr. Presidente, creio que ainda estamos discutindo.
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O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)

- As emendas foram apreciadas depois de
encerrada a discussão.

O Sr. Cid Sabóla de Carvalho- Não, Sr.
Presidente, não hoUve opo-rtunidade de dis-

cussão. Eu estava atento para discutir a matéria, não tivemos oportunidade para a discussão. V. Ex~ anunCiou que iria discutir, mas
antes as emendas passariam imediatamente
ao exame do Relator.

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
-Tem a-pãlavra V. EX~
O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO
(PMDB- CE. -para encaminhar a votação.)
-Sr. Presidente, Srs. Senadores, na verda·
de, estamos com certa pressa no atendimento
aos servidores do Distrito Federal. Há, nesse
Projeto de Lei no DFn~4s;de 1990; flãgraDfe-·
inconstitucionalidade, que vou' submeter a V.
Ex' como questão de ordem e não como
emenda, porque me parece que a condição
constitucional prevalece, af, sobre o direito
de emendar.
O direito de erguer esta questão d~ ordem
é mais diretameilte levado a V, Ex• por um
princípio constitucional do que seri? a utilização de uma emenda.
Sr. Presidente, não podemos admitir, depois da Constituição, nenhuma lei que deixe
resquícios de dois regimes. Só pode existir
um regime. E batalhamos, sobremaneira, para que isto fosse aprovado: os servidores públicos federais, estaduais, municipais te-riam;
cada qual no seu âmbito, um único regime.
Aqui, a despeito de se criar um regimejurídico único, há um parágrafo único que
diz:

"Os servidores amparados pelo arr.19
do Ato das DispoSições Constitucionais
Transitórias, que não tenham sido submetidos~ ainda, a concurso para fins de
efetivação e os servidores a que se referem o art. 2J, § 6~, da Lei n" 87, de 29
de dezembro de 1989, e o art. 2", da
Lei n~ 94, de 23 de abril de 1990, somente
passarão ao regime estatutário após
cumpridas as exigências contidas nas leis
das respectivas carreirri.s."
Significa. então, Sr. Presidente, que essas
pessoas, pelo menos provisoriamente, terão
outro regime. E não é possível, só se pode
ter um regime-, a partir desta lei, porque ela
regulamenta o princípio constitucional, no
âmbito do Distrito Federal. Não há de se
admitir que -uns 6ste"jan1Coffi o regime único
e outros, sob regime diferc;:nte.
Além do mais, Sr. Presidente. não é verdade que esses servidores devam fazer concur·
so. Já discursei aqui, nesta tribuna, já mostrei
que esse concurso não pode nem ser realizado, porq~ seria um concurso de âmbito
interno absolutamente inconstitucionaL
O art. 19 está sendo mal lido -no Distrito
Federal - está sendo mal lido e, de modo
muito pior, interpretado irregularmente na
verdade, o que o a.rt. 19, nascido de emendas,
algumas delas de nossa autoria, diz é que
quando aqueles que se estabilizaram, algum

dia fi.Zere·m COncurso para efetivação, o tem~
pode serviço será contado como tícu\o. Significa dizer que a Constítuição, por um cochilo
da Comissão de Redação, ao invés de dizer
efetividade disse efetivação, quando, na vertlade, deveria ter dito eíetivídade:
Então, serv.idoi estável não está sujeito a
nenhum concurso; tem a estabilidade, que
é maior do que a efetividade. A efetívidade
se tem ao ingressar n.O serviçO público. Com
dois anos de efetividade, tem-se aí estabili·
dade. Logo, quem tem estabilidade não pode
buscar eíetividade, porque isso seria uma
burrice institucional. Seria uma tolice que o
Senado Federal, neste momento, iria acober·
tar; umaInterpretação cfiie vern bem no espf·
rito da moda, de se perseguir o servidor público. Isso está bem.na moda, é modismo, mas
não é verdade; a Constituição não autoriza
isso. Servidor estável não tem que fazer concurso. Se frzer. algUm dia, o seu tempo de
serviço, que-~ei'a ilícito, porque ingreSsara
bem concurso, passaria ser respeitado como
título. Então, não tem nada a ver urna coisa
com a outra.
Por isso, faço a questão de ordem para
que V. Ex~ declare inconstitucional, pela
competência que assiste ã V. Ex•, na condição
de Presidente do Senado Federal, declare inconstitucional o parágrafo único do art.l~.
por duas razões: primeira, por deixar rema·
nescer outro regime além do único; segunda,
por adotar providência não autorizada pela
Constituição FederaL
Se V. Ext achar que não deve atender a
isto da forma como aqui proponho, peço que
me permita tefnpo para a effi~nda ~ornpe
tente. Instantaneamente, farei a emenda, Sr.
Presidente. (Muito bem!)
O Sr.llumberto Luncena-Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.
O SR. PREs-IDENTE (NeiSóU Carneiro)
-_Só__ um momento._ ~cimeiro,_ v9u decidir
a questão-.de ordem levantada pelo nobre Senador Cid Sabóia de Ca-rvãiho. --

0 Sr. Humberto Lucena -Pois não, Sr.
Presidente. Quefia pedir a palavra para dis·
cutir o projeto. Mas vou abordar a questão
de ordem também.
O Sr. PRES)DENTE-(Nelson Carneiro)Não cabe mais discutir a matéria. Agora, es·
~mos no encaminhamento da votação.
, O~êminenté Seitador Cid Sabóia de Carvalho le'ianta duãs argüições de inconstitucionalidade, no _disposto no Parágrafo Único do
art. !? do projeto, para o que peço a atenção
do nobre Relator.
Sustenta S. Ext que, iniciafmente, os servidores estáveis não precisarão submeter-se a
concurso público para sua efetivação. Seria
contrariar o r~gime único proposto e fixado
peta Constituição, como regra geral para ad·
missão do pessoal'.
Embora sejam vários os argumentos, a
questão de ordem se resume a isto.
De modo que, antes de expor o meu ponto
de vista, eu gostaria de conhec_er a opinião
do Relator, já que há uma argüição de inconstitucionalidade.
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O Sr. Mãurício CÕrrêá- Sr." Presidente,
até onde entendi, procurei guardar a redação
enviada pelo Governo. Mas estou de aco~do
com a primeira parte do exposto pelo Senador Cid Sabóia de Carvalho. Se o Plenário
eD.tender que deve suprimir, estou de pleno
acordo, não me oponho, absolutamente.
O SR. PRESIDENTE (Nelson- CarneirO)
-A questão de ordem levantada pelo nobre
Senador Cid Sabóia de Carvalho colide, a
meu ver, com o pensamento vitorioso na Assembléia Nacional Constituinte: não haveria
efetivação de nenh"um servidor senão através
de concurso público. S. Ex~ sustenta que o
art. 19, permite que gozem do regime estatutário aqueles que, mesmo não tendo feito
concurso, tenham 5 anos de serviço. Evidentemente, que não foi este o pensamento do
legislador.
A meu ver, o seu pensamento foi permitir
a esses que tivessem mais de cinco anos não
serem demitidos, sal vo se fossem reprovados
num concurso público a que se deveriam submeter. Mas eles não passariam automaticamente de _servidores a funcionários estatu·
tários, com as mesmas garantias e as mesmas
facilidades que marcam a carreira do estatutário. Acho que este é o pensamento daqueles
que participaram da Assembléia Nacional
Constituinte.
De modo que não vejo inconstitucionalidade no dispositivo, porque o que se diz,
aqui, é que eles somente passarão ao regime
estatutário após cumpridas as exigências con·
tidas nas respectivas carreiras.
Evidentemente, até que sejam submetidos
a concurso público e aprovados, são estáveis,
mas não são estatutários.
Acho que esse foi o pensamento e aqui
estão os Constituintes que participaram da
elaboração d_a Cart(l Magna.
Lembro qUe até o nobre Senador José Pau~o Bisol é mais rigorosO._ Relatjvarnente expressão "concurso de efetivação", S. Ex~ sustenta que deve ser um- concurso público de
provas e títulos, para a efetivação.
A meu ver, este é o pensamento que orientou os Constituintes de 1988.
Assim, não tenho como acolher a questão
de ordem levantada pelo nobre Senador Cid
Sab_óia de Carvalho.
--o Sr. Cid Sabóia de Carvalho - Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
-V. Ex• tem a palavra.

O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO
(PMDB - CE. Pela ordem.) - Sr. Presidente adiante da decisão de V. Ex\ e não
querendo recorrer, para não complicar os trabalhos, e em face do regime, peço acolha
a emenda que acabo de apresentar.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
- Emenda não é possíveL V. Ext pede um
destaque supressivo.
O SR. CID SABÓIA DE CARVALHOJ?xato, Sr. P_!esidente; é um destaque supres·
~vo.
.
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O Sr. Humberto LuceD.a- Sr. Presidente,
peço a pala"Vra para encaminhar a votação.
O Sr. José Paulo Blsol Sr. Presidente.

Peço a palavra,

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)

-

Concedo a p'alavra ao nobre Senador

Humberto I.ucena; a seguir, concedê-la-ei ao
nobre Senador José Paulo Biso!.

O SR. HUMBERTO LUCENA (PMDB PB. Para encaminhar a votação) -Sr. Presi·
dente desejo, em primeiro lugar, regozijar·
me pelo fato de ter sido, na Assembléia Nacional Constituinte, o principal autor da
emenda que se transformou no __ art. 39 _da
ConstitUição, que instituiu o regime jurídiCo
único para o servidor público.
Quando a fiz, tinha em mente justamente
acabar com este dualismo intolerável que há
na Administração pública, decservidores regidos pelo Estatuto e servidores regidos pela
CLT - servidores de primeira e servidores
de segunda categoria. _ __
Graças a Deus e aos votos_ dos Constituintes, a emenda foi acolhida em wn processo
de fusão, e hoje temos o art. 39, já objcto
de uma regulamentação, que está pendente
no Congresso, a·il.Ível federal, através de um
projeto de iniciativa do Senhor Pres~de~te
da República e agora pelo menos transltOrtamente, através do projeto que estamos votando do Sr. Governador do Distrito-FederaL
Portanto, congratulo-me com os servidores
públicos, de um modo geral, por este acon~
cimento.
Em relação à colocaçã.o do nobre Senador
Cid Sabóia de Carvalho, quero ficar rigorosamente :ro lado de S. Ex• para efeito de que
se possa, na votação desta matéria, excluir
do texto do projeto o parágrafo único do art.
1~. que realmente não tem razão de ser.
Pelo que está dito aqui, os servidores parados amparados pelo art.l9 do Ato das Disposições Transitórias da Constituição, isto é,
os qUe à data de sua promulgação tivessem,
pelo menos, cinco anos de serviço público
c., portanto, fossem considerados est4veis, fi·
cariam ainda sujeitos, se essa lei fosse apro·
vada da maneira como está_ r~digida, ao regime da CLT- o que seri:ã um contra~senso,
na hora em que se institui o regime jurídico
único para os_.servidores da Administração
do Distrito FederaL
Portanto, eu faria um .apelo ao Plenário
para que, na hora da votação, acolhêssemos
o pedido de destaque para rejeição do pará·
grafo único do art. 19 1 que foi encaminado
à Mesa, subscrito pelo nobre Senador Cid
Sabóia de Carvalho.
Era o que,eu tinha a dizer, Sr. Presidente.
0 SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
-Concedo a palavra ao·nobre Senador José
Paulo Bisol.
O SR. JOSÉ PAULO BJSOL"(PSB --'RS.
Para encaminhar a votação. Sem revisão do
orador.) -Sr. Presidente, Srs. Senadores 1
duas palavras apenas, em relação à referência
que V. Er.- fez ao meu nome sem entrar nos

Ineandios 'da questão, que realmente apre·
senta certa complexidade.
. .
Não é possível compreender alguma mtn1·
mal harmonia entre o dispositivo constítu- '
clOnai, que dete~illa regime único~ o dispo5Ítivo OOriStitucional que, segundo a mterpretação-de V:-Ex• admitiria um segundo regime,
o-da CLT.
O que· está faltando para compreendermos
este assunto é que estamos observando as
inconstitucionalidades, como se se tratasse
de uma inconstitucionalidade normal, como
o quod plerumque accidit das inconstitucionalidades.
Qual é esse quod plerumque acddit? É que
a inconstitucionalidade se verifica na relação
entre um texto constitucional e uma lei ou
-umfãiCl.-E estamo-nos esquecendo que a teoria jurídica prevê tãmQém a inconstitucionalidade no interior da própria constituição.
Existem inconstitâcionalidades perpetradas
pelo próprio constitu}_nte na elabo~ação da
Constituição..Esta é a questão, mutto proficientemente levantada _pelo extraordinário
Senador Cid Sabóía de Carvalho.
Então, Sr. Presidente, o que cometemos
- e é bom façamos isto com humildade, porque humildade é um sinal de boa-fé - o
que cometemos com_ a Constituição, neste
assunto foi uma inconstitucionalidade com
um text~ constitucional- quando dois textos
constitucionais se opõem entre si, lógico e
fonnalmente, um deles pode valer e natura_!·
mente o outro não vai valer. Corno é que
se decide qual dos dois textos constitucionais
-deve prevalecer? Prevalece o te~to mais 00':1~
titucional, _aquele que tem mawr profundidade na constitucionalização do sistema.
Ora, no caso, o texto constitucional _que
estabelece o regime único tem uma pnoridade, uma prevalência, uma superioridade,
uma hierarquia manifestamente expressiva
em relação à quase insignificância constitucional do texto que estabeleceu esse concurso
público esquisitíssimo. _
Então, afumo V. Ex~ que o texto que fala
em concurso público interno é inconstitucional, apesar de constar da Constitu_ição, por·
que fere wn príncípio constitucional de maior
relevância.
De modo que nós, aqui, no Senado, obse-rvando a nitidez, a clareza com que isso se
coloca, deveremos atender à questão de ar~
de.m levantada pelo nobre Senador Cid Sa~
bóla de Carvalho, e realmente eliminar esse
parágrafo, com o que estaremos prestando
um serviço à ínstitucionalidade do nosso País.
Era o que tinh3. a dizer, Sr. Presidente.
(Muito bem! Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
--A Mesa vai passar à votação da matéria.
Sobre a mesa, requerimento de destaque
que será lido pelo Sr. lo Secretário.
É _lido o seguinte
___ REQUERIMENTO N• 258, DE !990
Suprima-se o parágrafo único do item II
do artigo 1°.
Sala das Sessões, 9 de agosto de 1990. Cid Sabóia de Carvalho.

Agosto de 1990

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
-Em votação o projeto, sem prejuízo do
destaque e das emendas.
.
Os Srs. Senadores que o aprovam que1ram
permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
:..__Ao colocar em votação o destaque, a Mesa
tem o dever de esclarecer ao Plenário que,
vitoriosa a tese brilhantemente sustentada
pelo nobre Senador Cid Sabóia de Carvalho,
nã.o há mais que distinguir, no Serviço Público Federal, entre aqueles servidores -~st~v':is
e os estatutários. De agora por diante nao
há necessidade mais de concurso púbfico para
efetivação desses funcionários. Esta é a conclusão, por que devemos ter ape~as uma.
orientação nas decisões que formos ton:a~.
Em votação o destaque do parágrafo umco
,
do art. 1" do projeto, para excluí-lo.
Os SiS: Senadores ql.le o .aprovam quetram
permanecer sentados. (Pausa)
Aprovado o destaque.
O parágrafo será exchifdo do texto.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
votação as duas emendas de parecer
favorável. (Pausa.)
A Mesa está sendo informada que o destaque formulado pelo nobre Senador Odacir
Soares foi retirado. De modo que irá ser ...
- O Sr. J~rbas PasSarinho- Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.
~Em

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
-Concedo a palavra ao nobre Senador.
O SR. JARDAS PASSARINHO (PDS PA. Pela ordem.)- Sr. Presidente V. Ex!,
mesmo com a retirada do destaque, está submetendo as emendas que tiveram o parecer
favorável à apreciação do Plenário para aprovação ou rejeição.
V. Ex• está submetendo emenda por emenda, que são duas, ou colocou em votação
as emendas em globo?
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
- Havia um pedido de destaque para que
uma fosse voiãda depois da outra. Mas esse
requerimento foi retirado pelo nobre Senador Odacir Soares.
O SR. JARDAS PASSARINHO- A informação do nobre Senador Odacir Soares é
de que não haveria necessidade do destaque,
porque a Mesa iria apresentar emenda por
emenda. Iria submeter emenda por emenda~
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
- Não. __-t\. Mesa não antecipou nenhuma
orientação.

O SR. JARDAS PASSARINHO -A segunda emenda que estabelece o art. 6n, que
é de iniciativa do Senador Pompeu de Sousa,
divide os interessados no problema. Ela não
é consensual.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
-Então, é preciso que alguém requeira ...
O SR. JARBAS PASSARINHO- Agora
está perdida a oportunidade, porque a supo-
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sição é a de que não se votaria as emendas
em globo. Mas, pelo Regimento, vota-se favoravelmente em globo.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
- A Mesa não antecipou a sua orientação.
Só tinha notícia de que o nobre Senador Oda-

cir Soares havia pedido o destaque para a
votação uma a uma. Mas, depois fui informad_o de que esse _destaque foi retirado.
Sendo assim, a Mesa vai pôr a votos, em
conjunto, as duas emendas. Todas as duas
têm parecer favorável.
Em votação.
Os Srs. Senadores que aprovam as emendas, ambas com parecer favorável, queiram
permanecer sentados. (Pausa.)

O Sr. Mauro Benevides- (Fora do microfone) É apenas u-ma?
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
- Não, ninguém pediu destaque. Só havia
um destaque, do nobre Senador Odacir Soares, que o retirou. Sendo assim, as duas
emendas serão apreciadas conjuntamente.

O Sr. Maurício Corrêa - Sr. Presidente
se não é destaque, peço a V, Ex• ponha em
votação.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
- Vou colher votos. $6 estou esclarecendo
o Plenário. As emendas vão ser Votadas em
conjunto, não há destaque e ambas têm parecer favorável.
O Sr. Chagas Rodrigues - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
-Concedo a palavra a V. Er.

O SR. CHAGAS RODRIGUES (PSDB PI. Pela ordem.) -Sr. Presidente, o assunto
referente ao parágrafo único, dos servidores
amparados, já foi resolvido?
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
-Já.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
-Em votação as emendas.
Os Srs. Senadores que as aprovam queiram
permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovadas as emendas, com parecer favorável.
A matéria vai à. ComfssâO Diretora, para:
a redação final.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
-Sobre a mesa, parecer da ComisSão Diretora oferecendo a redação final a matéria,
que será lido pelo Sr. 19 Secretário.
É lida a seguinte:
PARECER N• 268, DE 1990
(Da Comissão Diretora)

Redação final do Projeto de Lei do DF
n' 45, de 1990.
A Comissão Díretora ipresenta a redação
final do Projeto de Lei do DF n• 45, de 1990,
que dispõé sobre o regirile jurídico dos servi-

dores civis das Fundações Públicas do Distrito Federal, e dá outras providências.
Sala de Reuniões da Comissão, 9 de agosto
de 1990. -Iram Saraiva, Presidente -Pompeu de Sousa,' Relator- Louremberg Nunes
Rocha - Divaldo Suruagy.

4115

Art. 89 Revogam-se as disposiç6es em
contrário.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
-Em discussão a redação fmal. (Pausar Não havendo quem peça a palavra, encerro
a discussão.
Em votação.
Os Srs . .Senadores que a aprovam queiram,
permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovada.
A redação final vai à sanção do Sr. Gover·
nador do Distrito Federal.

ANEXO AO PARECER N' Z68, DE 1990

Redação final do Pr_ojeto 'de Lei do
DF n~ 45, de 1990, que dispõe sobre o
regime jurldico dos servidores civis das
fiindações públicas 'do Distrito Federal,
e dá outras providências.

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
- Sobre a mesa, requerimento d~ preferéncia que será lido pelo Sr. 1~ Secretário.
b lido o seguinte

O Senado Federal decreta:
Art. 1"' Até que seja aprovado o Estatuto
dos Servidores Civis da Administração Direta, Autárquias e Fundacional do Distrito Federal, os atuais servidores das fundações púb1icas d_o Distrito Federal, regidos pela Con·
solidação das Leis do Trabalho - CLT, são
automaticamente submetidos ao regime da
Lei no 1. 711, de 28 de outubro de 1952, desde
que:
I - hajam ingressados nas respectivas enti·
dades mediante concurso público;
II -tenham sido abrangidos pela Lei n9
66, de 18 de dezembro de 1989, ou pela•
Leis n9s 82, 83, 85, 86 e 87, todas de 29 de
dezembro de 1989, com as alterações posteriores.
Art. 2~ São tranSformadas em cargos de
provimento e:fetivo ou em comissão, respectivamente, os empregos permanentes e os empregos em comissão das tabelas -de pessoal
das fundaçõe_s públicas do Distrito Federal.
Parági"afO único. São transformadas em
Quadros as Tabelas Pessoal das fundações
públicas do Distrito Federal.
Art. 39 O tempo de serviço prestado, sob
o regime d& legislaçã_o ttabalhista pelos servidores de que trata esta lei, será contado para
todos os efeftos no regime estatutário.
Parágrafo único. O adicional por tempo
de serviço, pago em base diferentes do pre·
visto na lei n"' 1.711, de 28 de outubro de
1952, constituirá vantagem pessoal, nominalmente identificada, a ser absorvida ã proporção em que se tornarem devidos os quinqüê·
nios subs.eqüentes.
t
Art. 4"' Até que a lei regulamente a contribuição devida para custeio da seguridade
social, será de seis por cento o desconto para
este fim, a favor do Distrito Federal, caiculado sobre a remuneração mensal de cada
servidor.
Art. 5.;> A aplicação do disposto nesta lei
não inl:Pórtã!á ahei"ação de salário.
Art. 6G Os dissídios individuais e coletivoS entre os servic:Jores de que trata esta lei
e o Governo do Distrito Federal, e outras
controvérsias de.c.orrentes da relação de trabalho, bem como os litígios que tenham origem no cumpri:mento de suas próprias sentenças, inclusive coletivas, serão conciliadas e
julgados pela Justiça do Trabalho, em cdnfor·
midade com o art. 114 da Constituição.
Art. 7 9 Esta lei entra em vigor na data
de sua publicação.

10

REQUERIMENTO N• 259, DE 1990
Nos termos do art. 311, item I, do Regimento Interno, requeiro preferência para o
Projeto de Lei da Câmara n~ 47/90, a fim
de ser votado antes da matéria constante do
item I da Ordem do Dia.
Sala das.Sessões,_ 9 de agosto de 1990.Fernando Henrique Cardoso - Mauro Bene·
vides - Jamil Haddad - Mauricio "Corria.

O Sr. Jutahy Magalhães - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
_:.y_ Ex~ tem a palavra.

1

O SR. JUTAHY MAGALHÃES (PSDBBA. Pela ordem.)- S'r. Presidente, há um
pouco de baru_lho no plenário. Por isso,gOstaria de saber a respeito do requerimento.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
-A MeSa tJede a atenção do Plenário.
Trata-se de pedido de preferência parã o
Projeto de Lei da Câmara dos Deputados
n9 47/90, para ser apreciado e votado antes
do item I da Ordem do Dia. ~go; passaríak
mos,"imediatamente-, à discussao do Projeto
de Lei da Câmara n" 47/90.
:peço a

atenç~o

dos Srs. Senadores para

o pedido de preferência 'Para o Projeto de
Lei da Câmara n9 47, de 1990, que será votado
agora, antes do primeiro item da páuta.
Em votação o requerimento.
Os Srs. Senadores gue o aprovam queiram
perinanecer sentados. (Pausa.)
Aprovad~.

O Sr. Odacir Soares- Sr. Presidente, peço
verificação.
-O SR. PRESIDENTE (Niilson Carneiro)
-Indago se V. Ex~ conta mm o apoiamento
regtmental. (Pausa.)
Apóíám Q pedido de :verificação os Se-na·
dores José I~Cio Ferreira, Ney Maranhão
e Afonso Sancho.
Vai-se, então, proceder à verificação.
Peço aos Srs. Senadores ocupem seus luga· ·
res.
O Sr. Fernando Henrique CardOSQ- Sr.
Presidente, peço a palavra pela ordem.
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O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
-Concedo a palavra a V. Ex~
O SR. FERNANDO IJENRIQllE CARDOSO (PSD B- ....:...: SP. Pela ordem. Sem revisão
do orador.) -Sr. Presidente, quero justificar
o pedido de preferência.
.
Votamos uma série de matéria~ da maiOr
importância para o Distritoto'ederal. Não há
matéria mais importante em pauta do qu~
a discussão do projeto de benefícios da Previdência.

Estou pedindo, agora, que o Senado da
República vote esta matérja. .
.
A disposição do PSDB Já fot mamfesta_da,
assim como a do PMDB, em sessão antenor.
Nossa disposição foi a de discussão e de che·

gannos a um entendimento. Continuamos

O SR.· PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
-Trata-se de um pedido de preferência para
o PrOjeto de Lei da Câmara n" 47, de 1990.
O SR. JARBAS PASSARINHO- Se dou
preferência a um sobre os demais, estou m·
vert~ndo.

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
- Por isso mesmo estou submetendo o requerimenTo-à deliberaçaO do Plenário. A minha preocupação era, inclusive, quanto à extemporaneidade do requerimento, porque
não tinha mais cabimento, nesta altura, depois da leitura do Expediente, dep.ois de in~
ciada a Ordem do Dia, um novo requenmento.

·o -s:R~·-'"P"ItESiDENTE -(N~Ison -c~-rneiro)

nela, mas queremos votar.

-o pedido "é ae preferência para a votação,

O Sr. José Fogaça- Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

e IiãO de inversão da pauta.
Peço aos Srs. Senadores ocupem os seus
lL~:gares. Vai ser feita a verificação.

O SR. PRESIDENTE (Nelson carneiro)
-Tem á palavra V. Ex~
OSR. JOSÉ FOGAÇA (PMDB-RS. Pela
ordem.)- Sr. Presidente, V. Ex• está pondo
em votação qual requerimento?
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
-O requerimento de preferência par~ o P~o
jeto de Lei n9 47, que vai ser votado I.Il1.ediatamente.
O SR. JOSÉ FOGAÇA-;: 0 \~ B orienta
a sua Bancada para votar sJm .
O Sr. Jamil Haddad- Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
-Concedo a palavra ao nobre Senador Jamil
Haddad.
O SR. JAMIL HADDAD (PSB- RI. Pela
ordem. Sem revisão do orador.)- Sr. Ptesidente, o Partido Socialista Brasileiro _vota
"sim" e espera que todos os Srs. Senadores
permaneçam no Plenário para votar es_t~ matéria relevante e urgente que beneficra os
aposentados e o pessoal do meio ~ai q~e
até hoje permanece recebendo me1o saláno
mínimo.
O Sr. Jarb8s PassariD.ho -Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
-Tem a palavra V. Ex•
O SR. JARBAS PASSARINHO (PDS PA. Pela ordem.) -Sr. Presidente,_ peço
a V. Ex~ um esclarecimento. No início"-da sessão, creio que na Hora do
Expediente, V. ~ anunciou a leitura de um
requerimento que visaVa uma inversão da
pauta, para que os itens 5, 4 e 6 fossem votados . .Agora, enquanto estávamos aqui discutindo a matéria, parece-me que foi anunciada
uma nova inversão da pauta.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
-Não. É um pedido de preferência, e não
de inversão.
O SR. JARBÁS PASSARINHO- No fun·
do é a mesma coisa.
---

O Sr. José lgnácio Ferreira -Sr. Presidente, peço a palavra, para esclarecer.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
-Concedo a palavra ao nobre Senador.
O SR. JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA (PTS
. . . :. . ES. Para-esclarecimento. Sem r_evisão do
orador.) - Sr. Presidente, há um esclarecimento que a Liderança do Governo deve fazer e que é muito mais do que simplesmente
orientar a sua Bancada.
A Liderança do Governo, depois de vários
dias de exame da matéria constante do item
2 da pauta, chegou aqui com um acervo de
emendas que foram, inclusive, passadas às
mãos do eminente Senador Fernando Henrique Cardoso, emendas a serem apresenta~
das ao projeto constante do item 2 da pauta,
. repito.
Essas emendas foram examinadas pelo Senador Fernando :Henrique Cardoso, e, ao
chegar ao Plenário na tarde de hoje, o Senador nos esclareceu que estava de acordo com
as mesmas. Disse S. Ex>- que o assunto ainda
estava sendo eXaminado na área técnica do
Governo Federal. Entretanto, o que o Governo Federal o Executivo, pode fazer, nesta
oportunidade'- faço esta afirmação na condição de Líder do Governo: o Executivo concorda com o piso de um salário mínimo para
aposentados e pensionistas, con~idera?do,
inclusive. que, de zero até um saláriO mímmo,
temos 76% da massa dos beneficiários. O
Executivo quer que este assunto seja imediatamente solucionado. Percorri v~rios pontos
do País, e boje, intensamente, o meu Estado,
e ouço o reclamo de vários setores de aposentados no sentido de que seja elevado esse
piso, assim, todos passariam a ganh_ar um saÉlário m(nimo pelo menos, Sr. Presidente.
este o-desejo do Executivo.
O Executivo quer, também, que exista um
1_3oJialáríg igual para os da ativa, aposentados
e pensionistas.
Este é outro ponto que deve ser enfatizado
aqui, Sr._ Pi~i~~~~e. E ne~s~io- e o Ex:cu-tiVo concorda- que se soluciOne a questao
do cálculo de benefícios, porque atualmente
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é om crime o que se faz neste País - e isso
evidentemente não decorre deste Governo,
que vem procurando, em apenas quatro me·
se5, encontrar a solução, para todos esses pro·
blemas; é um crime o que se faz neste País,
rcpiro, com relação ao cálculo de benefícios.
Então, quer-se encontrar a solução nos termos em que os próprios aposentados, que
estão aqui pelas suas lideranças, concordam,
desejam, querem. A solução que eles desejam é a mesma que o Governo deseja também, a atualização desses cálculos de uma
forma minimamente justa, Sr. Presidente.
Final.niente, o Governo qUer mexer no sistema de reajustes, quer dízer, mantém-se o
piso de benefícios atrelado ao salário mínimo.
Sr. Presidente, o Governo fixa como ponto
de honra a questão de aposentados e pensionistas ganharem pelo menos o salário mínimo
neste País. E. esse o desejo do Governo.
Quanto à q_uestão do 13~ salário, o Governo
também quer qu-e- seja assim. Quanto à questão da nova forma civilizada, não criminosa
de cálculo de reajustes, o Governo quer que
assim seja. _
-- - -- Ao chegarmos aqui, encontramo_s o nobre
Senador Fernando Henrique Cardoso manifestando a sua acordância com o acervo das
emendas que lhe foi apresentado. Então, chegamos a um ponto em que nãà há impasse:
o Senador FernanQo Henrique cardoso propõe que aprovemos o projeto que consta do
item 2 da pauta e harmonizemos essas emendas num texto único e aprovemos também,
sob a 'forma de projeto de lei, esse texto;
comprometendo-se S. Ex~. falando pelo
PSDB, a aprovar no Senado e na Câmara,
o mais brevemente possível, o texto proposto
pelo Governo.
Sr. Presidente, o úníco ponto nessa questão
é o fato de que é necessário terwse um mínimo
de tempo para se elencar isto de forma racional fazer-se um texto de que constem essas
erri~ndas e fazerwse então, a votação do projeto que se encontra aí, permitindo ao Gover- no, evidentemente sem o ónus de qualquer
crftica, apor os ve!os_ que ~o~siderar n~cessá
rios, quando a maténa colidtr com aqmlo que
o Executivo se_ dispós a apresentar e que conta com a acordância, pelo menos do PSDB
e setores do PMDB, não sei se há uma harmonização entre o PSDB e o PMDB nessa questão. De qualquer maneira, Sr. Presidente~
é muito pouco, pois chegamos a propor aqu1
fosse feito um elastecimento desse prazo que
se teria hoje, para que, ao longo de quatro
sessões, tiVéssemos o projeto baixado ~m diligência, conforme o Regimento anten?_r previa mas infelizmente, o novo Reg1mento
nã~ per~ite. Chegamos a propor isso e a
única preocupaÇão nosSa é conCretiz~ aquilo
que já é uma harmonia entre a Opbsiçáo e
o Governo. O GóVemo quero salário mínimo
para todos, o Govetno quer o 13~ més para
todos, essa é uma luta que, inclusive na questão do salário mínimo, alcança 76% da massa
de benefiCíários da Previdência.
Sr. Presidente, parece-me que é muito pouco, e por essa razão estamos objetando a inversão da pauta, para que possamos, votando
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primeiro o Código do Consnmidor, Cm que

o Governo tem uma posição de 'aprovação
do Código como veio da Câmara, entremos

a seguir na matériã da Previdência, que é
a matéria constante do item 2. - É preciso; Sr. PresiOente, deixar claro que
não podemos continuar como estamos, votando sempre de forma açodada matérias da_

expressão desta. A Câmara, neste projeto,
também, teve a demora usual.
O Chefe do Executivo, o então Presíderiú;
José Sainey, não enViou os projetas de lei
até 5-4-89, como era seu dever. Enviou em
junho o Projeto da Previdêncii; em agosto,
o Projeto de Saúde, e não enviou o de Seguridade nem o da Assisténcía SoCiaL A Câmara usOU o argume)J.to da competência concorrente, e ao longo do segundo
semestre de 1989 apresentou dOis projetas,
o de Seguridade e o da Assistência SOciãl.
O Projeto da Previdência, Sr. Presidente,
teve um substitutivo do Relator Ftoríceno
Paixão, que incorporoU algumas daquelas mil
emendas que foram apresentadas, e foram
votadas, sem discussão, e no final da Sessão
Legislativa passada, em dezembro de 1989.
Este projeto vem para tá exatamente para
ser submetido à apreciação do Senado no fi-nal de junho deste ano. Eu disse aos aposentados, que sabem do respeito que pessoalmente nutro por eles e da preocupação que
o Governo lhes externou, quando foram recebidos pelo Presidente Collor, que ao longo
do mês de agosto, seguramente, teríamos esta
matéria votada e, possiVelmente, até na pri~
meira quinzena de agosto. Falei e eles me
disseram: "Havia, Senador, uma preocupação de se fazer na primeira semana". Eu lhes
disse: "Olha, estamos querendo muito pouco, uma vez que não há divergências de profundidade". Estamos querendo encontrar
apenas, em alguns dias, a concretização daquilo que já está apalavrado minimamente
e naturalmente, podendo ser alterado em face de aqui ou ali, como ponderei ao eminente
Senador Fernando Henrique Cardoso, a área
técnica ter essa ou aquela modifiCa:ção num
varejo que, afinal de contas, não me parece
expressivo. Pelo menos a mim, neste momento, não me parece expressivo.
Não p~o. evidentemente, advogar a
aprovação pura e simplesmente deste projeto, mesmo com a concordância da' Oposição
em que o Presidente vete. Por que o que
diz a Oposição? Não há problema, o Presidente veta.
Não posso concordar e_m entregar ao Chefe
do Executivo um texto, já" sabendo que Sua
Excelência vai vetar algumas partes, a menos
que já- tenhamos acordância com um novo
texto, para que o seu veto não seja verberado,
não seja criticado como sendo algo de mão
pesada sobre os aposentados.
De manelta, Sr. Presidente, que a nossa
posição é inteiramente_ a favor dos pontos
altos, dos pontos mais importantes do pleito
dos aposentados. A questão do salário mínimo, a questão do 13" salário, a questão da
nova fórmula de calcular os benefícios.

Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente.
Por isso, me coloco, neste momento, a favor
da não inVersão da pauta.
U-Sr. Jutahy Magalhães- Sr. Presidente,
peço a palavra pe~a ordem.

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
-Concedo a palavra ao nobre Senador Jutahy Magalhães.
O SR. JUtAHY MAGAJ,HÃEs(PSDBBA. Pela ordem.) - Sr. Presidente, quais
foram os Senadores que solicitaram verificaçã~ çle @orum?
O-SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
-Se no momento não foi impugnado é porque votaram 4 Srs. Senadores: José Ignácio
Ferreíra, Ney Maranhão, Odacir Soares _e
Afonso Sancho.
Vamos proceder à verificação.

-sr.

O
Fernilndo Henrique Cardoso __:_ Sr.
Presidente, permita V. Ex• que eu use da
palavra, já que o Senador José Ignácio Ferreira citou meu nome reiteradamente.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
-Concedo a palã.vra ao nobre Senador Fernando Henrique Cardoso, por ter sido citado
nominalmente.
O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDO·
SO (PSDB - SP. Para explicação pessoaL
Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente,
s6 para esdarecer que, efetivamente, até di·
ria de público, coloquei a questão da possibi·
lidade de aprovarmos, já, a lei, tal como ela
veio da Câmara, e o Senado poderia fazer
outro projeto aprovando emendas.
S. Er-- o Seuado_r JQsé Ignácio fez chegar
às minhas mãos, hoje, um número de emen•
das que são, JJª_ sua maior parte, sensatas.
Pedi ao Senador Almir Gabriel que as examinasse, conversei com o Senador Mauro Bene·
vídes que teve a mesma impressão e assim
estamos; não tenho ainda ponto por ponto
das emenc;tas, mas, na verdade, disse aqui
o Senador, e é certo, S. Ex' até reiterou,
que o Governo concorda com os pontos fundamentais. Ora, se o Governo concorda com
os po-ntos fundamentais, não me preocupa
nem ao País que Sua Ex:celên~ia vete os pontos não acessórios. É uma coisa s.imples, não vejo recurso regimental para protelar mais, sob pena de deixarmos de ter o projeto em urgência na pauta.
POt_ i?SO, peço que se vote hoje. Mas fica
mantida a proposta de _aperfeiçoamento do
projeto, a partír de emendas sensatas e que
não mexam, como não mexem, nos_ pontos~essenciais já referidos pelo Senador.
De modo que há todas as vantagens para
que voteiJlos a matéria hoje. __
O _SR~ PRESIDENTE""fNetsOn Carneiro)
-Peço aosSrs. Senadores ocupem seus lugares.
O Sr. Mauro Benevides- Sr. Presidente;·
peço a palavra pela ordem.

o-sR. PRE-SIDENTE (NelSUA1 Carneiro)
-Vou dar a palavra ao ~olJre Senador Mauto Benevides, excepc-ionalmente, porque
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agora temos que votar. Há um pedido de
verificação, e temos que f~zê-la. _
O SR. MAURO BENEVIDES (PMDB CE. Pela ordem. Sem revisão do orador.)
-Claro, Sr. Presidente. Nossa intenção é
exatamente externar, ainda com mais clareza, a posição da B~ncada c!o PMDB neste
longo processo de negociação.
Para que se vote, hoje e agora, o projeto
da Previdência Social, iniciamos uma série
de conversações, surgindo, então, a alterna'tiva de se englobar, em projeto à parte, todas
aquelas eme~das porventu~a encami!_lhadas
à proposição originária da Câmara dos Deputados.
Nós do PMDB, Sr. Presidente, aqui estamºs _para votar esta :çnatéria de interesse dos
trabalhadores brasileiros.
(Manifestação das galerias.)
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
- Peço aos visitantes obedeçam ao Regimento da Casa, e não se manifestem.
O Sr. Fernando Henrique Cardoso- Sr.
Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
-Concedo a palavra ao nobre Senador.
O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO (PSDB- SP. Pela ordem.)- Sr. Presidente, peço a V. Ertomeo voto dos Líderes.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
-A Mesa vai colher o voto das Lideranças.
Como vota o Líder do PMDB?
O SR. MAURO BENEVIDES (PMDB CE)- O PMDB vota "sim", Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
-Como vota o Líder do PSDB?
O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDO·
SO (PSDB- SP) O PSDB vota "sim", Sr.
Presidente.
-

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

O PFL vota "sim",Sr. Presi<!ente.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneíro)
- Como vota o Líder do PDT?

O SR. NELSON WEDEKIN (PÓT- SC)
-O PDT vota "sim", Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
-Como vota o Líder do PRN?
~

O Slt. NEY ~AR~NHAO (~RN - PE)
-O PRN vota não , Sr. Presxdente.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
-Como vota o Líder do PDS?_
O SR. JARBAS PASSARINHO (PDS _
PA)- O PDS vota ''sim". Sr. Presidente.
0 SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
- Como vota o Líder do PSB?
O SR. JAMIL HADDAD (PSB - RJ) O PSB vota "sim" Sr. Presidente:
O SR. PRESIDEN'l.l!.. tNelson CarneirO)
-Como vota o Sr. Alfredo Campos? (Pausa.)
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Como vota o Sr. Carlos Patrocínio? (Pausa.)
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
-Os Senadores favoráveis ao requerimento
votarão "sim".
Os Srs. Senadores já podem votar.
O Sr. Fernando Henrique Cardoso- Peço
a palavra pela ordem, Sr. Presidente.

Ruy B~celar
Teotonio Vilela
Wilson Martins.

VOTAM "NÃO" OS SRs. SENADORES:
Alberto Hoffmann
Antonio Luiz Maya
José Ignácio Ferreira
MeiraFilho
-üdaCif Soaées

O Sr. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)Concedo a palavra ao nobre Senador.
O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDO-

SO (PSDB -SP)- É o requerimento-originário, Sr. Presidente?
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
__..;É o requerimento de preferência. Portanto, não estamos votando a matéria, estamos
votando a preferência.
O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDO·
SO - Quem quiser fazer a votação já diz
"sim". quem quiser protelar dirá "não". Foi
assim que S. EX' o Presidente o submeteu.

O Sr. José lgnácio Ferreira...:.... Sr. Presidente, peço a-palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)

-Concedo a palavra ao nobre Senadbr.
O SR. JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA (PST

- ES. Pela ordem.)- Sr. Presidente, essa
manifestação do Senador Fernando Henrique Cardoso não presta P,omenagem a S. Ex'
mesmo. Na verdade, a nossa posição é "não"
à inversão da pauta, para sermos "sim" ao
aposentado.
- Os Srs. Senadores já podem votar. (Pausa.)
(Procede-se à votação.)
VOTAM "SIM" OS SRS. SENADORES:
Alexandre Costa
Almir Gabriel
Carlos Alberto
Chagas Rodrigues
Cid Carvalho
Dirceu Carneiro
Divafdo Suruagy
Francisco·Rollemberg
Fernando Cardoso
Humberto Lucena
Iram Saraiva
Jamil Haddad
Jarbas Passarinho
José Fogaçà
José Richa
Jutahy Magalhães
Luiz Viana
Mansueto de Lavor
Mareio Lacerda
Marco Maciel
Mário COvas
Matta Machado
Mauro Borges
Mendes Canale
Nabor Junior
Nelson Wedekin
Paulo Biso!
Pompeu de Sousa
Ronaldo Aragão
Mauro Benevides

O SR.-PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
-Votaram "sim" 33 Srs. Senadores, e "não"

'5. ~

Não houve abstenções.
Total: 38 votos.
O requerúnento foi aprovado.

O S~._ PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
-Passa-se, então, à apreciação do item 2:
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
N• 47, DE !990
(Em regime de urgência,_ nos termos do
art. 336, c, do Regimento Interno)
Discussão, em turno único, d-o Projeto de
Lei da Câmara n• 47, de 1990 (n" Z.510/89,
na Casa de origem), de iniciativa do Presidente da RepUblica, que dispõe sobre os pia·
nos -de benefícios da Previdência Social. e
dá outras providências. (Dependendo de parecer.)
-

Concedo~ palavra ao nobre Senador Almir
Gabriel, para proferir o parecer da Comissão
de Assuntos Sociais.
O SR. ALMIR GABRIEL (PSDB - PA.
Para proferir parecer._Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, antes gostaria de fazer algumas colocações, que creio ser de suma
importância para o encarninhamentq e o raciocínio do cõnjunto das afirmações que farei
durante o parecer.
A primeira <ifirniaçáo diz respeito à coloca·ção do nobre Senador José Ignácio Ferreira,
pela consideração que tenho pelo trabalho
que S. Er desenvolveu durante a Constituinte e agora. As afirmações que foram passadas
a S. EX' a respeito das questões das emendas
encaminhadas pelo Governo, sobre este texto
não são tão simples nem são de tão pouca
.alteração à proposta do projeto de lei. Talvez
S. Ex~ não tenha se dado conta de que das
~9 emendas propostas 16 alteram substanCialmente o que está no texto. Uma estabelece um novo·cronograma-de vigência do piso
do salário mínimo; outra acaba com o abono
de permanência por temp-o de serviço~ uma
terceira suprime a retroação das novas regras;
urna quarta suprime o pagamento da diferença do 139, que corresponde ao abono
anual; a seguinte suptime a contribuição retroativa para melhorar os benefícios; outra.
suprime o auxilio de natalidade e o aUXIlio
funeral; outra, que é de adequação técnica,
garante um salário mínimo aos trabalhadores
rurais empregados somente quando registrados pelo empregador;_ outra_, ainda, aumenta
a carência paia-apOS_elltádoria de 96 meses,
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correspondentes a 8 anos, para 15 anos, 180
meses, portanto; uma seguinte adota a vinculação camuflada do salário mínimo. com- ex.:.
purgo dos aumentos reais; outra reduz o adícional do acidentado de 30 para 25% mais
uma enxuga o _cálculo dos benefícios, com
fundamento técnico.
Enfim, a-série de emendas qt.Je estão sendo
encaminhadas pelo Governo alteram substancialmente .aquilo que __está proposto no
projeto de lei.
Depois de fazer estes reparos, em respeito
·ao honrado Senador José lgnácio Ferreira;
e tomando em conta que, em nenhum momento, vi qualquer afirmação de que as alteraÇôes dos benefícios em valor correspondente ao saláriO mínimo levariam a Plevidência
ao seu desequilíbrio, até porque, no Plano
de Custeio, _se tem a hipót~sede que o conjunto represente aproxímadamente o equivalente a 22 bilhões de dólares e, por isso mesmo, os benelícios que aqui estão postos não
desequilibram esta previsão, faço questão de,
mais urna vez_, ressaltar ao Senador Jcsé lgnáciÕ _Ferreira, a quem, repito, prezo e tenho
o maior respeito, que S. Ex• encaminhou informações que, seguramente, não são aquelas que se podem depreender dQ: conjunto
das emendas propostas pelo Governo. Apenas 10 ou 12 emendas são de adequação de
redação. As restantes são de alteração profunda daquilo que está estabelecido no projeto de lei.
PasSO a ler o parecer.
Originário da Câmara dos Deputados, o
projeto em exame é resultante do desmembramento do projeto de iniciativa do Poder
Executivo, que versava origüialmente sobre
os planos de benefícios e de custeio da Previdência Social, nos terffios do art. 59 do Ato
da Disposição Constitucional Transitória.
Durante a tramitação na C;'i,rnara dos De~
putados, a parte relativa ao custeio foi destacada da proposição origiital ' corporificadá
no projeto sob exame, juntamente con;t diversas dispoSiçóes concernentes à organização
da seguridade social, aspecto este que não_
era versado no projeto original.
- -Cumpre ressaltar, preliminarm·ente, que O
prazo assinalado pela norma transitória para
a aprovação da matéria já se encontra superado, o que confere ao projeto em comento,
assim como aos outros três que lhe são correlatos na estruturação do sistema de seguridade social, caráter de inques~onável urgên·
cia.
Observadas as diretrizes da ConstituíÇáo ·
Federal de 1988, o projeto em exame orga~
niza o _segmento previdencia) da seguridade
Social! e define o seu plano de custeio apresentando as seguintes inovações principaiS:
a) cria o Conselho Nacional de Previdência Social, órgão superior de deliberação COlegiada, composto pOr representantes do Go~
vemo, iitclusive dos Estados e Municípios dos
trabalhadores ati vos, dos aposentados e pensionistas e- dos empresários.
Fixa o teto do salário d~ contribuição em
valor moD.etáriÕ, originalmente, equivalente
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dez salários mú1fln'os; o que ooqfere ao s.gtnento previdencial da seguridade o caráter
de instrumento de política social voltado predominantemente para os estratos da renda
média e rell.da baixa.
Restabelece as três faixas de contribuição
das empresas para o custeio do seguro de
acidentes do trabalho, de acordo com o, grau
de risco da atividade predominante da Rempresa.
Eleva a alfquota de contribuição sobre o
faturamento, Finsocial, de 1,2 pa'ra 2%.
Eleva a alíquota de contribuição para o
lucro de pessoas jurídicas na área financeira
de 14 para 15%.
Eleva a alíquota de produtores rurais, iricidentes sobre a receita de comercialização da
produção· de 2,5 para-3%.
Estende ao empregador rural, obrigatoriamente, a contribuição incidente sobre a folha
de pagamentos na base de 20%. sem prejuízo
da contribuição hoje existente.

!Íl

Em -fá.Ce do CiXposto, manifestamo-nos. favoráveis à aprovação dó PLC n9 47/90, por

considerar a matéria relevante, oportuna e
urgente.
_
._
Este é-o_parecer, Sr. presidente.

O Sr. Nelson ·carneiro, Presidente,
deixa-a cadeira da presidência, que é ocupada p~lo Sr. Iram Saraiva, z~ Vice-Pre.sidi:nte.
O SR. PRE$1DENTE (Icam Saraiva)- Em
discussão a matéria.
-Concedo a palavra ao nobre Senador Nelson Carneiro.
O Sr. JoSé Fogaça- Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) Concedo a palavra a V. EXf
OSR. JOSÍl: FOGAÇA (PMDB -RS. Pela
ordem.) -Sr. Presidente, o Senador Nelson
carneiro vai encaminhar a votação?

b) Institui o Regime Geral de Previdência
Social, que passa a integrar tanto os beneficiários urbanos como rurais, com equivalência de benefícios e serviços.
__ _
c) Cria a figura do segurado facultativo,
destinada a operar como mecanismo de universalização da cobertura do plano previden-

O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) -S.
Ex• vai díscutir. Estamos em fase de discussão, nobre Senador.
Tem a -palavra o nobre Senador Nelson
carneiro.

ciário.
d) Redefine os critérios de cálcUlos de be-

OSR. NELSON CARNEIRO (PMDB RJ. Para discutir.) -Sr. Presidente, Srs. Senadores, minha intervenção será rápida, porque é" l(iriga a angú~tia de aposentados, pensionistas, de t'odos os segurados da Previdência Social e dela retiram os recursos da sua
própria Subsistência.
- Vejo, Sr. Presidente, que algumas dessas
conquistas estão na nova lei, inclusive aquelas
qu~_ dão {lO trabalhador rural os mesmos benefícios dos aposentados urbanos.
Neste sentido, Sr. Presidente, em 1982,
apresentei o projeto de Lei do Senado n9 30
:ojeto de Lei do Senado n9 120-Comple~
... tar. E já, em 1983-, voltava -ao assunto,
quando estendi~, atrayés do projeto de Lei
do Senado n 232-Complementar, aos traba.:
lhadores :rurais o_ re_gime da Previdência e As.:sisténcia Social urbana, bem como a legislação do seguro de acidente do trabalho, e dava
outras providências.
Minha intervenção será rápida, Sr. l'lesi~
dente. Apenas para sugerir que se dê ao art.
30 do projeto de Lei da Câmara n9 47, de
1990, a seguinte redação, de_ modo a não prejudicar os beneficiários:
"A renda mensal do benefício de prestação continuada, que substitui o salário
de contribuição ou o rendimento do trabalho do segurado, não terá v~l0~ tr- .. :.--.~
inferior ao s··v ) míuu....J, n .. u1. ~ .; .01
ao do limite máximo do salário de contribuição, devendo o seu valor inicial, para
_ fixar -o valor real aquisitiVo, ser representado pelo número equivalente em salários mínimos vigentes."

nefícios de aposentadoria e pensões, que pas-

sam a ter valoreS iniciais bem mais compatíveis com o valor da remuneração da atividade.
e) Redefine o benefício do salário-família,
que passa a obedecer a um critério distributivo, com valores mais elevados para benefíciários de menor padrão de renda.
O Amplia os prazos-de carência de diver~
sos beneficias, como forma de reforço da base
contributiva do novo plano.
Voto do Relator
Sob o ângulo da constitucionalidade, entendemos que o projeto traduz adequadamente, no plano regulamentar, as disposições
pertinentes da Carta ein vigor.
Vertido ein boa técnica legislativa, não merece o projeto qualquer reparo no tocante
a esse aspecto.
No mérito, cumpre destacar, em que pese
alguns poucos lapsos e inadequações, os inegáveis avançqs institucionais que a matéria
encerra, seja no que respeita a -ampliação da
proteçáo social aos segurados e dependentes,
seja no tocante à modernização· das regras
de funcionamento do novo sistema.
Em face do atraso no_ processo de apreciação da matéria, o Congresso Nacional, e o
Senado Federal em particular, T"~f' "''d · "eixarde ouvir o clamo. decoucmte dâ legítima
expectativa em tomo da aprovação final do
projeto em exame. Ainda mais se levarmos
em conta a competência constitucionalmente
assegurada ao Legislativo para encaminhar,
a qualquer tempo, as medidas que vierem
a se revelar necessárias ao aprimoramento
legal do Plano.

Acredito que esta emenda, que mereceu
o apoio das lideranças da C~sa, corrigirá uma
grave injustiça imposta à soúida classe dos
nossõs aposentados.

São _estas, Sr. Presidente, atendendo à urgência que a matéria requer, as considerações
que deveria fazer nesta oportunidade, a fim
de não prolongar a ansiedade de milhões de
aposentados.
O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) Concedo a palavra, para discutir, ao nobre
Senador José lgnácío Ferreira. (Pausa.)
Concedo a palavra ao nobre Senador Oda·
cir Soares, para discutir.
O SR. ODACIR SOARES (PFL - RO.
Para discutir. Sem revisão do' orador.)- Sr.
Presidente, Srs. Senadores, ao discutir esta
matéria, que apesar de se constituir.neste momento em apenas um projeto de lei, desejávamos enfatizar o fato de que, na realidade,
são quatro projetas que_ se interligam e tém
pertinência uns com os outros, porque temos
a questão do seguro sociaJ, a questão da assistência sOcial, do custeio etc~Então, são projetas que têm Última ligação uns com os outros.
Além _do fato de refletir pesadamente no
custeio- da Previdência, este projeto produz,
imediatamente, uma defasagem entre a receita: e despesas da Previdência Social, ele
também - o que não foi até este momento
levantado, o que não foi até este momento
observado- terá um reflexo muito profundo
- e muito grave na questão da assistência social,
que não está senao levantada aqui.
Portanto, além dos conflitos de ordem conc;eitual, além dos conflitos de or4_eEI o·pera~
cional, de ordem económica, de ordem finan·
ceira, os projetas, como um todo_, de certo
modo, colidem entre si. A própria questão
do sujeito ativo e do sujeito passivo da relação do seguro social, ou da relação da assistência social, em certos casos, o projeto se
esquece ·de que a pessoa é a mesma, de que
o objeto da ação da Previdência Social, do
seguro social, da assistência social, quase
sempre, e s..empre, é a mesma_ pessoa, porque,
do mesm.o modo que alguém contribui, no
fim da relação esse alguém também recebe
o benefício, recebe o provento da apd·~t:nta·
doría, recebe a pensão etc.
De modo que, quando o G~overno, através
da sua liderança,levanta, como fez aqui nesta
sessão de hoje, questões _da maior imPOrtância, relativas não apenas à reccita e ao custo
da Previdência Social, na rea!id:1óe, na Ponta
desíóa preocupação está o seguz \do. e~tá.o
bent:tlciário da Previdência soci.:tt, quer do
segw 1 s_oci(jl, quer da assistência social.
O Uc.verno, conforme já foi aqui dito e
explicitado pelo eminente Senador José lgnácio r-erreira, no exercício da sua Líderança,
0 "'" we-mo não se opõe àqueles preceitos já
.t.::..::.<.,.Jrados na ConstituiçáO relativamente
àqudes que recebem, CQmo provento:; da
apose~-ttadoria, ou como pensão, remuneração inferior ao salário mínimo. O_ Governo
não se opõe a que este preceito cúllstitucional
tenha execução imediata e plena.
Do mesmo modo, o Governo não se opõe;
ao contrário, o governo luta para que o aposentado e o pensionista recebaJn o 13? salário
do mesmo modo que recebe aquele que está
na atividade produtiva.

a
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O Governo deseja eliminar unta iníquadis-

posí~;ão.legal, que 'vincula hoje _os (_:álculos

àos benefícios da Previdência àos-18 meses
anteriores :ao fato gerador do benefício, fi.
xando-se naquela remuneração recebida nos
12 últimos meses, ou se for o caso, naquela
remuneração recebida naquele único mês,
para em seguida dividir esse valor por doze,
chegando-se, afinal, a um valor inexpressívo.

O Governo p~tende ver estabelecida uma
atualização desses valores, permitindo que
o benefício esteja praticamente à mesma altura daquela remuneração qlie o servidor rece- beria na ativa.
De modo que a muitos pode parecer que
o Governo esteja contra este projeto, contra
o aposentado ou o pensionísta. Na realidade,
o Governo estará a favor. Porque o aponsentado e o pensionista recebem a ·assistência
da Previdência Social.
A preocupação do Governo, quando traz
ao Plenário desta Casa essas questões e procura lembrar ao Senado Federal que, na reali·
dade, não estamos apenas votando. um proje·
;o, porque este projeto tem vinculação com
os outros três projetes que estão neste momento sendD submetidos ao Senado Federal;
.é preocupação do Governo ver executadas
aquelas disposições constitucionais que asse_~
guram ganhos reais para o aponsentado, para
o pensionista, para: aquele qu'e depende da
Previdência Social.
Portanto, esta é a posiç8o do_ Gõverno,
Sr. Presidente, Srs Senadores.

O Sr. JarbaS PassarinhO.:.. Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.
O Sr. José·Fogaça- Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENtE (Iram Saraiva) Concedo a palavra ao nobre Senador.
O SR. JOSÉ FOGAÇA (PMDB C.... RS. Pela
ordem. Sem revisão do orador.)- Sr. Presi·
dente, ao que me consta, o' Senador Odacir
Soares usou tempo superior àquele concedido para discussão- de matéria.
O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) Mesa está atenta, nobre Senador.

A

O SR. JOSÉ FOGAÇA- Às 18 horas en·
cerra-se o período de carênchi-da verificação
de quorum. Obviamente há uma manobra
obstrucionista do Governo.
Po:ttanto, encareço a V. E,x~ no sentido de
que impeça haja uma ultrapassagem do tempo rigOrosamente estabelecido pelo Regimento. Obri$ado.
O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) -A
Presidência informa a V. Ex• que os segundos
serão obse)jVados.
Asseguro a palavra ao nobre Senador Jarbas Pas!arinho.
O Sr. jarbas Passarinho - Agradeço a
V. Ext por ter-me assegurado a palavra, porque V. Er já me havia concedido a palavra
quando o Senador pediu a pahtvra pela ordem
e me atropelou.

O SI!.. PRESIDENTE (Iram Saraiva) -A
Mesa reparará o ocorrido.
O SR: JARDAS PASSARINHO (PDS -

PA. Pela ordem.)- Sr. Presidente, lastimo
que a Casa não tenha prestado a devida aten·
ção ao Relator, o Senador Almir Gabriel,
cUjO parecer foi, do meu ponto de vista, excelente. Estou com problema de verificar, por
exemplo, que o que nós temos em mãos não
é o melhor, mas, se também não votarmos
a matéria, vamos apenas delongar isso, atra·
sar, e não sei quando teremos o ótimo. Então,
entre o 6tilno e o bom, vamos ficar cOm o
bbm, na medida em que podemos votar a
matéria.
Ouvi uma referência, ainda há pouco, de
que não há correçao monetária do Sa1ário-decontribuição para a aposentadoria por tempo
de serviço, pcir exemplo. Não é exata. Diz

o art. 26:
"TodQS_ os _salários-de-contribuição
computados no cálculo do valor de bene·
fício serão atualiza.dos monetariamente,
més a mês, de acordo com_ os índices
pficiais de inflação_, de modo a preservar
seus valores reais."

É preciso considerar que este projeto veio
do Gov,erno anterior, e ele foi feito, aliás 1
apresentado com atraso, em relação ao mandamento constitucional e passou, se não me
engano, ciüo _ineses na-Câmara, a hiperin·
DaÇão era dominante. Havia mês com infla·
ção de 8_0%. Então, era preciso corrigir o
salário mês a mês. Quando passei pela Previdência Social a primeira vez, a obrigatoriedade de levar em consideração 36 contribui·
çóes mensais era pãra -evitar a fraude, Sr.
Presidente. Alguns patrões lesavam a Previdência Social simulando aumentos de venci·
menta de empregados que eles quisessem fa·
vorecernaquete ano final. Passavam- digamos- um salário de 40 para 80 mil, apenas
para dar uma aposentadoria, lesando a Previ·
dência SociaL Daí a necessid3.de de se estabelecer o que estabelecenioS à épOca, ou seja,
36 contribuições, mas todas corrigidas monet-ariamente. Isso me pareCe importante.
O segundo ponto, Sr. Presidente, que me
parece desvantajoso na apresentação deste
projeto que vamos, provavelmente, aprovar,
é a desvinculação do salário mfnimú da apo·
sentadoria. Isso me paiece uma decisão cx:uel,
porque a filosofia da Previdência Social é o
diferimento do saláriO;, enquanto se está na
~tiva, para reCeber na inatíVidade aquilo que
for correspondente igualitariamente.
Ora, se um segurado contribui para 10 salários m(nimos- e,-nó final, vãí receber, de iní·
cio, algo próximo dos 10 mas, 2, 3, anos depois, receberá menos, 8, 7 ~alários mínimos ...
O Sr. Fernando Henrique Cardoso- Per·
mite-me V. Er um aparte?
O SR. JARDAS PASSARINHO - Pois
não. V. Ex~ me desculpe, mas quando-o "Tucano" pede um aparte ao Passarinho, o qUe
posso fazer? (Risos.)

Agosto de ~99_0

O Sl-. Fernando Henrique Cardoso- Esta·
mos no mesmo ninho. Gostaria de_ dizer a
V. Ex• que a preocupação de V. Ex• é nossa
também. Por_:~m, o projeto corrige a matéria.
A Constituição Federal impede a vinculação
entre o salário mínimo e qua!qer ou.tro salário
no Brasil. O projeto manda que, no momento
em qtie venha a ocOrrer retificação de salários, sejam corrigidos os benefícios pelo mesmo índice e até exagera, dizendo que o índice
deve ser o do Dieese.

O SR. JARBAS PASSARINHO - Isso se
encontra no artigo seguinte. Mas a minha_
preocupação é que ficamos, agora, na depen·
... dência de ser observado ll:quilo que estaria
observado constitucionalmente, porque a
Constituição disse que "fica a vinculação com
o salário mínimo até que seja apresentado
o plano de benefícios _e custeios". Qu?p.do_
se apresentou essa vinculação até que se adrnitiuque agora já não precisava mais, porque
haveria uma vinculaçá9 através de efeito se·
cundário, que é este a que V. Ex~ se reporta.
Levo em consideração aqui, Senador Fer·
nando Henrique Cardoso, que o ideal seria
mantermos o mandato constitucional, sem
transgredir o problema da proibição de vincu·
lação, porque seria o -ideal.
Ouço também o Líder do.Govern.o declarai-que parece q·ue 75 ou 76% dos benefícios,
hoje, estáo aquém do saláriO mfnin:to. É uma
imensa surpresa para mim, porque, quando
deixamos a Previdência Social, praticamente
todos recebiam, no mínimo, um salário mf·
nimo.
Aínda mais, com relação ao salário míni·
mo, se essa vinculação fosse feita como a
Ctn'l:slítilição previa,- nem pot aí"-se -poderia
ter a certeza de que o segurado estava sendo
beneficiado, estava tendo a garantia da estabilidade do seu poder de compra, porque
qu_em se ?POnsentou, por exemplo, numa ba·
se de salário mínimo do tempo de Juscelino
Kubitschek de Oliveira, quando o salário mínimo foi o maior - em 1959, ·foi. o maior
de toda a história do salário mfnimo - e
depois vai receber, por exemplo, tantos salários míhimos no Gover9o Sarney.-:ern que
o salário mínimo caiu ao mínimo possível,
então, o próprio aposentado está prejuqicado
da mesma maneira.
Logo, haveria ne~ssldade, nessa correção
a que V. ET- se refere. de não ficar apenas
nisso, e sim corrigir o Valor real de capacidade
de compra na hora em que o aponsentado
vai para ~ aposentadoria e vai para a inativi·
ctade. isso, para mint, é que seria, justiça; o
não apenas votarmos porque temos pr66sa
para votar, porque a Câmara: demorou muito
tempo, porque o Governo mandou isso 3.tra·
sado para cá_ etc.
De qualquer maneira, o meu ponto de vista
é no sentido de acompanhar o relatório do
Senador Almir Gabriel. Lastimo que não se
tenha prestado atenção às justificativas que
ele deu para ser contrário a determinadas
emendas que foram apresentadas ago_ra, algumas das quais, como S. Ex~ me mostrou,
transfiguram aquilo que é o mfnimo de justiça
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social. Uma delas pretende atingir o saláriofamília! Então, não teria sentido.
Ou terfamos tido capacidade de pagar este
projeto e reformulá-lo ou vamos ter que cor-

rigir iSso, atraVés de sucessivas leis que vamos
votar a respeito._

Fica um pouco esdrúxulo, inclusiVe, se o
Governo se propõe em ter uma iriflação zero
dentro de algum tempo, mandar fazer uma
correção mês a mês. Não teria sentido isso.
Então, as coisas aqui estão cominadas entre um governo anterior, que estava de baixo
dessa crise, e o Governo atual, em que há
outro processo inflacionário, que não é o
mesmo.
O objetivo, Sr. Presidente, será mais tarde
preocupação de quem for administrar isso.
Uma das minhas tristezas, quando passei pela
Previdência Social, foi brecar a fraude praticada em acidente de trabalho e a fraude praticada em invalidez.
Quando resolvemos fazer, por exemplo,
a verificação no serviço de saúde para os inválidos, afirmo a V. Ex•, que mais de 50% não
se apresentaram, porque sabiam que não
eram inválidos, e estavam lesando o quê?
Lesando a cota dupla de contribuição, lesando a contribuição do trabalhador e lesando
a contribuição do empregador, porque o Governo tem sido tradicionalmente inadimplente, ao longo dos anos, naquilo que lhe cabe
pagar para a Previdência Social.
Daí por que, pelo meu Partido, Sr. Presidente, acompanho a posição do Relator.
0 SR. PRESIDENTE(Iram Saraiva) Concedo a palavra ao nobre Senador Jamíl
Haddad, para discutir.
O SR. JAMIL HADDAD (PSB- RJ. Para
discutir.) -Sr. Presidente, apresentei uma
emenda a este projeto, com a seguinte redação:
"O valor do benefício será reajustado
sempre que for alterado o salário mínimo, de acordo com o índice oficial de
inflação, acrescido bimestralmente de
6,(19%."
Fui procurado por várfâS representantes de
sindicatos do meu Estado, Rio de Janeiro
que pediam a emenda vinculando novament~
ao salário mínimo, de acordo com o que dispõe a Constituição Federal.
Ocorre que, posteriormente, esteve comigo a Direçáo da Confederação Brasileira de
Aposentados e Pensionistas, que ofereceu argumentação de que o fato de ser analisado
o ín~ice do Dieese poderia corre-spOnder,
praticamente, ao problema do salário mínimo.
O que mais se sensibiliza para retirar a
minha emenda, é o fato de se fazer justiça
imediata ao trabalhador rural, que continua
recebendo um mísero meio .salário, pois nãO
se pode imaginar como alguém pode viver
com um salário mínimO~ quanto mais com
o mínimo do mínimo, gue seria meio salário
mínimo. Queria marcar a posição: votarei favoravelmente ao projeto como está, apesar

de recocltecer que existem falha! e pl"deo.•
rarei, posteriormente;- fa"Z"tr as modificações
ne_c~ss_árias para sua melhoria.
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ré!h, as condiç(llcs de finM.õ:B.mento da seguridade social.
Esse trabalho está sendo desenvolvido e
articulado entre as diversas áreas de GoVerno
O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) Concedo a palavra ao nobre Senador José (previdência, saúde, ação sociai e ecoriomia),
Ignácio Ferreira, por permuta feita com o de modo que as emendas a' serem apresen·
tadas representarão consenso a·nível do Exeilustre Senador Odacir Soares.
cutivo. Essas emendas já foram referidas, Sr.
O Sr. Fernando H'enrique Cal-doso- Sr. Presidente. Ou seja, as emendas contarão,
Presidente, peço a palavra- para uma questão de antemão, com a concordância do Poder
de ordem.
Executivo__como_ um todo, o que facilitará
o processo de sanção presidencial, evitando
O SR. PRESiDENTE-(lram Saraiva) Perdão, estamos concedendo a palavra ao no- a necessidade de vetos.
Informa-se, ainda, que os trabalhos estão
bre Senador JQsé Ignácio Ferreira.
sendo ultimadOs com conclusão prevista para
O Sr. Fernando Henrique Cardoso - De- a próxima semana, devendo ser encaminhapOis da pala~o.Ta do Senador José Ignácio Fer- das as emendas na semana seguinte. Podendo
reira eu levantarei a questão de ordem.
ser usado, inclusive,_ o próximo dia, que é
a-sexta-feira.
O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) -A
Sr. Presidente, por esta razão formulamos
Mesa já-anunciou, inclusive, os nomes de ou- um apelo à Casa; sobretudo aos setores do
tros Srs. Senadores.
PSDB, seguimentos do PSDB e do PMDB,
com quem mantivemos diálogo, especialmenO Sr. Fernando Henrique Cardoso - A
te ao PSD B, com quem diretamente mantiquestão não era esta. Solicito o encerramento
vemos um diálogo no início da sessão, forceda discussão, porque três já falaram a favor.
Se ninguém quer falar contra, peço o encerra- jari::tos no sentiqo de viabilizar uma solução
mento da discussão, ou então, que falein con-- cotn apenas o descompasso em relação a hoje, de um ou dois dias; isso, Sr. Presidente,
tra.
pOrCJ,lle, no essencial, há uma concordância.
O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) Este é o ponto mais impOrtante. No essencial
Concedo a palavra ao nobre Senador José há uma concordância em toda a Casa. O emi·
lgnácio Ferreira.
nente Senador Fernando Henrique Cardoso
O SR. JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA (PST reafirmou, de público, o que me disse pes-ES. Para discutir. Sem revisão do orador.) soalmente aqui, com os reparos natutã.lmente
-Sr. Presidente, Srs. Senadores, a Câmara do Senador Almir Gabriel, que fez ~eferência
Feder?_! ~provou, na primeira Sessão Legisla- a algumas emendas com ;s quais S. Ex• espetiva, os quatro projetas de lei da seguridade cificamente não concordava. E pretendia-se
que tratam do Plano de custeio e Benefícios que o Govem6concordasse em votara proje·
da Previdência Social, Plano .de Organização to integralmente hoje, e o PSDB concordava
e custeio da Seguridade Social, Lei Orgânica em votar as emendas que o Executivo propôs,
da Assisténcia Social e Lei Orgânica da Saú- que seriam envasãdas num. projeto próprio,_
repito, com Cujo texto -sem sequ~r conbede.
Os Projetes aprovados naquela Casa aten- cê-1o como ele se formaria inteira.IIf!hte, mas
dem aos princípios constitucionais sobre a já conhecendo as emendas -o PSDB previamatéria. No entanto, carecem de aperfeiçoa- mente concordOu, pelo menos pela palavra
mento em questões relacionadas com o cará~ do eminente Líder Senador Fernando Hen·
ter téCnico-operativo da matéria, com priori- rique Cardoso.
De maneira que, Sr. Presidente, no essendades sociais e, ~sobretudo, com o fínanciacial, estamos todos concor~es. Este é o ponto
mento das despesas de benefícios:
É importante que esses ajustes aos projetas importante. A votação aqui se dará em fun·
sejam feitos ainda no Congresso, para evitar .ção- muito mais do acidentàl. Os asgectos es·
necessários vetos presidenciais e o conse- senciai~ da propoSta- estão sendo Objeto de
qüente retardamento da entrada em vigor dos concordância do Governo.
Deseja V. Er um aparte, eininente Sena·
benefícios garantidos pela Constituição.
Ressalte-se_ que esses projetas ou foram dor Mário Covas?-Parece-me que sim. Se V.
elaborados pelo Governo anterior ou pelo Ex' quiser, concederei o aparte com muito
próprio Congresso, em ãmbos os casos, antes prazer.
da _p_p_s~e do atual Governo.
O S1·. Mário Covas - Não, na realidade
Em que pese boa parte dos temas tratados
não queria dar urn aparte, mas me honra muisere~ de caráter constitucionais e/ou permanente_,. parcela substantiva dos projetos diz to o fato de V. Er o estar oferecendo. Só
respeitó à polftica social e, portanto, neces- quero lembrar uma coisa: estive aqui até o
sítam. ajUstamento, eín fnúçáo dos planos do dia 30 de junho e esse projeto chegou da
Câmara no dia 28, quarta-feira. Uma figura
novo Governo.
·
Destã foima, o Poder Executivo tem traba- ilustre de Vice-Llder de V. Ex~·, que é o Sena·
lhado fazendo uma análise criteriosa, evitan- dor Leite Chaves, conversou ... (Pausa.) Não
do a proposição de emenda que não contribua é mais? Outro dia li no jqmal que S. Ex~
de forma substantiva para_ o texto original. seria Líder! Na realidade, não sei. Esse Go~rno, em certas coisas, vai muito devagar,
A orientação seguida procura atender aos necessários avanços sociais;· ajustando-os, po- em outras coiSas vai muito depressa! Quando
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se trata da questão dos salários, dos aposen·
tados, passa-se um mês e meio, e V. Ex~ nos
diz hoje Que o Governo ainda não teve tempo

de estudar. Como não teve tempo na Lei
Salarial! V. Ex• estava no Gabinete da Ministra Zélia quando já estávamos votando aqui,
em Plenário. Parece que o Governo, o Executivo também entrou em recesso junto com
o Legislativo. Portanto, este mês não contou
para ele estudar! Na realidade, naquele dia
o Senador Leite Chaves disse às lideranças
dos aposentados a· seguinte: "Eu vou levá-los
ao Presidente da República para resolver este
problema". E as lideranças foram com o Senador Leite Chaves ao Palácio. E voltaram
aqui e o Senador Leite Chaves fez um discur-

so dizendo o seguinte: "Isso _se_ vota no dia
6 de agosto." Foi o acordo feito com as lide-_
ranças dos aposentados. Não há mais o ·que
protelar nisso. V. Ex~ está fazendo o seu papel
de Liderança do Governo. Mas vamos deixar
claro, Senador, que V. Ex~ está tentando evitar que se vote hoje. Pura e simplesmente
isso. Se estamos de acordo no fundamental,
por que não se aprova o projeto e o Governo
veta aquilo em que não estamos de acordo?
Não é muito mais lógico do que deixarmos
de votar e nos entender para ver se concordamos em tudo? Este projeto, corno V. Ex~
disse, andou pela Câmara durante um tempo
bastante grande, e veio para o Senado. Quan.
dr veio para cá, depois de um estudo aprofundado, elaborado pela Câmara, não foi_ votado
naquele período. Todos nós conviemos, sobretudo pela palavra do Senador Leite Chave.:, que acompanhou os aposentados à Presi<1-=::n..:,a da República, e, mais do que isto,
eu assisti a S. Ex• dizer às Lideranças que
não votava porque havia problemas no projeto relativamente à_Saúde. Era nesta área que
ha'Via problemas, e não na área ligada ao custeio da Previdência. Isso dito por alguém que,
naquele instante, falava em nome do Governo, e que acompanhou, como Liderança ou
. Vice-Liderança do Governo; as lideranças
do: lposentados ao Palácio, e voltou aqui
..,r·u~ciando que procedimentos iríamo_s ter.
I...'.~:_:_-co, V. Ext faz o seu papel, entendo pcrfeiramenteo Ainda não fui Líder do Governo,
nao tive essa sorte, já fui Lfder da oposição
v:irias vezes, do Governo ainda não conseg-ui
ser, tenho uma vocação inata para ser opa-sicão, mas entendo perleitamente! Vamos deix.:;,r claro: não se_ está discutindo o mérito,
simplesmente se está trabalhando em cima
de manobras protelatórias ou no sentido de
votar. Cada um de nós que aqui está veio
por:que sabe o que se vota hoje. V. Ex• sabe
bem; seu Estado, onde V. Ex• é candidato,
deve ter gente entre o quase 1 milhão de
brasileiros que esperam a aprovação dessa
lei para poder fazer o seu cálculo para a aposentadoria. Há_quase 1 milhão de brasileiros
em condições tie se aposentar e que simplesmente não se aposentaram ainda esperando
a aprovação dessa lei. Dobra-se o piso para
área rural; não é muito, mas passa-se de meio
para um salário mínimo. Se o Governo está
de acordo com isso, ..

O SR. JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA- Está plenamente de acordo.

O SR. MÁRIO COVAS - ... Se a Câmara
está de acordo com isso, se o Senado está
de acordo com isso, por que não aprovamos
um projeto e o Governo veta aquilo com que
ele está em deS(lCOrdo? Até não_s~i em que
o Governo não está em desacordo. Pois, mesmo que esteja em desacordo, ele tem toda
a prerrogativa para vetar. Ele não gosta mui·
to dos aposentados, porquanto acaba de dar
um-abono de 3 mil cruzeiros, do qual, foram
excluídos os aposentados. Aceito a palavra
de V. Ex' Se a. Governo está a favor dessas
coisas todas, aprova-se o projeto e ele veta
o que não estiver de acordo. Senador, sei
que V. Ex• tem que fazer uma operação, mas
estamos aqui aesde terça-feira com o objetivo
, de votar; foi pedida uma urgência, isso exige
duas sessões, ao contrário do que aconteceu
na votação do salário. Na votação do salário,
H em todos os jornais que eu estava ausente
quando foram feitas duas sessões ordinárias
em datas que podiam ter sido feitas. Agora
não, foi pedida urgência na terça, temos a
quarta e a quinta-feira; na qt.ia:t"fa, foi apresentado um requc!riniento de urgência urgentíssima, do qual, foram retiradas sete assinaturas no último instante. Hoje é quinta-feira;
vamos votar.

. Ó SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) -A
Presidência informa a V. Ex" que o seu tempo
já_ está encerrado.
O Sr:MáriO Covas -Perfeito. Então, com
o aparte do nobre Presidente, encerró minha
intervenção e agradeço-lhe muito a generosidade pela iniciativa, porque eu ia pedir a
palavra ao Presidente, mas acho que o que
tinha a dizer ...
O SR. JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA- Peço a V. Ext, Sr. Presidente, me desconte o
tempo.
OSR. PRESIDENTE (Iram Saraiva)- Lamento, mas V. Ex• concedeu o aparte. Solicito -a V. Ex~. por-ravor;·en:cerre.
--0 Sr. José Richa- Senador José lgnácio
Ferreira, permite-me V. Ex• um curtíssimo
aparte?

O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) -A
Presidência solicita ao nobre Senador José
Ignácio Ferreira encerre o seu discurso.
O Sr. José Ignácio Ferreira -Sr .. Presidente, está claro que, ifO fundamental, todos
estamOs de acordo; o eminente Senador Mário CQvas concorda que, se amanhã esta matéria foi: aprovada aqui, enviada ao Executivo, e este apor vetos, já, evidentemente
fa-los-á sob o pólio de"umente'ndimento, qua~
se que um consenso :õ.a Casa. No Congresso,
seguramente, isto se dará à J.uz da visão do
que está ocorrendo aqui. Esses vetos terão
ocorrido na linha do que se entendeu aqui,
nesta próptia Casa.
A Visão nossa era exataniente a de tentar
que não houvesse vetos do Exec;utiv.o, porque
aquilo que não fosse Operacionalmente possí-
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vel ao Executivo seria expungído do texto.
Na hipótese de ~e aprovar o texto integralmente aqui, na condição tambéin acordada,
as propostas do Governo seriam aprovadas
também. Então, não teríamos problemas
com os vetos, porque eles estariam dentro
da previsão que se teve quando se votou a
matéria toe.-.
De mr neira que, Sr. Presidente, vamos
aguardar o momento da votação, mantendo
nosso entendimento, q lle expressa a visão do
Executivo, de que não é mais possível se ter
essa diferença de percepção de vencimentos
abaixo do salário mínimo. Ninguém mais,
neste País, vai receber menos do que um salário mínimo, no mínimo, que é o piso de benefício, mantendo o entendimento de que o 13.,
salário virá, mantendo o entendimento de
que se haveyá de ter um novo cálculo para
formulação desses benefícios.
Sr. Presidente. era o que tínhamos a dizer.
O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) Concedo a palavra ao nobre Senador Afonso
Sancho.

O SR. AFONSO SANCHO (PFL - CE.
Para discutir. Sem revisão do orador.)- Sr.
Presidente, Srs. Senadores, temos aí quatro
mensagens que tratam da Previdência So_cial,
todas elas naturalmente feitas com o Sentido
de atender os previdenciários. Duas delas,
sei bem, são do Governo_ passado. E duas,
parece-me, são j_á deste Governo.
·
Ocorre, Sr. Presidente, que há necessidade
apenas de equacioná-las, de adequá-las, de
melhorá-las. Ninguém tem interese em dificultar isso.
Até lamento que o meu prezado amigo Senador Mário Covas afirme aqui, com toda
a autoridade que tem, que o Governo é contra os aposentados. Se o Governo fosse contra os aposentados, ele não iria completar
o salário mínimo, o que não está na lei atual,
se o Governo fosse contra os aposentados,
não estaria desejando proporcionar um reajuste dos cálculos, que hoje sã.o feitos de uma
maneira --vamos dizer vulgarmente- perversa; se o Governo fo~se contra os aposentados, não Se estaria adiantando
proporcionar o 139 mês.
Então, lamento profundamente ter Ctue rebater o pronunciamento do Senador Mário
Covas, porque, na realidade, o fato não acontece.
Sr._ Presidente, Srs. Senadores, entendo
que, por questão de uma semana ou mais,
os aposentados não irão ser prejudicados,
porque este é um assunto que hoje interessa
a todos os brasileíros. E posso falar de cátedra, porque sou aposentado. (Risos.) Quero
falar também me defendendo, mas _é muito
melhor que as coisas cheguem de maneira
que o Presidente não tenha que vetar, para
depois vir outra mensagem, e se chegar a
um entendimento, que não foi realizado porque começou a ser tratado positivamente, obM
jetivamente hoje; entendo quando o Senador
Fernando Henrique_ Cardoso diz que será
aprovado um projeto de lei que S~ Ex' náo

em
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pode garantir que a Câmara dos Deputado~
aprove.
Então, precisamoS ter um entendimento
bem objetivo para que isso ocorra da melhor
maneira possível.

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

Ex~

O SR. AFONSO SANCHO- Nobre Sena·
dor Jarbas Passarinho, é um prazer conceder
am aparte a V. Ex•
O Sr. Jarbas Passarinho - Eu perdi a
oportunidade de aparte ar V. Ex~ no momento
em que falava o Senador Mário Covas, porque o tempo foi esgotado. O Senador tem
muita razão quando coloca aqui o problema
criado pelo Senador Leite Chaves. Eu não
estou sendo crítico, apenas estou mostrando
que me expus, naquela ocasião; alguns aposentados ficaram irritados comigo, porque

mostrei que aquela pr,omessa não ia ser cumprida, pois, inclusive, dizia-se que íamos votar em dois dias, O" que era-absolutamente
impossível fazer dentro do Regimento da Ca·
sa. De maneira que nós não podemos iludir
as pessoas que vêm a nós, que confiam em
nós, confiam na lealdade e na sinceridade
do que falamos. Acredito que o Senador de·
via estar supondo que tinha razão; devia estar
falando em nome do Governo, como disse
o Senador Mário Covas, iiáO Sabia se era Lf.
der ou Vice-Líder ou se, ao contrário, era
shadow leader, pode ser também que fosse.
Então~ neste caso, temos que considerar que
o que se passou aqui foi algo que impregnou
os aposentados de uma certeza de decisão
imediata, e essa decisão não se deu,até agora.
V, Ext tem razão quando diz que era preciso
estudar a matéria, mas aí é preciso ver se
esse tempo de estudo da matériã nos pode
levar a um prolongamento indesejado do as·
sunto, e, como expus no início, entre o ótimO
e o bom vamos ficar pelo menos com o bom,
vamos tentar fazer com que essa matéria possa ir ao Presidente da República.
O SR. PRESIDENTE (Iram Saraíva) -A
Presidência comunica ao ri obre orador, interrompendo-o, que seu tempo está encerrado.
O SR. AFONSO SANCHO- Possa apenas
responder ao Senador?
O SR- PRESIDENTE (Iram Saraiva) Sim.
O SR. AFONSO SANCHO - O assunto,
Senador Jarbas Passarinho, não pode continuar em definitivO, -e--quem- prevê isso não
conta com a minha colaboração. Gosto das
coisas com muito realismo, não admito que
se engane alguém quando não se pode afirmar. Então, é lamentável que o Senador Leite Chaves, sem autorização do Líder do Go-_
vemo e_ do próprio Presidente, tenha dado
essa garantia. Infelizmente, S. Er< não está
aqui e não podemos nem fazer críticas, por·
que temos que respeitar a sua ausência. Este
assunto agora entrou em marcha batida, tem
que ser resolvido.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Iram Saraíva) Concedo a palavra ao nobre Senador Marco
Maciel
O SR. MARCO MACffiL (PFL- PE .. Para_discutir. Sem revisãO do orador.)- Sr.
Presidente, Srs. Senadores, apenas três considerações.
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to, a sua regulamentação qualquer au~
menta de despesa à _conta do Tesollfo
Nacional".
Faço estas observações, Sr. Presidente, para que fique bem claro que esta emenda se bem que se constitua em matéria nova,
matéria que, conseqüenteme-nte, somente
agora vem ser objeto de consideração neste
projeto de lei- não significi- nenhuma quebra da vertebraçã.o do projeto, posto que ela
não cria nenhuma despesa noV'a e apenas consolida a posição do aposentado brasileiro,
que também merece, ~com !elação ao ferroviário, a-sua COnSideraçãO,~
São estas as observações que gostaria de
fazer, ·neste instante em que nos apresentaR
mos a encerrar a discussão desta matéria tão
importante para o País, tãcrimportante para
o aposentado brasileiro.
- Era O que tinha a dizer, Sr. Presidente.

A primeira é óbvia, diz respeito à importância e a significação dessa proposição que
ora estamos discutindo.
Evidentemente este projeto tem, a meu
t ver, uma dupla virtude, se assim posso dizer.
' Em primeiro lugar, complementa dispositivos da Constituição, tornando-a, assim, aplicável, o que me parece muito importante,
além de ser também uma cobrança muito
acentuada da sociedade brasileira, que deseja
ver a Constituição totalmente regulamentada. Em segundo lugar, ~ste projeto teiD a
_característica de criar um estatuto para o apoO SR. PRESIDENTE (Iram Saraíva) sentado brasileiro, O_?posentado que sempre
Concedo a palavra ao nobre Senador,_ Maufoi' muito esquecido. Aposentadoria, por ISSO
rício Corrêa.
mesmo, no Brasil, sempre foi quase que uma
O Sr. Maurício Corrêa - Sr. Presídente,
' punição.
desisto da palavra.
Devemos, portanto, destacar estes dois
. pontos positivos da proposição ora em análise
O SR. PRESIDENTE (Iram Saraíva) pelo Senado Federal.
Concedo a palavra ao nobre Senador Ney
Sr. Presidente, Srs. Senadores com o objeMaranhão, último orador iilscrito.
tiyo de aprimorar a proposição, apresentei
10 emendas ao referido projeto, emendas que
O SR. NEY MARANHÃO (PRN - PE.
foram elaboradas a partir de depoimentos de
Para discutir. Sem revisão do orador.)- Sr.
pessoas habilitadas no assunto, e também de
Presidente, Srs. Senadores, estamos aqui, ho·
lideranças de associações de órgãos de classe
je, para discutir matéria de importância fundos aposentados. São emendas que, a meu
damental para os aposentados. Todos temo_s
ver, buscam aprimorar o projeto, dar-lhe
consciência de que este Senado, este Poder
mais consistência e, assim, fazer com que este. tem a sensibilidade para, da melhor maneira
estatuto, o estatuto do aposentado, atinja
possível, aprovar urna lei que venha de en~
fielmente os seus objetivos.
contra aos benefícios dessa gente tão esqueEm terceiro· e último lugar, comentarei
cida dos. Poderes Públicos.
um;:~, emenda que apresentei, que representa,
Estamos vendo aqui, Sr. Preside-nte, Srs.
na realidade, inclusão de matéria nova, qual
Senadores, o Projeto de Lei n~ 48, que passasefã.-~--aquda que diz respeito à questão do
rei depois a comentar. Diz o seguinte:
ferroviário no Brasil e, de modo especial,
"Dispõe sobre a Lei Org_âniCá da Asà complementação da sua aposentadoria.
sistência Social, suas definições, princíNão tecerei muitas considerações sobre a
pios- e diretiiZes, determina compe!_ên- __
emenda. No _entanto, farei menção a uma
cia.S ·gerais em cada esfera do _Governo,
parte da justificativa da emenda, onde, a meu
benefícios e serviços, fontes de financiaver, a questão se põe de maneirã bastante
me?to, e dá outras providências_.·~
clara.
Digo na justific3tiVa:
Aqui diz que o Congresso Nacional irá decretar essa lei de assistência social.
"À vista da- multiplicidade de diploNo Capítulo I, que é muito impoitante,
mas legais, a presente emenda visa disci~
plinar a complementação de apoSenta- dá a seguinte definição:
doria dos fen:oviáiios põr meio da edição
"Art. 19 A assistência social, ende um disposítiVo de lei que consolide,
quanto direito da cidadania e dever do
de uma vez por todas, a matéria, e possa
Estado, é a poHtica social que provê,
evitar interpretações divergentes que
a quem necessitar, benefícios e seiviços
eventualm_e_nte possam surgir.
para acesso 'à tenda míníniã e -o~at:eridi-
Em virtude, inclusive, da ocorrência
menta das necessidades humanas báside a.lgurnas discussões no âmbito do Jucas, historiCairiente deteiminadas-.
diciário, que implicaram elevadas condeR
Art. 2~ As ações de assistência sonações financeiras para a União, a com· ...._
cial devem cumprir, no âmbito de sua
plementação objeto desta emenda, vale __., cQmpetência, os seguintes objetivos:
ressaltar, vem sendo paga normalmente
I - a proteção da família, à maternipelo Poder Executivo, desde muitos
dade, ã infância, à adolescência e à ve· anos, por meio de dotáções regularmen- _
lhice;
te previstas nos __otça.mentos aprovados
I I - o amparo às crianças. e adolespela União, não representando, portancentes carentes;
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III - a promoção da integração ao
mercado de trabalho;
IV- a habilitação e a reabilitação das
pessoas portadoras de deficiências e a
promoção de sua integração à vida co·
munitária;
V- a garantia de um salário mínimo
de benefício mensal à pessoa portadora

de deficiência e ao idoso que comprovem
não possuir meios de prover a própria
manutenção ou de tê-la provida por sua
frumlia."
- --- O Sr. Almir Gabriel- Senador Ney Mara·
nhão, V. EX' me permite um aparte?

O SR. NEY MARANHÃO -Com muito
prazer, nobre Senador Almir Gabriel.
O Sr. Almir Gabriel- Quero fazer apenas
duas colocações. A primeira é que não está
em discussão o ~-rojeto de lei referente_à Assistência Social, que é o que V. Ex• está lendo
Está em discussão o projeto de: lei sobre Pre~
vidência Social, ...
O SR. NEY MARANHÃO- N• 47.
O Sr. Almir Gabriel- ... no que se refere
a benefícios. Não é o que V. Ex~ está lendo,
V. Ex• está lendo sobre Assistêi:tcia Socia't.
O SR. NEY MARANHAO- Eu sei, vamos
tratar do assunto no Projeto no 47.
O Sr. -Aimir Gabríel- O segundO poÕto
é que foi reafirmado, tanto pelo Senidor
Odacir Soares como pelo Senador José lgná·
cio Ferreira, que o Governo-está profundamente interessado__em atender de imediato
à aspiração de elevar todos os benefícios de
prestação continuada para o nível de _salário
mínimo. É provável que a Liderançã. do_Governo não esteja a par da Emenda n~ -16,
aditiva, proposta pelo GoverriO, que tem os
seguintes termos:

"Art. Para atender ao disposto no
art. 30 desta lei, os -valores mínimos dos
benefícios de prestação continuada serão
elevados, gradativamente, da seguinte
forma:
·
-para 60% (sessenta por cento) do
salário mfnimo no mês subseqüente à
aprovação desta lei.
-para 70% (setenta por cento) do
salário mínimo no segundo mês subseqüente à aprovação desta lei.
-para 80% (oitenta por ceni:o) do
salário mínimo no quarto mês su'ese·
qüente à aprovação desta lei.
-para 90% (noventa Por cento) do
salário mínimo no terceiro mês· Subseqüente à aprovação desta lei.
-para 100% (_cem porcento) do salário mínimo no quinto mês subseqüente
à aprovação desta lei."
Então, de duas, uma-: ou as informações
passadas aos nobres Senadores não foram
passadas de maneira correta, ou, então, os
no.bres Senadores não acompanharam as
emendas. que foram apresentadas, que., na
verdade, dizem inteiramente o contrário do

que est<j._sendo afirmado aq9i. Aqui se pror·
roga por 5 meses o tenipo para chegada desse
benefício, que todos dizem querer que preva·
Ieça imediatamen,t~._ Ent.ão, é preferível o
Go~emo dizer que não quer que_este proj_eto
seja aprov:ado; _que afirme claramente que
não tem nenhuma substância, do ponto de
vista orçamentário e financeiro, paTa dizer
por que não quer. Porque, até aqui, as alega~
ções são que o Governo dispõe de -recurso,
que quer fazer, que nada impede que o salário
mínimo seja logo atendido na questão de bene{ício, de prestação continuada. Agora, não
se _entende por que o Governo diz isso e,
ao mesmo tempo, não quer aprovar a lei.
Se iexistem discrepâncias ~ e concordamos
que existem-, entendemos que o Presidente
pode exercer seu direito de v_eto e posteriormente os dois ou três vetos que incidam so~re
~ssa ou aquela propositura, esse ou aquele
artigo, serão examinados novamente pelo
Congresso Nacional. Mas não pode, num total _ çle mais de 100 artigo.sl sob a alegação
da necessidade de duas ou três alterações,
não aprOvai o projeto como um todo. De
maneira que concito V. Ex~ e os demais Líderes do Governo a_que, patrioticamente e em
respeito ao sacrifício já imposto à po-pulação
brasileira, segurada da Pr~vidênci!l, especialmente os aposentados, se permita- a votação
Segyndo o projeto que v~io da CâJnara.
O SR._ PRESIDENTE (Iram Saraiva)- Sena'dor' Ney Maranhão, a PreSidência comu~
nica que o tempo de-V. Ex• já está encerrado.
O SR. NEY MARANHÃO - Vou encenar
imediatamente, Sr. Presidente.
Agradeço ao Senador Almir Gabriel, o
aparte, e, dentro dessa óptica, o Governo
também tem o máximo interesse em aprovar
esse projeto melhorado, inclusive, com as
emen~as que estão.na mão do Líder do Governo: Te~o fi.qsol~ta certeza de que vamos
chegar a bom' termo e, com isso, ganharão
os aposentados, que muito merecem ..
Era o que tirilia_..a dizer, ~r- Presidente.
O SR. PRESIDEN-TE (Iram Saraiva) Encerrada a discuss_ão_sobre a mesa, emendas
que serão lidas pelo Sr. 19 Secretário.
São Jj._das as seguintes_
EMENDA N• I
Dê-se ao captit dõ art. 25 a seguinte redação:
· -''Art. 25. Salário de benefício é a
mé~~tinétiCa'simples dos últimos sa:
lários de contriQ\lição:,.corrigidos rnonetariilmente"mês a mês, relativos aos meses imediatamerite anteriores ao início
do benefício, assiffi entendidO:
••••• OO~·-U >>--O. OO. U O·--·-· O,_,_,_.:,_,

000~ -~~·~·-.

-Justificação
A emenda ·objetiva adequar a redação do
dispositivo ao preceito contído no parágrafo
3 9 do artigo 201 da Constituição Federal.
Sala das Sessões, 9 de agosto de' 1990.
SenadQr Marco Maciel.

. -·- _ A_@sto de 1990_
EMENDAN~2

O art. 30 do Projeto de Lei da Câmara
1~ 47!90 terá a seguinte redação:
"Art. 30. A renda nlerisãl ·dõ--benefício de prestação continuada q·ue substitui o salário de contribuição ou o rendi.!
menta do trabalho do segurado não terát
valor líquido inferior ao salário mínimo
nem superior ao do limite mâx:imo do
salário de contribuição, devendo o s-eu
valor inicial, para fiXar ?!valor real aquisitivo, ser representado pelo número
equivalente em salários mínimos vi&entes".
Justificação

A presente emenda apenas corrige uma
grave injustiça iniposta à sofrida classe dos
nossos aposentados.
Sala das Sessões, 8 de agosto de 1990. -Nelson Carneiro - Fernando Henrique Cardoso - Mauro Benevides ~ Cid Sabóia de
Carvalho.
EMENDA N•3
Dê-se ao caput do art. 36 a seguinte reda~
ção:
"Art. 36. O valor do benefício é'
reajustado sempre que é alterado o salá~
rio mínimo, na mesma proporção do valor monetário, a fifi de-manter o poder
aquisitivO do benefício Da data da suo/
concessão."
_
Justificação
A emenda pretende restaurar o critério tradicional de reajustamento dos valores dos be~
nefícios pecuniários com base na vaiiação do
salário mínimo.
Sala das Sessões, 9 de agosto de 1990. ~
Senador Marco Maciel.
EMENDAN•4
Dê-se ao caput do art. 36 a se~e reda~
ção, suprimindo~se o § 19 e renumerando-se
os demais parágratos:
"Art. 36. O valor do benefício será
reajustado sempre que for alterado o salário mínimo, de acordo com o índice
oficial de inflação, acrescido bimestral~
mente de 6,09 (seis inteiros e nove déci~
mos por c~nto)."

.. .- ..... ; .. " ..-.......

-~---~·-·····

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

Justificação
O objetivo da emenda é preservar a grande
conquista dos beneficiários da Previdência
Social, que obtiv~ram da Assembléia Nacio-·
gaJ_ Constituinte o reconhecimento do direito
à recomposição gradual dos valores dos benefícios, que sofreram o mais cruel processo
de "achatamento" no período de 1979 a 1985.
Trata-se de resgatar o critério de rCãjustã~
mento..que já havia sido acolhido pela Comis~
são de Saúde, Previdê.ncia e Assisténcia da,.
Câmara dps Deputados, como resuJ.tado de
intenso e fecundo debate democrático que

''60,ntou.t::iJ!D•&:partitipa~áo de

dívdnios áetores

d:a·'s.ociedade.
As modificações introduzidas nas fases ul·

teriores do ptocesso deir~t<\çãb da matéria
visararS a f>uprimir o referido critério, em no-

me de questionáveis fuildamentos supostamente técnicos, que, na realidade, acobertam
propósito inconfessáveis tendentes a jogar,
mais uma vez, sobre milhões de aposentados
e pensionistas, a culpa pelo desequihbrio fi.
nanceiro do sistema previdenciário.
Não há como se admitir o retrocesso. Cabe
ao Congresso Nacional pugnar· pela preservação das conquistas sociais de trabalhadores, aposentados e pensionistas. Os descaminhos do sistema previdenciário tem causas

sobejamente conhecidas, as quais cumprenos combater e corrigir, sem, no entanto,
impor _aos· beneficiários do sistema o ônus
injustO c:jue sempre lhes coube assumir nos
momentos de dificuldades da trajetória ínstituicional da Previdência Social brasileira.
Sala das Sessões 9 de agosto de 1990. Senador Jamil Haddad.

EMENDAN•5

Dê-se ao§ 5P do art. 36 aseguinte redaçáo:
§ 49
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"O pagamento ém atraso das

parcelas relativas a benefícios será atualizado de acordo com a variação do IPC
do períod9 compreendido entre o mês
de compçtência a que -se referem e a
data do respectivo pagamento."
Justificaçlo
O dispositivo introd-uzido visa afastar os
incalculáveis e iiT~mov(veis prejuízos causados pela burocracia aos trabalhadores. Milha·
res de aposentados tiveram seus benefícios
reconhecidos e ou pagos com meses de atra·
so, pelo seu valor nominal, sem reajustes.
A redação do projeto, no entanto, permi~á a perpetuação da espoliação do segurado
da Previdência Social.
A expressão " ... data em que se tornou
devido ... " será interp-retada pelos órgãos previdenciários como a data em que o benefício
foi deferido e náo ao mês/data em que ele
efetívamente se refere.
O benefício se "tomou devido" após o seu
deferimento. E se este_ atrasar ou demorar
meses ou até anos, como nos casos de recu.r·
sos ao Conselho de Recursos, o trabalhador
praticamente nada receberá, por inexistência
de atualização.
_
Sala das CÓmissOes, 9 de agÕsto de 1990.
-Senador Marco Maciel.
EMENDAN•6

Dê-se ao inciso IV do parágrafct2~ do artigo
43.a seguinte redação~
"IV -declara.çiio do sindicato oda categoria, em caso de peq'!enos ~r.odut.ores
em regime de econonna Íl:lJUIJtar,~ com;
provante de cadastro do Ittcra ol.l órgão
sucedâneo."

Jus1Hica9fto
A emenda pretende estender a competên·
cia para fornecer declaração de atividade rural aos sindicatos patronais, além de tornar
menos rígida a indicação do órgão gestor do
cãdastro rural."
-Sala das Sessões, 9 de agosto de.1990. Senador Marco Maciel.
EMENDA N•7

Dê-se ao artigo 44 a seguinte redação:
"Art. 44. A -a-Posentadoria por idade, observado o disposto na Seção III
deste Capítulo, consiste numa renda
mensal de 70% (setenta por cento) do
salário-de-contribuição, mais 1% (um
por cento)_ dest~ por grupo de 12 (doze)
--:contribuições, até o máximo de 20%
_(vinte po_r_ cento).

Justificação

tem por objetivo evitar que do cálculo do
benefício resultem quantias inferiores ao sa·
lário mínimo.
Sala das Sessões, 9 de agosto de 1990. Senador Marco Maciel.
EMENDAN• 10
Dê-se ao artigo 54 a seguinte redação:
"Art. 54. O auxl1io-doença, obser·
vado o dispOsto na Seção III deste Capí·
_tulo, consiste numa renda. mensal correspondente a 70% (setentà por cento) do
salário-de-contribuiç-do.
Justificação

A emenda é correlata com aquelas oferecidas em relação aos artigos 44, 47 e 51, e
tem por objetivo evitar que do cálculo do
benefício resultem quantias inferiores ao sa·
Iário núnirno.
Sala das Sessões, -9 de agosto de 1990. Senador Marco Maciel.

A emenda é correlata com aquelas oferecidas em relação aos artigos 47, 51 e 54, e
tem por objetivo evitar que do cálculo. do
benefício resultem quantias inferiores a 1 sa- iário mínimo.
Sala das Sessões, 9 de agosto de 1990. Senador Marco Macfel.

EMENDAN• 11
Emenda Supressiva do parágra_fo único e
inciso I do artigo 86.
Justificação_

EMENDA N•S

a assistência médica, com abrangência de tra-

Dê~se aos incisos I e TI do artigo 47 a seguinte redação:

"I- para o homem: de 80% (oitenta
por cento) do salário-de-contribuição
·aos 30 (triniã) anos de serviço, mais 2%
(dois por cento) deste a cada novo ano
col):1plet0 de atividade, até o máximo de
- 90% (noventa põr cento), aos 3S (trinta
e cinco) anos de serviço; e
U-para a mulher; de 80% (oitenta
por centO) do salário-de-contribuição
aos ~5 (vinte e cinco) anos de serviço,
mais-2% (dois por cento) deste para cada
- rióvo ano completo de atividade, até o
máximo de 90% (noventa por cento) aos
30 (trinta) ~n~s de serviço."

-J~stificação
A emenda é correlata com aqueleas afere·
cidas em relação aos artigos 44, 51 e 54, e
te.m por objetivo eVitai' que do cálculco do
benefício resultem quantias inferiõres aO sa"
lário ..nínimo.
Sala das Sessões, 9 de agosto de· 1990. ·Senador Marco Maciel.
EMENDAN•9.

Dê-se ao padgrafo 1o do artigo 51 a seguin·
te redaçáo;
"§ 19 A aposentadoria especial, observado o disposto na Seção III deste
Capítulo, consiste numa renda mensal
cortespondente a 70% (~etenta por cento) do salário-de-contribuição_.'',

A reabilitação da saúde, compreendendo

tamento cirúrgico, hospitalarl_ aml;nJJatorial,
farmacêutiCo e odontológico é parte integran-te do programa de saúde, atualmente de responsabilidade do :Ministério da Saúde.
De acordo com o Projeto de Lei Orgânica
da Saúde, n~ 3.110 de 1989, textQ aprovado
pela Comissão de Saúde, Previdência e Assis-tência Social, a saúde do trabalhado,r está
clefinida como competência da política de
saúde no .êa.rtigo 69 , Inciso I, Letras ç e d
e Parágrafo 3' _
A reabilitação sócio-profissional é uma
prestação da Previdência Social, devida a beneficiários incapacitados parcial ou totalmen·
te, que após conclusão do tratamento médi·
co, apresentem resíduo de capacidade laborativa, com a qual poderão readaptar"se ao
exercício de outra atividade profissional do
mesmo nível ou nível inferior de complexidade.
Trata-se portanto de programa voltado
prioritariamente para ~ que;stões relativas ao
trabalho e não à saúde do trabalhador.
Além disto não se pode conceber, no con~
texto atual, a presença de superposição de
ações na área de saúde, o _que a nosso ver,
seria um- desvirtuamento da filosofia nortea·
dora do Sistema Único de Saúde.
Sala das Sessões, 9 de_ agosto de 1990. Senador Pompeu de Sousa.
EMENDA N•12

Emenda supressíva dos InCisos II, iii e IV

do artigo 86.
Justificação

Justificação
A emenda é correlata com aqueias oferecidas ~m relação aos artigos 44, 47 e 54, e

A emenda ora apresentada se justifica pelo
fato dos textos constituirem em procedimentos a serem contemplados na regulamentação
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da Lei Orgânica llle PrtwidSia Sot1.al e em
ataS normativos decorrentes.
Salà das sessões, 9 de agos-to de 1990. SenadOr Pompeu de Sousa. ·
EMENDAN•13

Emenda supressiva do Artigo 88, parágrafos 19 e 29 •
Justificação

A -reabilitaçãq da saúde, compreendendo
a assistência mé~ca, com abrangência de tra·
tamento cirúrgi.ro, hospitalar, ambulatorial,
fr!nnacêutico e ódontológico é parte integrante-do programa de saúde, atualmente deresponsabilidade do :Ministério da Saúde. Desta

forma de,ve incluir a assistência médica de
-emergência
De acordo com o Projeto de Lei Orgânica
da Saúde, n"' 3.110 de 1989, texto aprovado
pela Comissão de Saúde, Previdência e Assis-

tência Social, a saúde do trabalhador está
definida como competência da política de
saúde no Artigo 6", Inciso I, Letras c e d
e parágrafo 3•
A reabilita:ção sócio-prOfissional é uma
prestação da Previdência Social, devida a ben~ficiários incapacitados parcial ou totalmente, que após conclusão do tratamento médico, apresentem resíduo de capacidade laborativa, com a qual poderão readaptar-se ao
exerdcio de outra atividade ptofissional do
mesmo nível ou nível inferior de complexidade.
-·
Trata-se portanto, de programa voltado
prioritariamente para ãs questões relativas ao
trabalho e não à saúde do trabalhador.
Sugerimos que o contido neste artigo e respectivos parágrafos sejani incluídos na Lei
Orgânica da Saúde, Projeto de Lei da Câmara PLC n• 50/90
_
Sala das Sessões, 9 de agosto de 1990. Senador Pompeu de Sousa.
EMENDAN•14

Suprima-se, no inciso I do art. 93, do Projeto de Lei n"' 47, de 1990, a expressão: "ou
em outras condições especiais".
Justificação
A Pn:vidência tem-se riegado a converter,·
proporaonalmente, o tempo de serviço prestado sob condições especiais, ao aplicar o instituto da contagem recíproca, com base na
expressão: "ou em outras condições especiais", a qual consta de textos legais anteriores e persiste no texto proveniente do Projeto-. Esse fato ·caracteiiza uma injustiça ao
seguraqo que se enquadra no regime de contagem re~íproca de tempo de serviço, pOis,
se ele sam de um regime de aposentadoria
especial e passou para o serviço público (ou
vice-versa), essa simples "passagem" não faz
cessar os efeitos danosos. que ele já sofr.eu
no exercício de profissões consideradas especiais. Trata-se, portanto, de confronto' relativo a direito adquirido, o de ter um número
proporcional de an~s em função da atividade
especial já exercida (ou a exercer). Além do
mais, porfque só ao seguiã.do que emigra

da ativida&} privadã para a públiCa (ou vi ceversa) é negado -tal direito, que é_dadQ.aos
que sãem de uma aposentadoria especial para
uma comum (ou vice-versa) num mesmo regi~
me, nos termos' do§ 3~' do art. 51?
O que é mais grave é que tal vedação é
. inConstitU.cicmal, pois o § 29 do art. 202 da
COnstituiçãO Federal não estabelece limites
ou entraves na contagem do tempo recíproco
de serviço no caso de aposentadorias especiais ou pareias.
Registre~se, por fim, que a expressão "ou
em outras condições especiais" colide frontal~
mente com o disposto no § 39 do art. 51,
o qual determina seja feita .uma conversão
propwcional do tempo de seiV:iço correspondente a atividades profissionais exercidas em
condições especfais,- "para efeito de qualquer
benefício".
-Sala das Sessões, 9 de agosto de 1990. Senador Mata Machado.
EMENDA N• 15

Acrescente-se ao art. 93 do Projeto de Lei
n 9 47, de 1990, o seguinte inciso VI:
"VI - Aplica~se também à contagem
recíproca de tempo de serviço o disposto
no § 39 do_art. 51."
Justificação
O instituto da contagem recíproca de tempo de serviço, consa@'ado pela Constituição

Federal, não deve ser visto como um "bene~
ffcio" doado pelo Estado, mas como um direito do segurado. Não se justifica, portanto,
privar o segurado que é amparado por esse
instituto de uma conversão proporcional de
seu tempo quando ele o tenha exercido no
regime de aposentadorias consideradas pela
lei como especiais~- Trata-se -de um direito
j_~adqu.irido, uma vez que ele, ao exercer
atividades consideradas espeCiais, já sofreu
fisicamente os desgastes delas decorrentes,
não importando o novo regim~ de trabalho
para o qual ele vá ou do qual ele venha.
O acréscimo do dispositivo proposto pela
presente emenda corrige uma injustiça que
vem sendo cometida com muitos segurados,
garantindo~ lhes um direito amplo e irrestritamente ~egurado pelo § 2"' do art. 202 da
ConstituiSãO Federal.
Sala das Sessões, 9 de agosto de 1990. Senador Mate-Machado.
EMENDA N•16

Acrescente-se ao final da redação do inciso
II do artigo 114a expressão "no caso da renda
ser, extra ao valor recebido pelo beneficiário".
Justificação
A emenda pretende deixar claro que o Imposto de Renda a que se refere o dispositivo
incidirá somente sobre a parcela excedente
do limite-fixaôó eln lei para a tributação dos
proventos de aposentadOria, nos termos do
inciso II do parágrafo 2~ do artigo 153 da
Constituição Federal.
Sala das Sessões, 9 de agosto de 1990.
-Senador Marco Maciel.

EMENDAN•I7

Suprima-se o parágrafo 29 do artigo 115.
Justificação
O parágrafo é desnecessário, pois Contém
disposição já abrangida pelo teor do pará·
grafo 4o do mesmo artigo.
Sala das Sessões, 9 de agosto de 1990.
- Senador Marco Maclel.
EMENDA N•18

Dê-se ao art. 121 do Projeto de Lei da
Câmara n"' , de 1990, a seguinte redação:
· "Art. Ul. As prestações devidas aos
e ao ferroviáiio, servi-dor público ou autárquico federal ou em
regime especi.al, que não optou pelo regi·
me da Consolidação das Leis do Trabafho, na forma da Lei n~ 6.184, de 11 de
dezembro de 1974, bem como aos seus
dependentes, serão objeto de legislação
específica, que disporá tambérõ. sobre o
seu custeio, assegurando-se, aos demais
ferroviários admitidos até 31 de outubro
de 1969, aposentados ou que venham a
se aposenta"r pela Previdência Social U rbana, a complementação da aposentadoria devida pela União, incluíd<i ã grati·
ficação adicional por tempo de serviço,
na forma da Lei n~ 2.622, de 18 de outubro de 1955."
ex~combatentes

Justificação
A Lei n"' 3.807/60 (Lei Orgâliica da Previ~~~da social) estabeleceu no art. 168, in ver-

"Art. 168. As diferenças de proventos
e outras vantagens presentemente auferidas por servidores públicos e autárquicos federais aposentados das in_stituições
de previdência social, passarão a ser pagas diretajllente pelo Tesouro Na._cional
ou pelas entidades autárquicas respectivas."
O art. 168, supra, foi regulamentado pelo
art. 504, § 1~. do Decreto no 48.959-A/60
(Consolidação das Leis da Previdência Social), nestes tennos:
"As diferenças ou complementações
das aposentadorias, gratificações adido·
nais por tempo de serviço, salário-família ou quaisquer outras vantagens,-presentemente auferidas por servidores públicos e autárquicos federais, aposenta·
dos das instituições de previdência social, cujo pagamento, de responsabilidade da União por força de Lei, regulamentado ou despachos concessórios, estava afeto às mesmas instituições na qualidade de intermédiários, passarão a ser
pagas diretamente pelo Tesouro Nacional ou pelas entidades autárquicas respectivas.
19 - Incluem-se na disposições do artigo os servidores das Estradas de Ferro
da União incoqmradas á Rede Ferroviária Federal S.A. e administradas na
data da incorporação, sob regime direto,
autárquico ou de natureza especial."

Agosto de 1990
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Registre-se que a t!}atéria objeto dos disr')sitivos legais acimâ. ·vein sendo sistematicamente mantida nos textos legais posteriores,

que tratam do assunt~.
Verifica-se, pOorém, que tal não ocorreu
no Projeto de Lein~2S70-C, dC 1989, haven·
do necessidade de que seja assegurado para
os ferroviários, o mesmo tratamento que ao
longo dos anos lhe vem sendo concedido co-

mo disciplinado, desde 9r

Decreto·L~i

n•

3.769, de 1941, a Lei n" 2.622, de 1955, os
arts.

n~~

15 e 16, da Lei no 3.115, de 1957,

a Lei n~ 4.564, de 1964, a Lei n~ 4.863, e
os arts. 1~. 3~ e 4° do Decreto-Lei n~ 956~

de 1969.
T<;~dos

esses diplomas asseguram expressa-

mente a complementação de apOsentadoria
de ferroviários. na forma das tabelas salariais
da empresa. Neste sentido, vale transcrever
o art. 1• daLei n• 2.622, de 1955:
''Art. 19 O cálCUlo dos proventos dos
servidores civis da União e bem assim
dos servidores das _entidades autárquicas
ou paraestatais que se encontram na inatividade, e dos que para ela forem transferidos, será feito à base do que percebem os servidores em atividade a fim
de que seus proventos- sejam sempre
atualizados."
Os efeitos desta Lei atingem os aposentados e os que vierem a se aposentar, ratificando o direito conferido desde o Decreto·
Lei no 3.769/41 ao regular a matéria de forma
ampla e definitiva.
À vista da multiplicidade de diplomas
legais, a presente emenda visa disciplicar a
complementação de aposentadoria dos ferroviários por meio da edição de um dispositivo
de lei que consolide, de uma vez pr todas,
á matéria e possa evitar interpretações divergentes_que eventualmente possam surgir.
Em virtude, inclusive, da ocorrência de algumas discussões no âmbito do Judiciário,
que implicaram em elevadas condenaçõesfinanceiras para a União, a complementação
objeto desta emenda, vale ressaltar, vem sendo paga normalmente pelo Poder Executivo,
desde muitos anos por meio de dotações regularmente previstas nos orçamentos aprovados
pela União, não representando, portanto, a
sua regulamentação qualquer aumento de
despesa à conta do TeSouro Nacional.
Por força dp_Decreto~Lei n'! 956, de 1969,
vigente desde 1P de novembro de 1969 (art..
12), o direito à compler»entação se restringe
aos ferroviários admitidos até 31 de outubro
de 1969, com o que, paulatinamente, a complementação há de se exaurir, até sua total
extinção.
Sala das Sessões, 9 de agosto de 1990.
- Senador Marco Maciel.
O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva)- So·
licito do nobre Senador Almir G<!.briel o pa~e
cer da Comissão de Assuntos Sociais sobre
as emendas.
O SR. ALMIR GABRIEL (PSDB - PA.
Para emitir parecer. Sem I e visão do orador.)

- St.. Presidente, Srs. Senadores, tenho em
mãos um conjunto _de emendas. Assim, vou
_oferecer parecer em bloco_para o conjunto
das emendas propostas.
·
, Algumas são.de relevância até: a proposta
do Senador Nelson Carneiro, Por exemplo,
que es,tabelece .uma nova redação para renda
mensal do benefício de"prestação continuada;
do ª~-l!!idor Marco Maciel, que estabelece
que o pagamento em atraso de parcela rela·
tíva dos__ benefícios será atualizado de acordo
com a va_ri_ação do IPC do período compreendido entre o mês de competência a que se
refere e a data do respectivo pagamento, e
mais uma série de outras. Inclusive uma
emenda---:- do Senador Marco Maciel- permite (Jue_o_j)fodutor rural, através'do' Incra,
tenho registrado seu tempo de trabalho, no
sentido para sua aposentadoria.
Apesar de, no conjunto, algumas das
emendas serem interessantes, outras têm certa discordància no conceito de salário de contribuição e salário de benefício, e todas, enfim, acabam por alterar aquilo que é fundament:ll e que queremos agora. a aprovaçâo
do projeto_ de lei, levando·o à Presidência
da República e fazendo viger, logo, os bene·
fícios que nele se prevêem.
Neste sentido; meu parecer é contrário
ao conjunto das emendas aqui propostas.
O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) Passa-se a vo_tação do projeto, sem prejuízo
das emendas.
Em votação.
Os SrS.-Senadores que o aproVam queiram
permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
Passa.se à votação das emendas, contra o
voto do Líder do Governo.
O Sr. José Ignácio Ferreira dente, peço verificação.

Sr. Presi·

O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva)- ln·
dago de V. Ex~ se dispõe de apoio regimental.
(Pausa.)
(Apóiam o pedido os Senhores Odacir Soa·
res. Afonso Sancho e Ney Maranhão.)
Vai-se -processar à verificação.
O Sr. OdacirSoares-Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) Teiil-jl palavra V. Ex'
O SR. ODACIR SOARES (PFL - RO.
Pela ordem. Sem revisão do orador.)- Sr.
Presidente, a liderança do governo desejava,
antes que se processasse a verificação, com
a permissão de V. Ex•, esclarecer a razão
da sua posição.
Quimdo -·Chegamos aqui na tarde de hoje,
em contatos que foram mantidos com Lide·
rá.Ifças· da Oposição, ficou assentado que votaríamos esta matéria no curso da semana
seguinté, de_ modt? gue pudéssemos apresen.tar a este projeto e. ao outro em discussão
emendas_que consideramos, juntamente com
essa.s de Lideranças de Oposição- especificamel'l:t~ con'!'ersamos com o· Senador Fer·

Ii)

~
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-DandO HenriqUe Cardoso - que pt,~dessem
melhorar o texto do projeto.
Procuramos, nesta tarde, encontrar ins •• umentos regimentais que nos permitissem deixar para a semana que vem a votação dçsta
ltlXéria.
Lamentavelmente, pelo fato de estar a matéria sob regime de urgência, esses instrumentos regimentais não puderam ser utilizados e, em decorn'!ncia, nos vimos na contingência de votar esta matéria ou de discuti-la
e votá-la, se fosse o caso, nesta. tarde.
Por isso, neste momento, pretendendo, já
sob uma !}OVa óptica, a çle que a matéria
precisa s_er- objeto de vet?s, porque contém
dispositivos conflitantes, porque contém dispositivos não adequados a uma política de
seguridade social, a uma política de as.sistência social, precisamos evidentemente ...
O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) -A
Presidência solicita a V. Ex~ conclua.

o-SR.-ODAC:rR SOAREs- Já estou COO·
cluindo, Sr. Presidente. Só queria que V. Ex'
me permitisse dar estes esdarecíffientos.
Em face dessa impossibilidade regimental,
já agora, depois desse pedido de verificação,
sentimo-nos na contingência de prestar estes
esclarecimentos.
Estamos sob o assentimento de que a maté·
ria contém erros, contém -imperfeições e, em
algumas partes, com os demais projetes ela
conflita e, por isso, esses dispositivos deverão
ser vetadOs pelo Senhor Presidente dà República ...
O SR. P~SIDENTE (Iram Saraiva)- A
Presidência solicita a V. Ex1' conclua. __
O SR. ODACffiSOARES -Já estou concluindo, Sr. Presidente. Pediria apenas ...
O SR. PRESIDENTE (Iram Sa,aiva) -A
Presidência não -vai conceder mais tempo a
V. Ex\ até porque estamos num p~ocesso
de verificação e a Presidência concedeu·lhe
a palavra em respeito a V. EX" Por gentileza!
O SR. ODACIR SOAJ,IES- Já estou con·
cluindo,
Então. a Liderança do Governo se vé
na obrigação de prestar este esclarecimento.
Como há assentimento entre o governo e a
Oposição de que a. metéria contém imperfeições, desejamos que tais imperfeições sejam levantadas, para que, eventualmente,
_ possam ser oQjeto de um Projeto de lei do
Gov~mo, na fonri:a como acertamos com -a
Oposição.
Esta, Sr. Presidente, esta é a razão, destes
esclarecimentos.
O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) -A
Presidência solicita aos Srs. Senadores ocupem os seus lugarei, para que se proceda
à verificação de quorum.
O Sr. Fernando Henrique Cardoso- SI:.
Presidente, peço a V. Ex~ faça soar ascampai~
nhas, já que os Srs. Senadores Dircel!- Car•
neiro, Mendes Canale e Luiz Vjana Néto estão na Casa, mas, no momento, não se enconuam no Plenário.
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O SR. PRESIDENTE -

A PI-6sidênCía vaí

tomar as providências. (Pausa.)

O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva)- Peço aos Srs. Senadofes que ocupem os seus

É

lugares. (Pausa.)

O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva)- Os
Srs. Senadores já podem votar. (Pausa.)
(Procede-se à votação.)

VOTAM "SIM"" OS SRS. SENADORES;
Alberto Hoffmann
Alexandre Costa
Alfredo Campos
Almir Gabriel
Antonio Maya
Aureo Mello
Carlos Alberto
Carlos Patrocínio
Chagas Rodrigues
Cid Sabóia de Carvalho
Francisco Rollemberg ·
Fernando Henrique Cardoso
Humberto Lucena
Jamil Haddad
Jarbas Passarinho
João Lobo

José Fogaça
José Paulo Biso!
José Richa
Jutahy Magalhães
Mansueto de Lavor
Márcio Lacerda

Marco Maciel
Mário Covas
Maurício Corrêa
Mauro Benevides
Mauro Borges

Nabo r Júnior
Nelson Wedekin
Pompeu de Sousa
Ronaldo Aragão
Ruy Bacelar
TeotóniO Vilela Filho
Wilson Martins

ABSTP.M-SE DE VOTAR OS SRS. SEIVADORES;
José Agripino
José Ignácio Ferreira
Ney Maranhão
Odacir Soares

VOTA "NÃO" O SR. SENADOR:
Mata-Machado

Está aprovado. Foi feito o pedido de verifi·
cação e há número para votação. (Palmas.)
A Presidência esclarece que está aprovado
o projeto.

..

O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) Votaram "Sim" 34 Srs. Senadores; e "Não",
1 Sr. Senador.
Houve 4 abstenções.

Total: 40.
Concedo a palavra ao nobre Senador Nelson Carneiro.
- -- --- --

O SR. NELSON CARNEIRO (PMDB RJ) - Eu queria deixar claro que V. Ex•
foi tão rápido que não consegui votar, mas
o meu voto é "sim".

O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) Mas, a Presidência computou a presença de
V. Ex•

oseguinte o projeto aprovado:

PROJETO DE LEI DA CÂMARA
N• 47, DE 1990
(N~ 2.570/89, na Casa de origem)
De iniciativa do Senhor Presidente da Repú·
blica

Dispõe sobre os planos de benefícios·
da Previdência Social e dá outras providências.
O Congresso Nacional decreta:

PARTE I
Da Finalidade e dos Princípios Básicos
da Previdência Social
Art. 1" A Previdência 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 ou
morte daqueles de quem dependiam economicamente.
Art. z~ 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·
nefícios aos trabalhadores urbanos e rurais;
III- seletividade e distributividade na
prestação dos benefícios;
IV- irredutibilidade do valor dos benefícios;
V -eqUidade na forma de participação no
custeio;
VI- diverSidade da base de: financiamento;
VII - caráter democrático da gestão administrativa, com a participação da comunidade, em especial de trabalhadores, empresá·
rios e aposentados.
Art. 3o É ctiado o Conselho Nacional de
Previdência Social, órgão superior de delibe·
ração colegiada, que terá como mem!Jros:
I - 4 (quatro) representantes do Governo
Federal;
II -10 (dez) representantes da sociedade
civil, sendo:
a) 2 (dois) representantes dos aposentados
e pensionistas;
b) 2 (dois) representantes dos trabalhadores em atividade;
c) 3 (trêS} empresários;
d) _3 (três) especialistas em áreas de conhecimento pertinentes, em especial, Política Social, -Atuária e Direito Previdenciário.
§ 19 O CQns~lho_Nac:ionalde Previdência
-SOcial será presidido por um dos seus inte~
grantes a se.r designado pelo Presidente da
República.
~ 29 Todos os membros 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.
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§ 39 Os representantes dos trabalhadores; aposentados;dos einpresários e seus res·
pectivos suplentes serão indicados pelas cen·
trais sindicais e confederações nacionais respectivas.
§ 49 O Conselho Nacional de Previdência
Social reunir-se-á ordinariamente a cada tri·
mestre ou extraordinariamente, por iniciativa
de seu presidente, a requerimento de um terço de seus membros, casos em que o Presidente convocará reunião no prazo máximo
de 15 (quinze) dias.
§ so As d~spesas pessoais para o comparecimento às reuniões do Conselho consti·
tuirão ónus das entidades representadas.
Art. 4~ Compete ao Conselho Nacional
de Previdência Social:
I - estabelecer as diretrizes gerais e apre·
ciar as decisões de políticas aplicáveis à Previdência Soda!;
II -acompanhar e avaliar sistematicaw
mente a gestão previdenciária, eril relação
à eficiência no uso dos recursos e eficácia
social;
III -apreciar e aprovar as propostas orçamentárias e demais planos e programas de
Previdência Social;
_IV- elaborar seu regimento iriterno.

PARTE II
Do Plano de Benefício da Previdência Social
TÍTULO I
Dos Regimes de P~vidência Social_
Art. s~ A Previdência Social compreende:
-I - o Regirrie-Geral da Previdência Social;
e
IT ~o Regime Facultatívo Complementar
da Previdência Social.
§ 1'' O Regime Geral da Previdência Social (RGPS) garante a cobertura de todas as
situações expressas no art. p desta lei, exceto
a -de desemprego involuntário, objeto de lei
especial.
§ zo O Regime Facultativo Complementar da Previd_ência Social será objeto de lçi
especiaL

TÍTULO II
Do Regime Geral da Previdência Social
CAPÍTULO I
Dos Beneficiários
Art. 6" OS-beneficiários do Regime Ge·
ral de Previdência Social classificam-se em
segurados e dependentes, nos teimas das seções I e II deste_Capftulo.

SEÇÃO I
Dos Segurados
Art. -7? É-segurado Obrigatório:
l-como empregado:
a) o que presta serviço não eventual, de
natureza urbana ou rural, à empresa, sob dependência desta e mediante saláiio, inclusive
como diretor empregado;
b) o contratado por empresas de trabalho
temporário, definida em legislação específica;
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c) o que pre:sta serviço sazonal de natureza
urbana ou rural a uma ou mais empresas;
d) o brasileiro ou estrangeiro domiciliado

e contratado no Brasil para trabalhar como
empregado em sucursal ou agência de empresa nacional no exterior;
e) aquele que presta serviço, no Brasil, a

missáo diploffiática ou repartição consular de
carreira estrangeira e a órgão a elas subordi-

nados, ou a membros dessas missões e repartiç6es, excluídos o não-brasileiro sem resi-

dência permanente no_ Brasil e a brasi(_eiro
amparado pela legislaç_ão _previdenciária do
país da respectfva missão diplomática ou te-;.

partição consular; e
O o brasileirO civil que trá.balba para a
União, no exterior, em organismos oficia_is
brasileiros ou intermlcionaiS. dos quais oBra·
sil seja membro efetivo, ainda que lá domici~
liado e contratado, salvo se segurado obrigatório na forma da legislação vigente do país
do domicílio;
H-como empregado doméstico, aquele
que presta serviço de natureza con$ua a pessoa física, no· âmbito residencial desta, em
atividade sem fins lucrativos;
III- como empresáriõ:
a) o titular de firma individual urbana ou
rural, o diretor não empregado, o membro
de conselho de adminstração de sociedade,
o sócio-gerente, o sócio solidário, o sóciocotista que recebe pro labore e o sócio de
indústria, de empresa Urbana e rural; e
b) a pessoa física que, diretamente ou por
intermédio de preposto, explora atividade
agro pecuária, pesqueira e de extração de minerais com auxilio de empregados permanentes;
IV- como trabalhador autónomo:
a) aquele que exerce, habitualmente, e por
conta própria, atividade profissional remunerada de natureza urbana ou rural; e
b) aquele que presta serviço de natureza
urbana ou rural de caráter eventual a uma
ou mais empresas, sem relação de emprego;
V -como equiparado a trabalhador autónomo, além dos casos previstos em legislação
específíca:
a) o ministro de confissão religiosa e o
membro· de institUto de --vida consagrada 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 previ~
denciárío, militar ou civil, ainda que na condição -de inativo;
b) o empregado de organismo oficial internacional ou estrangeiro em funcionamento
no Brasil, salvo quando amparado por sistema próprio de previdência social;
c) o brasileiro civil que trabalha no -e:x:tew
rior para organismo oficial inte!llã.ciÕllal do
qual o Brasil seja membro efetivo, ainda que
lá domiciliado e contratado, salvo quando
amparado por sistema de previdência saciai
do país do local de trabalho; e
d) o médico residente, nos termos da Lei
nG 6.932, de 1 de ju~ho de 1981;
VI -como trabalhadores avulsos, os estivadores. os consertadores de carga e descar~

ga, os conferentes de carga e descarga, os
vigiaS PQrl:uádOS, os arTúmadores e os trabalh;idores_de bloco e assemelhados que, agrupados em sindicatos, prestem serviço a diversas empresas, sem vfnculo empregatício; e
VII -como segurados especiais, o produtor rural, proprietário ou não, o garimpeiro,
o pescadçr artesanal e os que exercem essãs
atividades, individualmente ou em regime de
economia familiar, ou ainda que com o auxílio eventual de terceiros, bem como seus reSpi!"ctivos cônjUges oU companheiros e filhos
maiores _de 14 anos oU a eles equiparados,
desde que trabalhem, comprovadamente,
com o grupo familiar respectivo.
~ 19 T_odo aquel~_-que exercer, conconliw
tantemente, mais de uma atividade remune·
rada sujeita ao Regime Geral da Previdência
Soda! será obrigatoriamente filiado em rela~
ção a cada uma delas, observado!) os limites
de contribuição e de benefícios estabelecidos
nesta le~ para cada segurado.
§ -29 O aposentado do Regime Geral da
Previdência Social que permane_ce em ativi~
dade sujeita a este regime, ou a ela retorna,
somente tem direito, por ocasião do afasta·.
menta, ao pecúlio especial, conforme o dis·
posto nos arts. 76 a 79, desta lei, não fazendo
juz a outras prestações salvo as decorrentes .
de sua condição de aposentado, observado,
em caso de acidente do trabalho, o disposto
no art. 115 desta lei.
§ 3~ Considera-se economia familiar o
resultado concomitante avaliável da soma do
trabalho individual dos membros de uma fa·
mt1ia, exercido na mesma propriedade.
§ 4o A relação dos trabalh~dores avulsos
a- que se refere o inciso VI do caput deste
artigo será ampliada sempre que o Ministério
do Trabalho reconhecer outras atividades
pertinentes a essa categoria.
Art. BP Os servidores civis e militares da
União, dos Estados, do Distrito Federal, dos
Municfpios ou dos Territórios, bem como os
das respectivas aut~rquias e fundações, são
excluídos do Regime Geral da Previdência
Social, consubstanciado nesta lei, desde que
estejam sujeitos a sistema próprio de previw
dência social.
§ 1o Caso esses servidores venham a
exercer, concomitantemente, uma ou mais
atividades abrangidas pelo Regime Geral da
Previdência Social, tornam~se segurados
obrigatórios em relação apenas a essas atividades.
§ 2° Entende-se como sistema próprio de
previdênda social o que ass~gura, pelo menos, aposentadoria e pensão.
Art. go É segurado facultativo o maior
de 14:_(gp.atorze) anos d~ idad~.que contribuir
para-o Regime Geral da Previdência Social,
desde que não esteja enquadrado no art. 7~
desta lei.
§ to Incluem-se neste artigo:
I - o produtor, mesmo com a ajuda eventuaLde terceiros, o meeiro e o arrendatário
familiares em atividades que absorvam sua
força de trabalho e lhes garantam a subsistência;
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l l - o garimpeiro ou o pescador e o asse·
melhado que, sem vínculo empregatício, trabalha em regime_de economia familiar; e
III- o integrante da família Qa pessoa referida no inciso I ou 11, que com ela trabalha,
observado o disposto no inciso I do § 3 9 do
art. 227 da Constituição FederaL
§ 2o Entende-se como regime de economia familiar a atividade em que o trabalho
dos membros da família é indispensável à pró~
pria subsiStência e é exercido em condições
de mútua dependência e cOlãborãção, sem
utilização de empregados., mesmo com a aju#
da eventual de terceiros.
Art. 10. Consideram-se:
I -empresa -a firma individual ou sacie·
dade que, assumido o risco de atividade_econômica urbana ou rural, admite, assalaria e
dirige a prestação pessoal de serviços, bem
como os órgãos e entidades da adminstração
direta, indireta e fundacional; e
II -empregador doméstico- que admite
a seu serviço, sem fi_nãlidade lucrativa, empregado doméstico.
§ _1~· Equiparam·se a empresa, para os
efeitos desta lei:
I - o empregador rural pessoa física, o
pescador e o garimpeiro que empregarem
mais de 10 (dez) trabalhadores;
U - o trabalhador autónomo que remu~
nera serviço a ele prestado por empregado
ou por outro trabalhador autónomo;
III- a sociedade civil de direito ou de fato, inclusive o condomínio imobiliário defiw
nído na lei n9 4.591. de 16 de dezembro de
1964, a cooperativa ou associação di! quaJ.
quer natureza, bem como a missão diplomá·
tica e a repartição consular de carreira e_suan~ _
geira e os respectivos membros, em relação
a segurado a seu serviço.
§ 29 A equiparação prevista no parágrafo- anterior não altera as relações jurfdicas entre
as cooperativas e seus associados como disciplinadas na legislação competente.
Art. 11. Mantém a qualidade de segu·
r ado, independentemente de contribuições:
I - sem limite de prazo, quem está em go"
zo de benefício;
l i - 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 remuneraçáo;
UI- até 12 (doze) meses após cessar a
se-gregação, o segurado acometido de doença
de segregação compulsória;
IV- até 12 (doze) meses após o livramento, o segurado detido ou recluso;
__ _
V- até 3 (três) meses após o licenciamen~
to, o segurado incorporado às Forças Arma·
das para prestar serviço militar; e
VI -até 12 (doze)meses, o segurado filíado facultativo que não exerce atividade re!'flu"
nerada abrangida pela Previdência Social.
§ 1~ O prazo .do inciso II é dilatado para
até 24 (vinte e quatro) meses se o segurado
já ti ver pago mais de 120 (cento e vinte) con"
tribuições mensais sem interrupção que acar·
rete a perda da qualidade de segurado.
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§- 21' &'u.ndo o- seg1J6.1Wi1& tlcsetn~aab
e comprovada tal condição em órgão próprio

do governo federal, os prazos previstos no
inciso II dÕ caput deste artigo e no parágrafo
anterior fiCam acrescidos de 12 (doze) meses,
§ 3~' Para efeito de curatela, no caso de
interdição do beneficiário~ a aUtoridad_e_judiciária pOde louvar-se no lau~o médico_pericial da Previdência Social.
§ 4~> Dentro do prazo estabelecido no incisO VI deste artigo, não é aceito nOvo paga-

mento de contribuições sem que.sejam -pagas
as relativas ao período da_ interrupção.
§ s~ Durante os prazos deste artigo, o se-

gurado conserva todos os seus direitos perante a Previdência Social.
._ .
§ 6~> A perda_ da qualiçiad,e de segurado
ocorre. no 99 (nono) dia_ do_ 2\' .(seg1.,1ndo} més
seguinte ao _dp. ténnip.o dps prazoS: fixados
neste artigo.

SEÇÃOII
Dos Dependentes
Art. 12. São beiieficiáríos dá Regime
Geral da Previdência SoCial, 'na condição de
dependente do segurado;
I - o cônjuge, o compaftheiro, a companheira e o filho de qualquer condição, menor
de 21 (vin"te e um) anos ou inválido; e
I I - a pessoa designada, menos de 21 (vinte e um) anos ou maior de 60 (sessenta) anos,
ou inválida.
§ 19 AoS pais e irmãos do segurado,
quando designados, náo se aplicam os limites
de ida& previstos no inciso II do caput deste

artigo.

§ z~ _Equiparam-se a filho, nas condições
do inciso I do caput de~te artigo, mediante
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.
§ 39 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"' À existência de dependentes mencionados no inciso I do caput deste artigo
exclui do direito às prestações os da _classe
seguinte, ressalvadas as seguintes hipóteses:
I - concorréncia da pessoa designada com
filhos do segurado na inexistência de cônjuge
ou companheira; e
I I - concorrência da pessoa designada
com o cônjuge ou companheiro na inexistência de filhos menores.
§ s~ 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.

r

SEÇÁO III
Das Inscrições

Art. 13. A forma de inscrição do segurad , e dos t'
1entes é estabelecida em
regulamento

§ 1· Incumbe ao segurado a inscrição de
seus dependentes, que poderão promovê-la
se ele falecer sem tê-la efetivado.
§ 29 O .Cancelamento de inscrição do
cónjuge se proc_essa em face de certidão de
desquite, separação judicial ou divórcio sem
direito a alimentos, certidão de anulação de
casamento, certidão de óbito ou sentença ju·
dicial, transitada em julgado, pelo abandono
d9- lar voluntariamente há 5 (cinco) ou mais
anos.
. _
§ 3° A Previd~nc!a Social poderá e-mitir,
para produzir efeilos exclusivamente perante
ela Carteira de Trabalho e Previdência Social
para o trabalh8.d0r rural, autónomo, avulso
e os a ele e_quíparados, com a finalidade de
provar a filiação e assegurar o controle das
cqntribuições.

. CAPÍTULO II
Das Prestações em Geral

SEÇÁQ I
Das Espécies de Prestações
Art. 14. O Regime Gerai d6 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- eabono de permanência em serviço;
d) aposentadoria especial;
e) auxílio-do_e_oçª;
f) auxílio-acidente;
g) auxt1io-natalidade;
h} salário-maternidade; e
i) salário-família;
II - ao dependente:
a) pensão por morte;
b} auxílio-reclusão; e
c) auxílio-funeral;
III- ao segurado e dependente:
a) pecúlios especial e acidentário;
b) serviço social; e
c} reabilitação profissionaL
Art._ 15. As prestações re.lativas aos aci·
dentes do trabalho são devidas aos segurados
e respectivos dependentes mencionados nos
incisos I, II, V, alínea d, VI e VII do art.
79 desta lei, .bem como aos presidiários que
exerçam atiVidade remunerada.
Art. 16. Acidente do trabalho é o que
ocorr~ pelo exercício do trabalho a serviço
da empresa ou pelo exercício do trabalho dos
segurados referidos no inciso VII do art. 7~
desta lei, provocando lesão corporal ou per~
turbação funcional que cause a morte, a per·
da ou redução da capacidade para o trabalho,
permanente ou temporária._
§ 1~ A empresa é responsável pela adoção e uso das medidas coletivas e iitdividuais
de proteção e segurança da saúde do traba·
lhador.
§ 29 ConstitUi cOi:ttf-avençãO ·penal, punível com a pena de multa prevista no art. 19
c;lesta lei, deixar a empresa individual ou cole·
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tiva de cumprir as normas de segurança e
higiene do trabalho.
§ 3~ b dever da empre~ informar o tra·
balhador sobre os riscos da operação a execu·
tare do produto a manipular.
Art. 17. Equiparam~se ao acidente do
trabalho, nos termos do art. 18 desta lei, as
seguintes entidades mórbidã"s: __

I - a doença profissional, assim entendida
a produzida ou desencadeada pelo exercício
do trabalho peculiar a determinada atividade;
e
I I - doença do trabalho, assim entendida
a adquirida ou desencadeada em função de
condições especiais em que o trabalho é reali·
zado e com ele se relaciona diretamente.
Parágrafo único. Não será considerada
como doença do trabalho:
I -a doença degenerativa;
II - a inerente a grupo etário; e
III- a doença endêmica adquirida por segurados habitantes de região em que ela se
desenvolva, salvo comprovação de que resul·
tou de exposição ou contato direto determi·
nado pela natureza do trabalho.
Art. 18. Equiparam-se também ao aci·
dente do trabalho, para efeito deste capítulo:
I - o acidente ligado ao trabalho que, embora não tenha sido causa única, haja contribuído diretamente para a morte do segurado,
para a perda ou redução da sua capacidade
para o trabalho, ou tenha produzido lesão
que exija atep.ção médica para a sua recuperação;
I I - o acidente sofrido pelo segurado no
local e no horário do trabalho. em canse·
qüéncia de.:.
a) ato de agressão, sabotagem ou terrorismo praticado por terceiro ou companheiro
de trabalho;
b) ofensa física. inclusive de terceiro;
c) ato de imprudência, de negligência ou
de imperícia de terceiro, ou de companheiro
de trabalho;
d} ato de pessoa privada do uso da razão;
e) desabamento, inundação ou incêndio;

e
f) outros casos fortuitos ou decorrentes de
força maior;
III- a doença proveniente de contaminação acidental do empregado no exercício de
sua a_tividade; e
IV -o acidente sofrido pelo empregado,
ainda que fora do local e horário de trabalho:
a) na execução de ordem ou na realização
de serviço sob a autoridade da empresa;
b) na prestação espontânea de qualquer
serviço à empresa;
c) em viagem a serviço da empresa, seja
qual for o meiO de locomoção utilizado_, indu·
sive veículo de propriedade do empregado;
d) no percurso da residência pàiã" o local
do trabalho, ou deste para aquela, qualquer
que seja o meio de locomoção, inclusive veí·
culo de propriedade do empregado;
e) ocorrido durante o período correspondente à redução da jornada, no aviSo prévio
de iniciativa do empregador; e
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t) em viagem de estudo financiada pela

empresa, dentro de seus planos para .melhoria
de

mão-de~obra.

Nos períodos destinados a refeição
ou descanso, ou por ocasião da satisfação de
outras necessidades fisiológicas, no local do
trabalho ou durante este, o ~mpregado é considerado no exercício do trabalho. - § 2<? Não é considerado agravação ou
complicação de acidente do trabalho a lesão
que, resultante de acidente de outra origem,
se associe ou superponha às conseqüências
do anterior.
§ 39 Considerar-se-á como dia do aciden§ lo

te, no caso de doença profis::;ional ou do trabalho, a data de comunicação desta à empresa ou, na sua falta, a da entrada do requerimento de benefício, a partir da qual será devida a prestação cabível.
Art. 19. A empresa deverá comunicar o
acidente do trabalho à Previdência Social até
o 29 (segundo) dia útil seguinte ao da ocorrência e, em caso de morte, de imediato, à
autoridade competente, sob pena de multa
variável entre o limite mfnimo e o limite máximo do salário de contribuição, sucessivamente aumentada nas reincidências, aplicada e
cobrada pela Previdência _Social.
§ ~o O acidentado ou seus dependentes
rece_berão cópia da comunicação a que se refere este artigo.
§ 29 Na falta de comunicação por parte
da empresa, podem formalizá-la o próprio
acidentado, seus dependentes, a entidades
sindical competente, o médico que o aSSistiu
ou qualquer autoridade pública, não vigorando nestes casos o prazo previsto neste ar-_
tigo.
§ 31' A comunicação a que se refere o §
29 deste artigo não exime a empresa de responsabilidade civil e criminal decorrente dos
danos ca~ados.
§ 4~ Os sindicatos e entidades representativas de classe fiscalizarão a cobrança, pela
Previdência Social, das multas previstas neste
artigo.

profiSSi6iüil e prestações por·acidente do trabalho; e
I I - auxílio~doc:inça, e aposentadoria por
invalidez· nos casos de acidente! de qualquer
natureza ou caus·a; bem como nos casos desegurado que, após filiar-se ao Regime Geral
de Previdência Social, for acometido das seguintes doenças: tuberculose ativa; hanseníaSe; -alienação mental; neoplasia maligna; cegueira; paralisia irreversível e incapacitante;
cardiopatia grave; doença de Parkinson; espondiloartrose anquilosante; ·nefropatia grave; estado avançado de Paget (ostefte deformante); síndrome de deficiênCia imunológica
adquirida (AlDS); e c;ontaminação por radia·ção~ oom'base em laudo pericia~_da ptedicil:iã-especi3Iizada.
Parágrafo único. A Previdência Social
poderá incluir na relação a que alude o inciso
II ~estç artigo outras morbidades que se configurem como de grave risco para o segurado
_ e a· sociedade. _
Art. 23_. ___ ,o pertodo de carência é contado
da data_ da fil.i.aç~o do segurado ao Regime
Geral de Previdência Social.
Parágrafo único. Oc pefíodo de filiação
anterior à data da perda da qualidade de segurado não será computado para efeito de carência. · ·
-

SEÇÃOIII
Do Cálculo do_Valor dos Benefícios

SUBSEÇÃOI
--~~!~~l~ooode-Beneff.;;io

-Art. 24. _Q_ valor do benefício de prestação continuada, exceto o salário-maternidade, o salário-fami1Ja e os benefícios decorM
rentes de acidente do trabalho, será calculado
com base no salário de benefício.
Art. 25. Salário de benefício é a média
aritmética Simples dos últimos salários de,
contribuição relativos aos meses imediatamente anteriores ao do início do benefícío 1
SEÇÃOII
assim entendido:
Dos Períodos de Carência
I - para o auxr1io-doença. a aposentadoria
Art. 20. Periodo de carência é o tempo
pOr invalideZ e o auxílio-reclusão, 1/12 (um
correspondente ao número mínimo de contridoze avos) da soma dos sal~ios de contri·
buições mensais indispensáveis para que o · buição "dos inéses- Imediatamente anteriores
beneficiário faça jus ao benefício.
ao do inicio do benefício até o máximo- de
Art. 21. A concessão das prestações pe~
12 (doze), apurados em período não superior
cuniárias do Regime Geral de Previdência
a 18 (dezoito) meses; e
Social depende dos seguintes períodos de ca-,
II- para os beneffcios por tempo de servirênciã, ressalvado o disposto no art. 22 desta' ço o_u Idade, !f36 (up1 trinta e seis avos) a
lei:
-soma dos salários de contrib.uição dos meses
I - aux!lioMdoença, aposentadoria por in~
imediatamente anteriores_ao do início do bevalidez e auxr1ío-natalidade: 12 (doze) contrinefício, àté o máximo de 36 (trinta e seis),
buições mensais;
apurados em período não superior a 48 (quaII - aponsentadoria por idade 1 aposentarenta e oito) meses.
doria por tempo de serviço aposentadoria
§ 19 Contando o ~egurado, conforme o
especial: 96 (noventa e seis) contribuições
caso, com menos de 12 (doze) ou 36 (trinta
mensais.
e seis) _contribuições nos períodos máximos
Art. 22. Independe de carência a concescitadus., QSalário. de benefício corresponderá
são das seguintes prestações:
à média aritmética dos salários de contribuiI - salário-maternidade, salário-famílfa,
ção apurados.
§ 2~ O -salário de benefício· não será infepensão por morte, auxílio-reclusão, auxíliofuneral, pecúlio, serviço social, reabiiitacão
rior ao salário míriiffio, nem superior ao limite

e
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máximo do salário-de~cOntribuiÇ3:o na data
de início do benefício.
§ 39 Não serão considerados, no cálculo
do salário de beneffcio 1 os aumentos salariais
não decorrentes de lei, promoção, disposição
de acordo ou dissídio coletivo ou norma geral
da empresa.
§ 49 Se, no período básico de cálculo, o
segurado tiver recebido beneficio por incapacidade, sua duração é contada, considerando-se como salário de contribuição, no período, o salário de benefício que serviu de b,ase
para o cálculo da renda mensal, reajustado
este nas mesmas bases do salário de contribuição, não podendo ser inferior a 1 (um)
salário mínimo.
Art. 26. TOdos os salários de contribuição computados no cálculo do valor dO bene·
fício serão atualizados monetariamente, mês
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
na data do requerimento ou do óbito; ou no
período básico de cálculo, observado o disposto no att, 25 desta lei e nas normas seguin·tes:
·
I -quando o segurado, em relação a cada
atividade preenche o período básico de cálculo, o salário de: benefício é calculado com
base na soma dos respectivos salários de con. tribu.ição; e
II -quando não se verifica a fiípót"ese · do
inciso anterior, o salário de benefício corresponderá à soma das seguintes parcelas: _
a) o salário de benefício da atividade na
qual foi preenchido o período básico de cálculo; e
b) o percentual da média dos salárips de
contribuição das demais atividades, equivalente à relação entre o número de meses completos de contribuição e os do período básico
çle cálculo do benefício.
§ 19 O disposto neste artigo não se àplica
ao segurado que, em obediência ao limite
máximo do salário de contribuição~ contribuiu apenas por uma das ativldades concomitantes.
§ 2~> Não se aplica o-disposto neste artigo
ao segurado que tenha sofrido redução do
salário de contribuição das atividades concomitantes em respeito ao limite máximo do
·salário de contri}?~iç_ão.
_
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 contrata·do para ser pago por
mês, dia ou hora, no mês do acidente, multiplicado por 30 (trinta), quando diário 1 ou por
220 (duzentos e vinte), guando horário.
Parágrafo único. Quando, entre o_dia do
acidente e a data do início do benefíciO~ oCOrrer reajustamento por dissídio col~tiv_o ou alteração do salário mínimo, !l renda mensal
inicial do benefício será reajustada, nos mesmos níveis 2 n~o ·se admitindo a aplicação de
íÕ.dices fracionados.
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Art. 29. .No caso de_ empregado que per&a remuneração variável, ou no de trbalhador avulso, o valor do benefício de prestações
continuada;''por acidente do trabalho, respei-'
tado o percentual respectivo, será calculado
com base na média aritmética Simples:
l-dos 6 (seis) maiores salários de contribuição apurados em perfodo não superior a
18 (dezoito) meses imediatamente anteriores
~o

acidente, se o segurado contar mais de

12 (doze) contribuições; .e

_

II- dos -saJários de contribuição compreendidos nos 6 (seis) meses imediatamente
anteriores ao acidente ou ng período de trabalho, conforme for mais vantajoso, se o segurad,o contar 12 (doze) ou menos contribuições nesse período,
§ 19 Na hipótese de o segurado não possuir 6 (seis) salários de contribuição nos pe·
ríodos mencionados nos incisos I e "II deste
artigo, a média será apurada de acordo com
o número de salários de contribuição exis·tente.
• § 29 A média aritmética prevista neste artigo, na hipótese de remuneração mista, apli·
ca•se apenas à parte variável da mesma.

SUBSEÇÃO II
Da Renda Mensal do Benerício

a GratificaçãO de Natal dos trabalhadores,
tal como previsto na Lei n~ 4.090, de 13 de
julho de 1962~ ..e-legislação subseqüente.
Art. 35= É garantida a concessão de aposentadoria por idade ou por invalidez, de auxílio-doença, do auxílio-reclusão ou de pensão, no valor de um salário mínimo, para
os trabalhadores rurais referidos nas alíneas
a e c do inCiS·o I, e nos incisos IV e VII do
art. 7" desta lei.
·

SEÇÃO!V
Do Reajustamento do Valor dos Benefícios

Art. ·36. O Valor do benefício será ·reajustado seinpTe que.fOr a1fetado o salário mínimo, a fifi de manter o poder aquisitivo
do benefídõ-na data da sua concessão.
§ 1? A atualização do valor das contribuições da previdência e da renda mensal
- dos benefícios será feita sempre que o sálário
mínimo for alterado, aplicando-se o ICVDieese e, n·a falta deste, utílizar-se-á o mesmo
índice de coi"reção do salário mínimo.
§ 2~ Nenhum benefício qué substitua o
salário-de-contribuição ou o rendimento do
trabalho do segurado terá o valor mensal inferiOr aO-saJ.ário.mLnimo.
.
§ 3" O primeiro reajuste de valor do be·neffcio, após sua concessão, terá por base
a·variaçãq acumulada do índice referido no
§ 1" deste artigo.
§ 49 Nenhum benefício reajustado poderá exceder o limite máximo do salário-debenefício na data do reajustamento, respeitados os direitos adquiridos.
§ 59 O pagamento em atraso de parcel~s
relativas a. be_n~fícios será atualizado de acor.·
do com a Vã.fiaÇão do IPC do período ·compreendido entre a data em que se tornou devido e a data do respectivo pagamento.
Art. 37. A adrilínistraÇã·o·cta Previdência
Social responsabilizará a chefia do órgão que
der causa às despesas de atualização, previstas no§ "59 do artigo anterior, pelo ressarcimento das mesmas.
-

Art. "30 .. A fenda mensal do benefício de
prestação contin\Jada que substitui o salário
de contribuição ·~u o r~ndimento.do trabalho
do seg~do não terá v·alor líquido inferior
ao sâlário mínimo nem superior ao do limite
máximo do salário de contribuição.
Art. 31. No cálculo do valor do benefício
São contadas as contribuições devidas, a_inda
que não recolhidas pela empresa, sem prejuízo da respeCtiva cobrança e da aplicação
das pen~idades cabíveis.
Art. 32. Ao segurado empregado que tenha cumprido todas as condições para a concessão do benc::fício pleiteado, mas 'flão possa
comprovar o valor dos seus salário de contri·
buição no período básico de cálculo, é concedido o benefício de valor mínimo, devendo
esta renda ser recalculada, quando da aPreSEÇÃOV
sentaÇão de prova dos salários de cOntribuiDos Benefícios
ção.
SUBSEÇÃOI
Parágrafo único. Sem prejuízo do disposDa AposentadOria por Invalidez
to neste artigo, cabe ao sistema de previdência manter no cadastro do contribuinte seguArt. 38. A aposentadoria por invalidez,
rado todos os informes necessários para o . Uma vez CUmprida, quando for o caso, a cacálculo da renda mensal dos benefícios.
rência exigida, é devida ao segurado que. es·· Art. 33. Para os segurados empregados
tando ou ·não em gozo de auxílio-doença, é
domésticos e trabalhador avulso que, tendo
considerado incapaz e insusceptível de reabi·
satisfeito as condições exígidas para a conceslitação para o exercício de. atividade que lhe
são dO benefício requerido, não comprovem
garantia a subsistência, e ser-lhe-á paga eno efetivo recolhimento das contriboições dequanto permanecer nessa condição.
.
vidas. -será concedido o benefício de valor.
§ 19 · A concessão da aposentadoria por
mínimo, devendo sua _renda ser recalculada
inValidez depende da verificação da condição
quando da apresentação da pr~va do reçolhide incapacidade, mediante exame médicomento das contribuições.
.
pericial a ~rg_o da Previdência Social, poden,Art. 34 .. 'Ao segurado e'm S:ozo de apodo o segurado, às suas expensas, fazer-se
sentadoria, auxilio-doença ou auxfiio-acideJt; · acompanhar de médico de sua confiança.
te e ao de~dente que durante o ano recebeu
§. 29 A doença ou lesão de que o segurado
I'ensão o"111 auxílio-reclusão, é d~vido o abono
já era po-rtador ao filiã.r-se ao Regime Geral
anual.
da Previdência Social não lhe confere direito
.. Parágrafo único. O abono anual é calc.uà aposentadoria por invalidez, salvo qDando
lado; no que couber, da mesma forma que
a incapaCidade sobrevém por motivo de pr6-
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gressão ou agravamento dessa doença ou lesão.
§ 39 . O benefíd.o é devido a contar do dia
imediato ao da cessa.ção do auxílio-doença,
ressalvado_ o disposto nos §§ 4o e 59 deste
artigo.
§ 4u Concluindo a perícia médica inicial
pela existência de incapacidade total e definitiva para o trabalho, a aposentadoria por invalidez ~rá devida:
I - ãos segurados referidos nos incisos I
e lll do art. 7" desta lei, a partir do 16" (décimo sexto) dia do afastamento da atividade
-ou a partir da data de. entrada do requerimento~ se· entre· o afaStamento e a enttida
do requerimento decorrerem mais de 30 (trint:.fl diaS: e
.l.l-aos seguradOS referídbs-nos incisos II,
IV, V, VI e VII do art. 79 desta lei e aos
facultativos, definidos no are 9Y desta lei, a
contar da data em que se manifestou a incapacidade ou do dia da entrada do requerimento,
se entre essas datas decorrerem mais d~ 30
(trinta) dias.
.
§5 9 Durante os.primeir0s.15 (quinze)
dias de afastamento da atividade por motivo
de invalidez, cab~ à empresa pagar ao segurado empregado o salário ou, ao segurado
empresário, a remuneração.
§ 69 Em caso de doença que imponha segregação compulsória, a apoSentadOria será
devida desde a data da segregação se confir·
mada por exame médico de autorida_de san_itária, independentemente da concessão de
auxílio-doença.
Art. 39. A aposentadoria por invalidez,
observado o disposto na Seção III deste Capítulo, cqnsiste numa renda mensal de 100%
(cem pOr cento) do salário-de-benefício.
§ lo No caso de acidente do trabalho, o
valor da ap·osentadoria corresponderá a
100% (cem por cento) do salário-de-contribuição do dia do acidente.
§ 2~ . Quando o segurado estiver em gozo
de auxílio-doença, o valor da aposentadoria
por invalidez será igual ao do auxílio-doença
se este, por força de reajustamc!ntÓ, for superior ao previsto neste artigo.
Art. 40. O valor da aposentadoria por
invalidez do segurado que necessite da assistência periD.aõente de outra pessoa é ni'ajorado em 30% (trinta por cento).·
Parágrafo úniCo.~ A rilaj"OraçãO de que
lrat::a e<:te artig_o·

I -será devida ainda que o valor da aposentadoria atinja o limite máximo legal;
II- será reajustada nas mesmas bases e
condições "da mensalidade da aposentadoria;
e
'
III -cessará com a morte do aposentaóo,
nãp sendo incorporável ao valor da pensão.·
A-rt·~ 41. Será cancelada a aposentadoria
poiinvalidez na data em que o segurado retorlar voluntariamente à atividade.
_ Art. 42. Verificada a recuperação da capacidade de trabalho do aposentado por invalidez~ serãO obse;rvadas as normas seguintes:
I -quando a recuperação ocorrer dentro
de 5 (cinco) anoS, cootados da âata do início
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da aposentadoria por invalidez, ou auxíliodoença que a antecedeu, o benefício cessa:

a) de imediato, para o_ segurado empregado com direito a retornar à função que
desempenhava na empresa ao se aposentar,
na forma da legislação trabalhista, valendo
como _documento, para tal fim, 'o certificado

de capacidade fornecido pela Previdência So·
cial; ou
b) após tantos meses quantos forem os
anos de duração do auxíliâ-doença e da-apo·
sentadoria por invalidez, para os demais segurados;

II -quando a recuperação for parcial, ou
oc_orrer após o período do inciso I deste artigo
ou ainda quando o segurado for declarado
apto para o exercício de trabalho diverso daquele que habitualmente exercia, a aposen·
tadoria será mantida, sem prejuízo da volta
à atividade:
a) pelo seu valor integral, durante 6 (seis)
meses contados da data em que é verificada
a recuperação da capacidade;
b) com redução de 50% (cinqüenta por
cento) daquele valor, por igual período, seguinte ao anterior; e
c) com redução de 75%_(setenta e cinco
por cento) também por igual período seguinte, ao término do qual cessa definitivamente.
Parágrafo Unico. Em qualquer hopótese,
o segurado somente poderá ser considerado
apto para o trabalho depois de submetido
a processo de reabilitação que lhe possibilite
o exercfcio de atividade na área urbana ou
rural na qual trabalhava anteriormente.
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te e cinco) e 29 (vinte e nove) anosde_serviço~
I l l - declaração do empregador rural;
e
IV- declaração do sindicato de trabalhaII- 25% (vinte ciiiCO por centO) dO sáládores da categoria e, em caso de pequenos
rio-de~henefício p~ua _o ~~gurado com 35
produtores em regime de economia familiar,
(trinta e cín,co) ou mais arioS de serviçõ e
comprovante de cadastro do Incra.-para a segur~da com 30 (trinta) ou mais anos
_§ 3? A aposentadoria por idade será dede serviço.
vida:
§ 29 O abono de permanência em serviço
I - para o segurado empregado, inclusive
é devido a contar da data de entrada do reo doméstico:
querimento, não varia de acordo com a evolua) a partir da data do desligamento do emção do salário-de-contribuição do segurado
pre$0 quando requerida até essa data ou até
e é reajustado na forma dos demais benefícios
90 (noventa) dias depois. dela; ou
de prestação continuada.
b) a partir do requerimento, nos demais
Art. 48. A_ data do íniciO áa aposentacasos; e
doria por tempo de serviço é fixada da mesma
I I - para os demais segurados, a partir da
forma que a da aposentadoria por idade, condata da entrada do requerimento.
forme o disposto nos incisos I e IT do § _39 _
Art. 44. A aposentadoria por idade, obdo art. 43 desta lei.
servado o disposto na Seção III deste CapíArt. 49. O tempo de serviço deve _ser
tulo, consiste numa renda de mensal 70%
provado na forma estabelecida em regula(setenta por cento) do salário-de-benefício,
mento, CQmpreendendo, além do correspon·
mais 1% (um por centO) deste grupo de 12
dente às atividade de qualquer das categorias
(doze) contribuições, até o máximo de 30%
de segurados de que trata o art.79 desta lei:
(trinta por cento).
Art. 45.-- -A aposentadoria por idade pode
l-o tempo de serviço militar, inclusive
ser requerida pela empresa, desde que o seguo. voluntário e. o previsto no § 1~ do art. 143
rado empregado tenha cumprido a can~ncia
da Constituição Federal, ainda que anterior
e completado 70 (setenta)_ ano"s-de idade, se
à filiação ao Regime Geral de Previdência
do sexo masêUiino, ou 65 (s_essenta e cinco} ___ Social, desde que não tenham sido contados
anos, se do fe_!llinino;sendo compulsória, capara a inatividade remunerada nas Forças Arso em que será garantida ao empregado a
madas ou aposentadoria no serviço público;
idenização prevista na legislação trabalhista,
I I - o tempo intercalado em que o seguconsiderada como data de resciSão do contrarado esteve em gozo de auxílio-doenÇa ou
. to de trabalho a imediatamente anterior à
aposentadoria por invalidez;
do início da aposentadoria.
III- o tempo de contribuição eretuada co-·
SUBSEÇÃO III
ffiQ_s_egurado facultativo, mesmo antes da vigência desta lei; e
Da Aposentadoria por Tempo de Serviço

SUBSEÇÃO II
Da Aposentadoria por Idade
e do Abo~o de Permanênc41_ em Serviço
Art. 43. A aposentadoria paridade é devida ao segurado que, cumprida a carência
Art. 46. A aposentadoria por tempo de
exigida nesta lei, completa 65 (sessenta e cinservíço será devida, cumprida a carência ex:ico) anos de idade, se homem, ou 60 (sessenta)
gida nesta lei, ao segurado que completar
30 (trinta) anos de _serviço, se hÓmem, Qu ~
anos,_se mulher.
§ 1\1" Para os trabalhadores rurais referi25 (virife e cinco) anos de-serviço, se mulher.
dos nas alíneas a e c do incíso I, e nos incisos
Art. 47. _-8----aposentadoria por tempo de
serviço, -observado o disposto na Seção III
IV e VII do art. 79 desta lei e os referidos
no§ 1? do art. 9o desta lei, o limite de idade
deste Capítulo; consiste numa renda mensal:
I -,para o homem: de 80% (oitenta por
previsto no caput deste artigo será de 60 (sescento) do salário-de-benefício aos 30 (trinta)'
senta) anos para o homem e 55 (cinqúenta
e cinco) anos para a mulher, obedecidos os
anos de serviço, mais 4% (quatro por cento)
seguintes critérios:
deste para cada novo ano completo de ativiI -para a concessão de benefícios no valor
dade, até .o l!L_áx~mo de 100% (cem por cento), aos 35 (trinta e cinco) anos de serviço;
de 1 (um) salário mínimo exigir-se-á a comprovação de exercício de atividade rural due
rante os Ultimas 60 (sessenta) meses anteII-para a lnulher: de 80% (oitenta por
cento) do salário-de-benefício aos 25 (vinte
riores à data da entrada do requerimento do
e cinco) anos de serviço, mais 4% (quatro
benefício, mesmo que de forma descontínua;
II -para a concessão-de benefícios devapor cento) deste para cada novo ano com~
lor superior·a 1 (um) salário mínímO exigir- · pleto de atividade, até o máximo de 100%
se-á a comprovação de exercício de atividade
(cem por cento) aos 30 anos de serviço.
§ to O segurado que, tendo direito à aporural e efetiva contribuição, durante os últimos 96 (noventa e seis) meses anteriores à
sentadoria por tempo de serviço, optar pelo
data de entrada do requerimento do beneprosseguimento na atividade faz jus ao abono.'
ficio.
~
de perm~~ência em serviço, mensal, que não
se inco-rporaâ-aposentadoria nem à pensão,
§ 2? A comprovação do exercício de ati_ __
vidade rural far-se-á mediante a apresentação correspondendo a:
de um Oos documentos a seguir:
I - 20% (Vinte por cento) do salário-deI - contrato individual de trabalho;
benefício para o segura4o que conte e:otr~
II-contrato de arrendamento ou parce30 (trio~~)_ e 34 _(trinta e quatro) anos de serviria; ·
ço, e pará a segUrada que conte entre 25 (vin-

e

IV- o tempo de serviçÇI referente ao exercício de mandato eletivo federal, estadual ou
municipal, desde que não tenha sido contado
para a inatividade remunerada nas Forças Ar~
madas ou aposentadoria no serviço público.
§ 1o Somente se:rá averbado o tempo d"e
serviço prestado quando não era obrigatória
a filiação ao anterior regime de Previdéncia
Social, mediante a indenização das contribuições correspondentes, ressalvado o disposto no § zo deste artigo, nas condições boje
estabelecidas.
_
§ 2° O tempo de serviço referente ao
exerdcio de atividade rural.a;nterior à data
de início desta lei é computado, independentemente do recolhimento de contribuições a
ele .correspondentes, exceto para efeito de
carência, na forma estabelecida em Regulamento.
§ 39 Não é admitida para contagem de
tempo de serviço prova exclusívamente testemunha], salvo na ocorrência de motivo de
força maior ou caso fortuito.

Art. 50. O professor, após 30 (trinta)
anos, e a professora, após 25 (vinte e cinco)
anos de efetivo 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 Seção lll deste

Capitulo.
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SUBSEÇÃO!V
Da Aposentadoria Especial

Art. 51.

A aposentadoria especial será

devida, uma vez cumprida a carência exigida
nesta lei e sem exigência de limite de idade,
ao segurado que tiver trabalhado_durante 15
(quinze), '20 (vinte) oU (vinte e cinco) anos,

conforme a atividade profissional, sujeito a
condições especiais que prejudiquem a saúde
ou a integridade fisica, na fÇmria eStabelecida
em Regulamento.
§ lo A aposenJ;adoria especíal, observa~
do o disposto na Seção III deste Capítulo,
consiste numa renda mensal correspondente
ao valor do salárioMde-benefíció.
§ 2~
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A data de início do benefício 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 Iêi.
§ 3~ O tempci de serviço correspondente
a atividade profissional exercida Sob condi·
ções especiais qUe sejam ou venham a se!
consideradas prejudiciais à saúde ou à integridade físicã. é c_onvertido proporcionalmente,
de acordo com o tempo previsto para a respectiva aposentadoria, para efeito de qualquer benefícto.
§ 49 É prejudicial à saúde o trabcilho em
turnos ininterruptas de revezamento, sendo
garantida a aposentadoria de que trata este
artigo aos25 (Vinte e cfuco) anoS de atividade.
§ 5~ O Poder Executivo publicará a relação das atividades que dão direito a: apo-Sentadoria especial, nela incluindo obrigatoria·
mente todas as que figuram nos Decretos n~
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
d~ insalubridade ou periculosidade são consi·
derados como de atividade sob condições especiais, independentemente de constarem,
ou não, de relação a que alude o parágrafo
anterior.
§ 79 Os perfodos de atividade comom
que dão direito à aposentadoria por tempo
de serviço são computados para apo-sentadoria especial, com redução de 20% (vinte
por cento).
·~. Art. 52. Operfodo em que o trabalhador
integrante de categoria profissional, enqua-'
<!cada no artigo anterior, permanece licenciado do emprego, para exercer cargo de administração ou de representação sindical é
contado para a aposentadoria especial, ~as
mesmas condições dos exercentes da ativi·
dade representada.

SUBSEÇÃOV

viência Social já portador da doença ou lesão
invocada como causa para o benefício, salvo
quando a incapacidade sobrevém por motivo
de progressão ou agravamento dessa doença
ou lesão..
.
§ 29 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 inca pai.
§ 39 Quando requerido por segurado
afastado da atiVídade por mais ·de 30 (trinta)
dias, o amct1io-doença é devido a contar da
data da entrada do requerimento.
Art. 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 grupo de 12 contribuições
mensais realizadas, até o máximo de 10%
(dez por cento).
Art. 55.- O valor mensal dO auxílio-doeh
-ça, 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 por·
1centagem do seu salário-de-benefício.
Parágrafo único. Após a cessação do auxílio-doença por acidente do trabalho e conseqüente retorno ao trabalho, havendo agravamentO-da moléstia que resulte no restabelecimento do benefício, o nova· salário-de-contribuição será considerado no cálculo, se mais
vantajoso.
Art. 56.; Durante os primeiros 15 (qpinze) dias de afastamento da atividade por motivo de do_ença, incumbe à empresa pagar
ao segura~o empregador o seu salário ou,
ao segurado empresário, a sua remuneração.
Art. 57. O segur-ado em gozo de auxíliodoença, insusceptível de recuperação para
sua ativídade habituai, 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 considerado não recuperável, seja aposentado por
invalidez.
Parágrafo único. Aplica-se ao auxílio·
doença o disposto no parágrafo único do art.
42 desta lei.
Art. 58. O sCgurado 'empregado em gozo
de auxílio-doença é considera9o pela empresa como licenciado.
Art. 59. A empresa que garantir ao segu·
rado licença remunerada ficará obrigada a
pagar-lhe durante o período de auxr1io-doença a eventual diferença entre o valor deste
e a importáncia garantida pela licença.

Do Auxilio-J:?oença

Art. 53. Oamdlio-doençaserádevidoao
segurado que. após cumprida, quá.ndo for o
caso, a carência exigida nesta lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual par mais de l.S (quinze) dias.
§ }9 Não é devido auxt1io-doença ao segurado que se filia ao -Regime Geral de Pre·

SUBSEÇÀOV!
Do Auxílio-Acidente

Art. 60. O auxílio-acidente será concedido ao segurado quando, após a consolidação dãs lesões decorrentes .do aciden~e do
trab~lho, resultar seqüela que implique:

I -redução da capacfda.de laj:)orativa que
exija maiOr esforço ou necessidade de adaptação para exercer a mesma atividade, indepen·
dentemente de reabilitação prqfissional;
II- redução da capacidade laborativa que
impeça, por si só, o desempenho da atividade
que exercia ã época do acidente, porém não
o de outra, do mesmo nível de complexidade,
após reabilitação profissional; ou
III- redução da capacidade taborativa
que lmpeça, por Sí só, o desempenho da atividade que exercia â é_poca do acidente, porém
não o de outra, do mesmo nível inferior de
complexidade, após reabilitação profissional.
§ 19 O auxílio~a:cidente, mensal e vitalício, corresponderá a um dos segUintes- per·
centuais do salário-de-Contribuição do segurado vigente no dia do acidente_, não podendo
ser inferior a iguais perCentuais do seu salário
benefício:
I - 30% (trin~a por cento) na hipótese do
inciso I do_l?3pnt deste artigo; ou
II-40% (quarenta por cento), ria hipótese do inciso II do •oo3_ caput dt!ste artigo;

ou
III-60% (sessenta por cento), na hipótese do inciso III do caput deste artigo.
§ 29 Quando o aun1io-acidente suceder
ao auxílio-doença acidentário, os percentuais
acima serão aplicados sobre o valor da última
mensalidade deste, se superior ao salário-debeneficio.
§ 39 O auxílio-acidente será devido a
contar do dia seguinte ao da cessação do aüxí·
li9-doença, independentemente de qualquer
remuneraÇãO ou rendimento auferido pelo
aciden~do.

§ 4?. O recebimento de salário ou concessão de outro ben'efício não relacionado _com
o mesmo acidente não prejudica a continuidade do recebimento do auxílio-acidente. _
§ 59 Quando o segurado falecer em gozo
de auxíti.dente, a metade do valor deste
será incorporada ao valor da pensão se a mor~
te não resl!!.tar do acidente do trabalho.
§ 6~ Se o acidentado em gozo do auxmo-.
acidente falecer em conseqüência de outro
acidente, _o valor do auxnio-acidente será somado ~o da pensão, não podendo a soma
ultrapassar o limite do § z~ do art. 25 desta
lei.

SUI!SEÇÃ0 VIl
Do AuxRio-Natalidade

Art. 61. O auxilio-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 ein um parcela única no valor do
limite mínimo do salário-de-contribuição.
§ 19 O auxmo-natalidade, independentemente de convênio para esse fim, deve ser
-pago pela empresa com mais d~ 10 (dez) em·
pregados, até 48 (quarenta e oito) horas após
o parto, comprovado por certidão de nascimento, mediante compensação, por ocasião
do recolhimento das contribuições previdenciJrias mensafs.
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§ 29 O pagamento do aúxilio-natalidade
deve ser anotado na Carteira de Trabalho

do empregado, _conforme estabele'cido em
Regulamento.
§ 3~ _O segurado de empresa com menos
de 10 (dez) empregados _e os referidos nos
incisos. II .a VII do art. 7° desta lei receberão
o auxHio-natalidade_ no Posto de Benefício,
medíante formulário próprio_e cópia da ceÍ'tidão de nascimento, até_48 (quarenta e oito)
horas após a entrega dessa documentação.
SUBSEÇÃO VJII
Do Salário-Maternidade

Art. 62. O salário-maternidade será devido à segurada empregada,_ à trabalhaQ.ora
avulsa às referidas no inciso VII do art, 7o
desta lei e à empregada doméstica durante

28 (vinte e oito) dias antes e 92 (noventa
e -dois) dias depois do parto. observadas as
situações e condições previstas na legislação
trabalhista no que concerne à proteção ã maternidade.
Art. 63. O salário-maternidade para a
segurada empre_gada ou trabalhadora avulsa
consiste numa renda mensal igual à sua remuneração integral e será pago pela empresa,
efetivando-se- a compensaÇão quando do recolhimento das contribuições, na forma estabelecidà em Regulamento.
Parágrafo único. A e-mpresa deve conServar os comprovantes dos pagamentos e os
atestados correspondentes· para exame pela
fiscalização da Previdência Social.
Art. 64. O salário-maternidade será pago diretamente pela Previdência Social:
I - à empregada doméstica, em valor C9r·
respondente ao seu último salário-de-contribuição;
I I - às seguradas referidas no inciso VII
do art. _7~ desta lei, no valor do saláriO mínimo.
Art. 65. Cabe à Previdêricía Social fornecer os atestados necessários, illclusive pai-a
os efeitos trabalhistas de que trata esta Subseção..
SUBSEÇÃOIX

Do Salá.rio-Fam11Ia
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 remuneração; e àoS Segiltáridos mencionados no inciso VII do art. 79 desta lei na proporç-ão do
número de seus filhos ou equiparados, nos
termos do § 29 do art. 12, menores de 14
(quatorze) anos ou inválidos.
§ 1~ O aposentado tem direito ao saláriofamília, pago juntamente com- ã--ãposenfadoria, nas mesmas condições deste artigo.
§ 2~ Aos empregados domésticos e aos
segurados referidos no jnciso Vli do art. 7o
desta lei o salário-família será pago dÍretamente pela Previdência Social.
Art. 67.- O valor da cota do salário-fami1ia por filho ou equiparado de qualquer
condição corresponderá aos seguintes percentuais-íncidentes sobre o limite mínimo do
salário-de-contribuição mensal:
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1-10% (dez por cento) para o que rece·
ber até 3 (três) salários mínimos;
11-5% (cinco por cento) para o que receber l;lcima de 3.(trés) e até 6 (seis) salários
mínimOs;_
·
III- 29 (dois porcento) para o que receber
acima de _6 (seis) salários mínimos.
Art, ,68~ O .salário-famíliã devido ao trabalhador avulso poderá ser recebido pelo_sindícaro de classe respectivo que se incumbirá
de. elaborar as folhas correspondentes e de
distríbuí-lo.
Art. 69. ___ A_cota.do salário-família não será incorporada, para nenhum efeito, ao salá- rio ou ao beneficio.
Art. 70. Aplicam-se ao salário-falnília as
-determinações contidas no parágrafo único
do art. 63_ deste lei.

Art. 76. Por morte presumida do segurado, declarada pela autoridade jf.!didai, decorridos 6 (seis) meses de ausência, será concedida pensão provisória na ((>rm<i. desta Subseção.
§ 19 Mediante prova do desaparecimento
do segurado em conseqüência de acidente,
desastre ou catástrofe, s_eus dependentes farão jus à pensão provisória independentemente da declaração e do prazo deste artigo.
§ 2~ Verificado o reaparecimento do segurado, o pagamento da pensão cessa imedi~
tamente, desobrigado os depe~J,deptes da _reposição dos valores recebidos, salvo má-fé.

SUBSEÇÃOX

.-dependentes do segurado recolhido à prisão
que não t:eq!ber remuneração da empresa
nem estiver em gozo de ama1io-doença ou
aposentadoria.
Parâgrafo único. O requerimento_do auXI1io-reclusáo deverá ser instruído com certidão do efetivo recolhimento à prisão.

_____ Da_ Pensão por Morte
Art. 71. A pensão por morte é devida
·ao conjun_to dos dependentes do segurado
que falece_, aposentado ou não, a contar da
data do óbito ou da decisão judicial, no caso
de morte preswnida.
Art. 72. O valor da pensão por morte
será cOnstituído do valor da aposentadoria
que ó segurado recebia ou a ·mais vantajosa
a qué teria direito se estivesse aposentado
na data do seu faledmento.
§ to No caso de acidente do trabalho, o
valor mensal da pensão será igual ao do salário-de-contribuição vigente no dia do acidente, não podendo ser inferior ao seu salário-debenefício ..
§ 29 Se o segurado falecer antes de completada a cãrência de 12 (doze) meses, o valor
da apos~nta.doria b~se considerará_ a m~dia
aritmética das contribuições realizadas, observado o disposto no art. 26 desta lei.
Art. 73-. Quando houver mais de um
pensionista:
I - a pensão será rateada entre todos em
parte iguaisj e
II -reverterá em favor dos demais a Cota
daquele cujo direito à pensão cessa.
Art. 74. A concessão da pensão por mor·
te não será protelada pela falta de habilitação
de o_utro pos·sfvel dependente, e qualquer inscrição ou habilitação posterior que importe
em exclusão ou inclusão de dependente só
produzirá. efeito a contar da data da inscrição
ou habilitação.
§ 19 O cônjuge ausente_não exclui do di~
reito ã pensão por morte companheiro ou
a companheira, que somente fará jus ao benefício a partir da data de sua habilitação e
mediante prova de dependencia econômica.
§ 29 q,cónjuge divorciado ou separado
judicialmente ou de fato, que recebia pensão
de alimentos, concorre em igualdade de condi_ç~eS cOrri-os dependentes referidos no inciso I do art. 12 desta lei.
Art. 75. São excluídos da pensão os dependentes em geral nos_ c.asos de morte ou
casamento_, o_s filhos não inválidos ao completarem "21 (vinte e um) anos de idade e _os
pensionistas -inválidos quando ceSsar a invalidez.

SUBSEÇÃO XI
Do Auxílio-Reclusão
Art. 77. O auxilio-reclusão s_erá devido,
no mesmo valor da pensão por morte, aos

SUBSEÇÃO XII
Do Auxmo-Funeral
Art. 78. Por morte do segurado é devido
auxílio-funeral, ao executor do funeral, em
valor não excedente ao dobro do limite mínimo do salário-de-contribuição.
Parágrafo único. _ O executor dependente
do segurado recebe o valor máximo previsto.
SUBSEÇÃO XIII
Dos Pecúlio Especial e Acidentário

Art. 79. O pecúlios especial será devido:
I - ao segurado .que se incapacita para o
trabalho antes de ter completado o periodo
de carência;
II --ao segurado aposentado por idade ou
por tempo de serviço pelo Regime Geral da
Previdência Social que voltar a ~xercei- atividade abrangida pelo mesmo, quando dela se
afastar; e
III - ao segurado em gozo de benefício
no qual não_ foi computada a totalidade _das
contribuições efetuadas no período básico de
cálculo.
Art. 80. O segurado aposentado que receber pectilio especial e voltar a exercer atividade abrangida pelo Regime Geral da Pre_vidêncía SOcial somente poderá levantar o novo
pecúlio após 36 (trinta e seis) meses contados
da nova filiação.
Art._ 81. O _p_ec~~_o_ es_p_~cial, nos casos
prevístos riOS incisos I e II do art. 79 desta
lei, consiste no pagamento úriico de valor correspondente à soma das iri:J.portâncias rel<i.tivas. às contribuições- do segurado, antes do
vencimento do período dé carênci<Í ou após
a nova filiação, conforme o caso, atualizadas
monetariamente.
Art. 82~ Na hipótese de inciso III do ãi-t.
79 desta lei, o pecúlio corresponderá à soma
das parcelas_ não _consideradas_ f:!O _~lcl!!o do
benefício, Sujeíias, também-, a correção monetária.
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IV - o transporte do -acidentado do tra bade previdê!T!ia oocial se compensarão financeiramente.
·
lho, quando necessário.
Parágrafo único. i\_ Compensação financei·
Art. 87. A prestação de _qlle trata o artigo anterior é devida em caráter obrigatório
ra seiá devida pêlos demais sistemas àquele
a que p ínteressado estiver vinculado ao reaoS segurados, inclusive aposentados e, na
tnedida das possibilidades do órgão da Previquerer o benefício, na proporção dos respectivos tempos de contribUição ou de serviço,
dência Social, aos seus dependentes.
Art. ~8. Em localidade onde a Previdênnª" _forma estabelecida em Regulamento.
Art. 92. ObSúVada a carência- de 36
cia Social não dispuser de recursos próprios
ou contratados, a empresa prestará ao segu(~rinta. e seis) contribuições mensais. o segurado poderá contar, para fins de obtenção
rado a assistência médica de emergência~ e,
SEÇÁOVI
quando indispensável, a critério médico, prodos benefícios dO- Regime Ge!al da PreviDos ServiÇoSdência Social,_ o _t~mpo de serviço prestado
vidênciará a sua remoção para o serviço. médico previdênciáiio mais próximo, sob pena
à"dniínistraçãõ pública federal direta, autárSUBSEÇÁO I
quica e fundacional.
de responsabilidade civil e penal e da multa
Do Serviço Social
prevista no art. 19 desta_ lei.
Parágrafo único. PGderá ser contado o tem· _
-§ 19 Assistência- médica de emergência é
pode serviço prestado à administração públiArt. 85. Compefe ao Serviço Social esca direta 1 autárquiéa e· fundacional dos Estaa necessária ao atendimento do segurado, enclarecer junto aos beneficiários seus direit0s
dos, do Distrito Federal e dos _Municípios,
quanto a Previdência Social não assumir a
sociais e os meios de exercê-los e estabelecer
responsabilidade por ele.
desde que estes assegurem aos seus servido~
conjuntamente com eles o processo de solu§ 29 A Previdência Social reembolsará a
res a contagem do tempo de serviço em ativição dos problemas que·eme-rg-em da sua relaempresa das despesas com a assistência de
dade vinculada ao Regime Geral da Previção com a Previdência Social, tanto no âmque trata este artigO, de acordo com os padência Social.
bito interno da instituição como na dinâmica
drões do local de atendimento.
_Art. 93. O .tempo de coD.irlbuição ou de
da sociedade.
Art 89. -Concluído o processo de reabiliServiço de_ que trata esta Seção será contado,
§ 19 Será dada prioridade aos segurados
tação soCiã.i e profissional, a Previdência So· -Observadas as normas seguintes:
em benefício por incapacidade temporária e
I -não será admitida a contagem em do·
cial emitirá certificado individual, indicando
atenção especial aos aposentados e pensiobro ou em outras condições especiais;
as ativídades que podem ser exercidas pelo
nistas.
beneficiário, nada impedindo que este possa
I I - é vedada a contagem de tempo de ser§ 29 Para assegurar o efetivo atendimenviço público com o -de ativídade privada,
exercer outr~ atividade P.ara a qual se capato dos usuários, serão utilizadOs intervenção
quando concomitantes;
cite.
técnica, assistência de natureza jurídica, aju-:A.rt. 90 A empresa com 20 (vinte) ou
m -não será contado por um sistema _o __ _
da material, recursos ·sodais, ín-tercámbici
tempo de serviço utilizado para concessão de
mais empregados éstá obrigada a preencher
com empresas e pesquisa social, inclusive
de 2% (dois porcento).a5o/o-(cinco por cento)
aposentadoria pelo outro;
através de celebração de convênios, acordos
IV - o tempo de serviço anterior ou pOS!,e·
_dos seus cargos ooro. beneficiários reabilita·
ou contratos.
dos, na proporção abaixo, dando preferência
rio r à obrigatoriedade de iiliação i Previden§ 3"' O Serviço Social terá como diretriz
cia Social só será contado media.Í:J.te indenia seus ex-empregãdos.
a participação do beneffciário na implemen1- até 200 empregados, 2% (dois porcenza.Ção da contribuição correspondente ao petação e no fortalecimento ~a política previto);
ríodo respectivo, cOm os acréscimos legais;
denciária, em articulação com as associações
- II -,-de 201 a 500, 3% (três por cento);
e
e entidades de classe.
- V -o tempo de serviço do seguiado trabaIII -de 501 a 1.000, 4% (quatro por cen§ 4"' O Serviço Social, considerando a
to);
lhador rural, anterior à data de íníçio da viuniversalização da Previdência Social, presgência desta lei, ~erá computado sem que seja
IV - de .1.001 em diante, 5% (cinco por
tará assessoramento técnico às coordenações
necessário o pagamento das contribuições a
de ação social dos Municípios na ·elaboração - cento).
§ 1~ A _dispensa de trabalhador reabili- _ el~ correspon_d~nte.
e implantação de suas propostas de trabalho.
tado ou de deficiente habilitado, ao final de
Art. 94. A aposentadoria por tempo de
contrato por prazo determinado de mais de
serviço, com contagem de tempo na forma
SUBSEÇÀO II
desta Seção, sêrá concedida ao segurado após
90 (noventa) dias, e a imotivada, no contrato
Da Reabilitação Profissional
25 (vinte e cinco) anos completos de servíço,
por prazo_indeterminado, só poderá ocorrer
se do sexo feniinino, e, se do masculino, a
a~s a contratação de substit]lto de c_ondição
Art. 86. A reabilitaÇão profissional e sopartir de 30 (trinta) anos CQmpletos de servicial deverá proporcionar ao beneficiário iricasemelhante.
pacitado parcial ou totalmente para o traba·
§ 29 A Previdência Social deverá forne- _ço, ressalvadas as hipóteses de redução previstas em lei.
_
_
lho, ou deficiente fíSiCo _Ou meittal, os meios
cer ao- sínd~eato ou entidade representativa
Art. 95•. _Quando a soma dos- tempos -de
-dos empregados, semestralmente ou quando
de reducado e readaptação profissional e soserviço do segurado ultrapassar 30 (trinta)
cial indicados para que possa participar do
solicitada, a relação do total de empregados
e das vagas preenchidas por reabilitados e
anos, se do sexo feminino, e 35 (trinta e cinco)
mercado de trabalho.
anos, se do masculino, o excesso nã9 ~rá
defíci~mtes habilitados, no prazo máximo de
Parágrafo único. A reab)litaçáo profissional compreende:
5 (cinco} dias.
considerado para qualquer efeito.
Art. 96. O benefício resultante de contaI - a assistência médica, abrangendo a cigem de tempo de seryiço na forma desta_ SerúrgiCa, a hospitalar, a ambulatorial, a farma- Ção será concedido e pago pelo sistema a que
cêutica e a odontológica;
.
SEÇÁO VII
o ínteressado estiver vinculado ao requeré.-Jo,
II - o fornecimento çle I!Parelh~J.de próteDa Contagem :R.ecíprocá de Tempo de serviço
e calculado na· forma da respectiva legislaç;1o.
se, órtese e instrumentoS de auxílio para locoArt. 91. Para efeito dos beneficies pf'emoção quando a perda ou redução da capaci·
vistos no Regime Geral de Previdência So·
SEÇÁO VIII
dade funcional puder ser atenuada por seu
uso;
cial, é assegurada a contagem recíproca do
Das Disposlções Diversas
tempo de contribuição ou de serviço nas adIII- a reparação ou a substituição dos
Relativas is l'resblções
riiiriistrações públicas direta, indireta ou ftmaparelhos mencionados no inciso anterior,
Art. ':17-. Nenhum benefício ou serviço da
dacional e na ativídade prillada, rural__e urba~
desgastado pelo uso normal ou por ocorrénPu:vidência Sociarpoderá ser criado, majocia estranha à vontade do beneficiário; e
na, hipótese em que os diferenteS sistemas
Art. 83. -O pecúlio acidentáiio Será devido ao ·segurado ou a seus dependentes, em
caso de invalidez ou morte decorrente de acidente do trabalho.
Art. 84. O pecúlio acidentário consistira
em um pagamento único de 75_% (setenta
e cinco por cento) do limite máxímo do salário-de-contribuição, no caso _de invalidez, e
de 150% (cento e cinqüenta por cento) desse
mesmo limite, no caso de morte.
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:rado ou estendido, sem a _cc;urespond_en(e fonte de custeio total.
Art. 98. Sem prejuízo do direitQ ao be·
nefício, prescreve em 5 (cinCo) anos o direito

às prestações não pagas D:em reclamadas na
época própria, resguardados os direitos dos
menores dependentes, dos incapazes ou dos
ausentes.
Art. 99. A perda da qualidade de segu-

rado após o preenchime[];to de todos os_ requisitos exigíveis para a coricessão de aposen·

tadoria ou pensão não importa

em êxtinÇão

do direito a esses benefícios~
·
Art. 100. O tempo de serviÇo-de que tra·
ta o art: 43 desta lei será considerado para
cálculo do valor da renda mensal de qualquer
benefício.-- Art. 101. A con·cessão de auxílio para
tratamento ou exame- fora· do domicílio do
beneficiário será feita na forina estabelecida
em Regulamento.

,:acj.a poderá, mediante C<?nvênio _com a Previdência SoCial, -encarregar-se, relativamente
seu empregado ou associado e respectivos
dependentes, de:
I - processar requerimento de benefício,
preparando~o e instruindo-o de maneira a ser
despachado pela Previdência Social;
II- submeter o requerente a exame médico, inclusive complementar, encaminhando
à :erevídência.Soda] o respectivo laudo, para
efejto d_e h_om_ologação e.concessão de bene_fício que dependa de avaliação de incapa·
Cid.ade;
UI- pagar benefício;
IV -preencher documento de cadastro e
carteira a ser autenticada pela Previdência
Social; e
V- prestar outros serviços à Previdência
Social.

a

Art. 112. _O convênio poderá dispor mbre o reembolso das despesas da empresa,
do sindicato ou da entidade de aposentado
devidamente legalizada, correspondente aos
1serviços previstos nos incisos II a V do artigo
anterior, ajustado por valor global conforme
o númei'o_ de empregados ou de associados,
niediante dedução do valor das contribuições
pr'evidenciárias a serem recolhidas pela empresa.

Art. 102. Salvo quantQ a yalor devido à
PrevidênCia Social e a desconto autorizado
por lei, ou derivado da obrigação de prestar
alimentos reconhecida em sentença judicial,
o benefício não pode ser objetQ de penhora,
arresto ou seqüestro.
Art. 103. Será fofuecido ao 'beneficiário
demonstrativo minuCioso; das importâncias
pagas, discriminando~se o valor da mensa~
Art. 113. O segurado em gozo de bene!idade, as diferenças eventualmente pagas,
com-o período a que se referem, e os descon· fício por incapacidade e o pensionista inválido ficani obrigados, sob pena de suspensão
tos efetuados.
do beneficio; a sUbmeter~se aos exames médiArt. 104. O benefício em dinheiro é pacos a cargo -da Previdência Social~ bem como
go diretamente ao beneficiário, salvo em caso
aos tratamentos e processos de reabilitação
de ausência, moléstia contagiosa ou impossiprofissiOnal por ~la proporcionados, exceto
bilidade de locomoção, quando é pago ao
-Q cirúi'gico, que é facultativo.
seu procurador cuj~ mandato não terá prazo
Parágrafo_único. Aaaposentado por invalisuperior a 6 (seis) meses, podendo ser renodez que completar 50 (cinqüe~ta) anos de
vado.
- -idade não se aplica a norma contida no caput
Art. 105. O benefíCio devido ao se&uradeste artigo.
do ou dependente civilmente incapaz será féiA.rt. 114. Podem ser descontados dos beto ao cônjuge, pai, mãe, tutor ou curador,
nefícios:
admitindo~se, na sua falta e por perfodo não
- I - o pagamento de benefício além do desuperior a 6 (seis) meses, o pagamento a her~
vido;
-deiro necessário, mediante termo de resp-onII - O Imposto de Renda retido na fonte;
sabilidade firmado no ato do recebimento,
UI- a pensão de alimentos decretada em
na forma do Regulamento.
sentença judicial; e
Art. 106. O benefício poderá ser pago
IV- as_ contribuições devidas pelo .s.egumediante depósito em conta corrente. rado ã Previdência Social.
Art. 107. Oseguradomenorpodefirmar
recibo de benefício, independentemente da
Art. _115. Ressalvado o direito adqu.t_ripresença dos pais ou tutor.
do, não será permitido o recebimento conjunArt. 108. O valor não recebido, em viçla,
to dos seguintes benefícios da Previdência Sopelo segurado deverá ser pago aos seus decial:
pendentes habilitados à pensão por morte ou,
1 - aposentadoria e auxílio-doença;
na falta deles, aos seus sucessores na forma
ll-2 (duas) ou mais aposentadorias; e
da lei çivil, independentemente de inventário
III- aposentadoria e abono de permanênou arrolamento.
__
cia em serviçO~_
Art. 109. A falta de documentação não
§ 19 O segurado em gozo de aposentaconstitui motivo para recusa do recebimento
doria que voltar a exercer ·atividade abran·
de requerimento de beneffcio.
gída pelo Regime Geral da Previdência Social
fará jUs,
caso de acidente do trabalho,
Art. 110. A recusa de fornecimento de
além da reabilitação profissional, ao· auxílioprotocolo ou comprovante de requerimento
acidente e ao pecúlio-acidentário.
sujeita o servido responsável às penas a'dmi§ 29 Qtiando o acidente acarretar invalinistrativas cabíveis, além da multa prevista
dez do ãposentado, este poderá optar pela
no art. 19 desta lei.
transformação da aposentadoria comum em
Art. 111. A empresa~ o sindicato ou a
aposentadoria acidentária.
entidade de aposentado devidamente legali-

-em
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§ 39 Em caso de morte4 _será concedida
a pensão acidyntária quando mais vantajosa,
sem prejuízO do pecúlio-acidentário:
- § 49 O segurado aposentado pelo Regime Geral da 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 transfqrmação da sua aposentadoria
aposentadoria por invalidez acidentáría,
bem como ao pecúlio acidentárío, se atender
às condições desses benefícios.

em

PARTE III
Das Disposições Finais e Transitórias

Art. 116. As demandas judiciais que ti·
verem por objeto as questões reguladas nesta
lei obedecerão ao rito swnarfssimo e s_e.rão
isentas de pãgalnento de custas e liquidadas
imediatamente, não se lhes aplicando o disposto nos art' 730 e 731 do Código de Pro·
cesso Civíl.
§ 19 As ações relativas a acidentes do trabalho serão processadas e julgadas pela justiça dos Estados, do Distrito Federal e dos__
Territórios, pelo rito suma:r:íssimo, correndo
durante as férias forenses.
§ 29 Sem prejuízo do disposto_ nesta lei,
o Código de Processo Civil será aplicável,
inclusive quanto à perfcia médica, à ação de
acidente do trabalho, nela compreendida a
.ação revisional.
Art. 117. A autOridade previdenciária
deverá formulizar desistência ou abster~se de
recorrer nos p:ro-cessos judiciais ~erllpre <J.Ue
a ação varsar maférià sObre a qual o Poder
Judiciário houver expedido Súmula de Juris·
prudência favorável aos beneficiários.
Art. 118. O pagamento, pela Previdên~
cia Social, das prestações por acidente do tra~
balho não exclui a responsabilidade civil da
empresa ou de outrem.
Art. 119. Fica extinto o Programa de
Previdência Social aos Estudantes, instituído
pela Lei n9 7.004, de 24 de junho de 1982,
mantendo-se o pagamento dos benefício~ de
prestação de continuada iniciado até a entrada em vigor desta lei.
Parágrafo único. Àquele que vii::tha con·
tribuindo regulannente para esse Programa
fica assegurada a devolução das contribuições, atualizadas monetariamente.
Art. 120. Mantidos os benefíciOs conce·
dido~ 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 n~ 11, a-e- 25
de maio de 1971.._ e pela Lei n~ 6.260, de 6
de novembro de 1975.
Art. 121. __ As prestações devidas aos excombat~ntes e ao ferroviário, servidor públi·
co ou autárquico federal ou em regime espe·
cial, que não optou pelo regime da Consolidação das Leis do Trabalho, na forma da
Lei n~ 6.184, de 11 de dezembro de 1974,
bem como aos seus dependentes, serão objefo de legislaÇão específica, que disporá também sobre o seu custeio.
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Art. 122. Para a eyttrada em vigor do período de carência das aposéhtadorias por idade~

por tempo de serviço e especial, previsto

Ano

de Entr. do Requerimento

no 'inciso n do art. 21 desta lei, observar-se-á
-a seguinte tabela, levando-se em conta o ano
da data de çntrada do requerimentt;>:

Meses de Contribuição
ExigidOS

Até 1990
Até 1991
Até Hi92
Até 1993
Até 1994
Até Í995
Até 1996 em diarife
Art. 123. A infração a qualquer dispositivo desta lei, para a qual não haja penalidade expressamente cominada, sujeita o responsável, conforme a 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 revela multa deve recorrer de seu ato para
a autoridade hierarquicamente superior, na
forma estabelecida em Regulamento.
Art. 124. Os recursos interpostos pela
Previdência Sçcial em processos que envol~
vam prestações desta lei se~o recebidos exclusivamente no efeito devolutivo, cumprindo-se, desde logo, a de_cisão ou sentença,
através de processo suplementar ou carta de
sentença.
Parágrafo único. Ocorrendo a reforma da
decisão, será suspenso o benefício e exonerádo 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 âs 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, nopiazo ·máximo de 90 (noventa) dias, calculan·
do-se o benefício sobre a média dos 36 (trinta
e seis) últimos salários de contribuição, corrigidos monetariamente mês a mês.
Parágrafo único. No prazo de 90 (noventa)
dias da vigência desta lei, a Previdência Social
efetuará o pagamento, corrigido monetariamente, da diferença entre o vãlor dos bene~
fíciOs p-ãgos e o valor revisto na forma do
caput deste artigo.
Art. 127. A gratificação natalina dos beneficiários da PreVidência -Social, relativa ao
ano de 1989, terá por base a renda do mês
de dezembro, devendo ser paga em 60 (sessenta) dias após a publicação desta lei, corrigida monetariament~,e calculada nos termos
do parágrafo único do art. 34 desta lei.
Art. _128. Aos segurados qu~, _ !- partir da
instituição do Piso Nacional de Salário, criado pele DecretO-Lei n(' 2.351, de 7 de agosto
de 1987, tiveram seus salários de contribuição
vinculados ao Salário Mínimo de Referência

60
66
72
.78

84
-90
9\J
é facultado o iecolhimento, com juros e correçáo monetária, de contribuição complementar, decorrente da utilização do valor do
Piso Nacional de Salário como base de contribuição.
19 o pagamento previsto no caput des·
te_ artigo, .a ser efetuado no prazo de 90 (no·
venta) dias da vigência desta lei, determinará,
a requerimento do interessado, revisão do
cálculo do benfício em cujo gozo se encontre
o segurado.
§ 21' Tratando-se de segurado emprega~
do, incumbe~lhe também o pagamento da
parcela devida pela empresa.
Art. 129. A Previdência Social encami·
nhará ao Congresso _Nacional relatórios trimestrais detalhados sobre a implantação das
medidas previstas nesta lei.Art. 130. As contribuições anteriores à
âata da entrada em vigor desta lei, relativas
ao Pecúlio previsto nos are 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 documento 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 início de prova documental da época a
ser comprovada, salvo ocorrência de força
maior ou caso fortuito.
Art, 132. Reger-se-à pela respe_ctiva
legislação-especial a aposentadoria dos aeronautas, dos jornalistas profiS5ioOais e dos eXcombatentes.
Art. 133. Deis decisões administrativas
relativas à matéria tratada nesta lei, caberá
recurso àsjtiritas de RecUrSos da Previdência
Social - JRPS ou ao Conselho- de Recursos
da Prev!_~~ncia 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 ae sua publicação.
--:Art. 135~ Esta lei entra em vigor na data
de sua publicação.
_ Art. 136. Revogam-se as disposições em
contrário.

r
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O SR. PRESIDENTE {Iram Saraiva) -Em
votação as emendas, em globo, com parecer
contrário.
Os Srs. Senadores que rejeitam as emendas
queiram pennanecer sentados. (Pausa.)
· Rejeitada.
A matéria vai à s<lnção. (Palmas.)
_(Manifestaç~o das galerias.)
__ _O Sr. Jutahy Magalhães- Sr ..PResidente,
_peço a pa)ayr~ _pela o_rdem.
O SR. PRESIDENTE (Iiani saraiva) ·_::_··
Concedo a palavra a V. Er
- -

Q_sR. JutÁiiv MAGALHÃEs cPsDsPA. Pela ordem.) -Sr. Presidente_, eu pedi·
ria a V. Ex* avisas.se aos Srs. Senã.âõres que
ainda há matéria em pauta. Ainda serão votados ~suntos importantes.
O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva)- A
Presidência comunica aos Srs. Senadores que
ainda temos um_a _Q__al!_ta_ im_portantfssima. Pe·
ço aos Srs. Senadores permaneçam em Ple·
_nário.
O Sr. Chagas Rodrigues ---Se Presidente,
peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE- (Iram Saraiva)A Presidência, ao -inesmo temPo em que se
regozija com a aprovação do projeto, solicita
aos Srs. Convidados permitam o prosseguimento dos trabalhos. (Pausa.)
Concedo a palavra ao nobre Senador Cha·
gas Rodrigues.-~
--

0 SR. CHAGAS RODRIGUES (PSDB '- .
PI. Pela ordem. Sem revisão do orador.) Sr. Presidente, foi aprovado o projeto referente ao Plano de Benefícios. Há ainda outro
projeto da maior importância, qu-e se refere
à Organização da Seguridade Social e que
~nstitui o Plano de Custeio. Este projeto também é importan_te e_preci~a ser votado. _
Por este motivo, requeiro a V. Ext a prorrogação da sessão pelo prazo_ ~e uma hora.
O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) Deferido o pedido de V. Ex•

O Sr. Mata Machado - PeçO- a pa:tavra
pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) Concedo a palavra ·a V. Ex•
O SR. MATA MACHADO (PSDB- MG.
Peta ordem.)- Estou retificando o meu voto: Voto "sim", Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) Constará na ata a declaração de V. Ex•
O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) Item 1:
SUBSTITUTIVO DA CÂMARA AO
PROJETO DE LEI DO SENADO
N• 97, DE 1989
(Em regime: de urgência, nos termos do
art. 336, ll, do Regimento Interno)
Discussão, em turno llnico, do Substitutivo da Câmara ao Projeto de Lei do
Senado n" 97, de 1989 (n' 3_683/89. na
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Câmara dos Deputados), que dispõe so~
bre a proteção do consumidor e dá outras

providências. (Dependendo de parecer.)
Solicito ao nobre Senador Dirceu Carneiro
o parecer da Comissão Temporária.
O Sr. José Fogaça...:_' Sr. -Presidente, peço
a palavra pela ordem. É para um esclarecimento.
O SR- PRESIDENTE (Iram Saraiva)- A

Presidência esclarece que o Relator está com
a palavra. V. Ex• deseja uât esclarecimento
sobre ...
O SR. JOSÉ FOGAÇA (PMDB c- RS. Pela

oidem)- Sr. Pr.esidente, é para um esclarecimento sobre o projeto que está em votação.
A seguir, Sr. Presidente, consta o Projeto
de Lei da Câmara n9 49, de 1990, que ~'dispõe
sobre a organização da Seguridade Social,

institui o Piano de Custeio, e dá outras providêncías".

O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) Houve a inversão de pauta, nobre Senador.
O SR. JOSÉ FOGAÇA - V. EX' pediu
preferência para o item 2 da puata?
O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva)- Foi
só para o item 3 da pauta. Agora voltamos
ao item 1.
•
O SR. JOSÉ FOGAÇA- Não, V. EX' pe·
diu preferência para o item 2 da pauta, que
agora acaba de ser votado e aprovado. Volta-se, então, ao item 1, para qu~ _se possa
ter a seqüência normal dos projetas.
O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) Exato._Ass_eguro a palavra ao nobre Relator.
O SR. DIRCEU CARNEIRO (PSDB CE. Para emitir parecei.)- Sr. Presidente,
Srs. Senadores, a codificação dOs prii:tcípios
que regem as relações de consumo no mundo
moderno~ assim como o estabelecimento da
normas operacionais destinadas a assegurar
o desejável. equilíbrio às ações decorrentes
dessas relações, constituem-se em precioso
instrumental cuja: importância e eficácia não
se esgotam na proteção pura e simples ao
consumidor.
Assim é que, quanto mais desenvolvida a
economia, mais severas e exigentes são as
legislações que disciplinam as relações de
consumo e: formalizam o Direito do Consumidor. Isto porque a lógica capitalista, onde
qualidade, preço e ê'fi.ciência são os priflcipãis
-condicionadores da l'eal eficácia da concorrência, utiliza o conjunto normativo disciplinador das relações de cortsumo como elemento qualificador dos padrdes de produção e
estimualdor do desenvolvimento de produtos
e serviços, maximizando-lhe as funções.
Ao mesmo tempo em que privilegia os padrões cowpetitivos, a legislação adotada pe~
los pafses industrializados favorece a profis·
sionalização e a especialização dos agentes
económicOs, com resultados extremamente
positivos para o mercado com.o um todo. As~
sim, ganham os consumidOres por .terem via:
f?ilizado o acesso a beºs e serviços de quali·

dade e ganham os empresários, na medida
em que têm assegurado, via disponibilidade
de medidas legais disciplinadoras, a competitividade dentro de padrões de transparência
e lea,ldade, um vez que o ob}etivo das penalidades arbitradas pelos códigos modernos é
o residual amador que, beneficiando-se da
desorganização do mercado e da boa-fé dos
consumidores, ocupa espaços, na maioria das
vezes na economia informal, comprometendo a reputação da disse empresarial através
de práticas inaQequadas.
No momento em que; uma nova política
industrial e de comércio exterior é posta em
marCha no País é sumamente importante que
o_ setor produtivo seja estimulãdo a elevar
a qualidade dos bens e serviços produzidos,
a partir de um mercado interno mais exigente, porquanto consciente dos seus direitos,
e que seja capaz de servir como termómetro
para as vantagens comparativas- mais facilmente evidenciadas pela concorrência externa - indicador indispensável aos aprimoramentos e avanços processados pelas economias industriais.
·nesta forma, o Código deverá interpretar
a modernidade económica e jurídica que se
pretende conferir ao País, ao estimular. com
a nova política industrial, a ruptura d~ordem
económica ineficiente e cartorial, onde a estrutura fortemente oligopolizada e protecionista conferiu à_ dinâmica produtiva interna
urq perfil de Capitalismo de Estado, deixando
,os consumidores ao desamparo e o setor produtivo defasado e ineficiente.
,
Esta modernidade, eviden_temente presume o afastamento de antigas e pe-rversas formas de sustentação que historicamente prevaleceram nas relaçóes de consumo.. ·
No âmbito estrito da defesa do consumidor
os referenciaís básicos devem refletir os mecilriismós e.ficiêntes de prevenção dos desajustes .qo mercado de consuJDo, a responsabilidade objetiva pura- base de sustentação
à inversão do élnus da prova - , o controle
pioneiro e detivo da publicidade, com ênfase
ao coriibate· à propaganda enganos_a, a real
inibição ao abuso do poder económico e a
repressão aÇ>s crimes de consumo como deli~
tos autónomos.
Dentro de~ta compreensão do que seria
o .papel de um Código de Defesa do Consumidor numa sociedade em transformação, rumo à modernidade, é que analisamos o Substitutivo oferecido pela Câmara dos Deputados.
A redação oriunda da Câmara dos Deputados basicamente mantém a estrutura fundamental do texto original, aprovado nes~a Casa, introduzindo algumas alterações de sistematização, de nomenclatura e de tratarilento
das questões de implementação.
Ao longo do trabalho, cuidou-se de evitar
qualquer tipo de redação que expressasse
uma postura de valoração subjetiva - íqde~
sejável quanto à eficácia do Código·- e remetesse para o Campo da interpretação ques·
tões fundamentaiS., o que poderia propiciar
o ,desequilíbrio entre as. pãrtes e situações
de abusO do poder económico.
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No caso específico da dosimetria das pena~
previstas para os crimes contra o consumidor,
a reflexão que se coloca pode ser traduzida
na seguinte indagação: "Quão importante é
a questão da proteção à vida, à saúde, à segut"ança, â integridade e ao bem-estar do consumidor?", uma vez que a dosimetria das penas
·deve, obrigatoriamente, traduzir esta refie~
xão. Vale lembrar, ainda, que ela vise não
ao empresariado nacional e internacional, as~
sim entendida a imensa maioria que, de forma competente e honrada, produz empregos
e gera a riqueza desta terra, mas, sim aos
amadores residuais que, aproveitando-se pa
desorganização do mercado, da boa-fé dos".
consumidores e da inexistência de punição,
atuam de maneira predatória no mercado 'de·
consumo.
Do mesmo modo, impropriedades Conceituais, definiçõeS restrítiVas e âlguns equívocos semânticos capazes de comprometer o
espírito do Código e reduzir indesejaval!Dente o seu impacto, foram corrigidos pelo Relator.
Finalmente, visando fortalecer a coerência
da estrutura formal da matéria e a consistência de sua lógica interna, alguns artigos
foram algumas vezes reagrupados por este
Relator, no interesse de sua clareza e com
vístas a protegê~fos. sempre que possível, da
remeSsa 110 campo invâriavelmente discutível
da interpretação.
De~modo geral, o texto final que ora sub·
metemos à apreci_açáo desta Instituição refie·
te uma condensação do que houve de melhor
na contribuição de ambas as Casas e proCura
ofeiecer uma combinação dos anseios doS diM
ferentes segmeptos da sociedade civil a um
tema cuja importância tiasncende, como dissemos inicialmente, aos interesses.exclusivos
dos consumidores e não poderia de forma
alguma factibilízar tão-somente um instrúmento de direitos aparentes.
A cól)tribuição oferecida pela Câmara·dos
DepUtados através da inserção ~ Título_ IV
- I;>a COnvenção Coletiva de __Consumo reforçou o caráter marcantémente piop.eiro
e de modernidade que se pretendeu cotúerir
ao texto. Ao promover a necessária atualidade do instrumento disciplinador, reconhe·
ceu-se as transformações que se -vêm processando no seio da sociedade brasileira, onde
a tendência rumo â organização tem progressivamente compreendido açóes de consumi·dores com vistas â identificação de grupos
formais e iilfonnais de compradores, capazes
de estimular positivamente o mercado no que
concerne ã foimação de J:reços e q"ual:ficação
dos padrões de produçáo. Esta nova postura
modifica o perfil das relações de consumo,
porquanto red~e o espàço e as interferên~
cias do mercado. e oportuniza formas altem~~
tivas de suprimento das demandas, num qua·
dro onde a socialização do Direito se -impõe; ·
coroo elemento balizador dos interesses cole~
tivos homegêneos.
. Em que pese a intençáo da Comissão Mista
de eonterir um arcabouço organizacional 05pecifico ao disposto no Cpdigo, mediante a

4140 Sexta-feira 10

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Secão If)

inclusão do Título IV- Do Sistema Nacional
de Defesa do Consumidor - , a obrigação

técnica legiSlativa recomenda o não ·acolhimenta. Pela rejeição.
_
de zelar pela salVaguarda dos preceitos cons·
- Inciso I (art. 4~). Rcdação de idêntico
titucionais orientou a exclusão integral do Tí~
teor ao do mesmo artigo e inciso no PLS
tulo, uma vez que o mesmo invade compe97/89.
tência cuja iniciativa está reservada ao PresiI - Inciso II:
dente da República (art. 61, inciso II, alíena
-Alínea a·. RedaçãO já consagrada no art.
e, CF). d mesmo ocorrendo com alguns arti4°, inCiso II dO PLS 97/89.
.
gos esparsos, cuja inco-nstitucionalidade, na
- Alínea b. Redação já consagrada no
condição de Casa revisora, coube ao Senado
arL 4", inciso li do PLS 97189.
Federal fazer expungir.
--Alínea c. A presença do Estad9 deve
Em s(ntese, são os seguintes os pontos esda:rMse· no campo económico como agente resenciais do Código:
gulador e fiscalizador das atividades.
-mecanismos eficientes de prevenção dos
Sua presença como consumidor não é, por
desajustes no mercado de consumo;
si, capãZ de assegurar qualquer proteção. Pe- responsabilidade ciVil objetiva pura,-- la rejeição.
tanto para os vícios de qualidade por insegu- Alínea d. Redação já consagrada. no
rança (acidentes de consumo), como para os
art. 4•, inciso II, do PLS 97/89.
vícios de qualidade por inadequação (vícios
-IncisQ III (do art. 4~). Redação já consaredibitórios no Direito Tradicional). AdeR
grada no art. 4\ inciso lll, do PLS 97/89.
mais, veda-se, nas excludentes de responsa-"""".Incis.o.IV (do art. 4"). Redaçâo já consabilidade, a exceção dos "riscos de desenvolvigrada no art. 4", inciso IV, do PLS 97/89.
mento", não se admitindo, ainda, qualquer
-Inciso V {do art. 5"). Ao adotar a palate to ou limite no dever de reparar,
vra produto em substituição à palavra bem
-controle pioneiro e efetivo da publici-já consagrada conceituadamente no léxico
dade, proibindo-se e pudindo-se tanto a engajurídico e :económico - a redação incorre
nosa como a abusiva;
.em impropriedade terminológica. Pela rejei-ataque rígido às práticas e cláusulas abução.
sivas, mantendo-se o controle adrriinistrativo ·
-Inciso VI (do art. 4°}. Há redundância
preventivo, abstrato e geral do Ministério Púna redação, pois a utilização indevida já preblico para estaS últimas, _independemente do
sume a causação de prejuízos a terceiros, Pela
tipo-de contrato utilizado; e
rejeição.
- repressáo penal aos crimes de consumo
-Inciso VII (do art. 4Q). Redação já concomo delitos autónomos, adotando-se a consagrada no art. 4°, inciso VII, PLS 97/89.
cepção de que as relações oriundas de tais
-Inciso VIII (do art. 4"). Redação já con·
vínculos jurídicos constitUem bem jurídico
sagrada no art. 4~, inciso VIII, PLS 97/89.
com individualidade própria.
Art. s~ e incisos. q disposto no artigo
Desta forma, somos pela aprovação p-arcial
em pauta apenas reproduz as normas prograR
do Substitutivo da Câmara, ·pelaS razões conmáticas da política nacional de consumo contidas neste Parecer, e segundo a análise iildisagradas no artigo 4odo PLS 97/89. Pela rejeividualizada das diversas emendas, conforme
ção.
segue:
- § 19 (art. 5"). O propósito colimado
encontra-se melhor atendido no texto do artiArt. lo .Exige a concorrência das condigo 5o do. PLS 97/89. Pela rejeição.
ções de adquirente e usuário de produtos Ol.i
- § 29 (art. 5°). Trata-se de norma já
serviços para caracterização de consumidor.
constante de legislação específica. Pela rejeiConceito restritiVO" que exclui, entre outros;
ção.
os tutelados economicamente. Pela rejeição.
Art. 6° e incisos de I a VII. Guardam
Parágrafo único. (art. 2"). O tàfõ é concei·
relação de identidade com o mesmo artigo
tH.adamente confuso podendo ensejar perplee incisos do PLS 97/89, exceto por pequenas
xidades quando de sua aplicação prática. Pela
preferências semânticas que em nada alteram
rejefção.
·
ou inoVam Ocoiiiéúdo.
Art. 3o A conceituação de fornecedor
I -Inciso VIII (art. 6~). A redação consnão corresponde à abrangência dela exigida
tante do Substitutivo sujeitou o princípio da
para a efetiva defesa d?s direitos do consuinveisão do ónus da prova à discricionariemidor. Pela rejeição.
dade judicial, restringindo, desta forma, o
- § 1~ (art. 3°). A palavra "bem", no
alcance do mecanismo no objetivo a que se
seu significado técnico (jurídico e económico)
propõe, qual seja, a defesa do consumidor.
dispensa qualquer adjetivação suplementar.
Pela rejeição.
Pela rejeição.
-InciSõ IX e X (art. 6~). Re"dação idêntica
- § 29 (art. 3°). A conceituação _técnica·· ao dás nlesmos_ incisSl~ e artig~ no PLS 97/89.
da palavra "serviço" é objeto de definiçã.o
Att. 7~ Redaçã_Q idêntica ao do mesmo
económica bastante precisa. Logo, é desneartigo no PLS 97/89.
cessária qualquer adição conceituai. Pela re-Parágrafo único (art. 7"). A norma visa
jeição.
a explicitar a responsabilidade solidária dos
agente.s económicos causadores do dano. PeArt. 4o A inserção das palavras "de, relala aprovação.
ção" não configura razão suficiente para valiArt. 8~ ·consagra redação idêntica.ao do
dar emenda, o texto do artigo no Substitutivo.
mesmo artigo no PLS 97189.
permanece idêntico ao original. Logo, a boa
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-Parágrafo Unico. (are. 8~}. O dispositivo·
reforça a responsabilidade do fabricante na
medida em que explicita a obrigação de informar sobre as características do produto. Pela
aprovação.
_ Art. 9" O texto é omisso quanto à forma
de veiculação do informe a que se refere.
Pela rejeição. Art. 10. e Parágt"afos. A norma contém
preceitos. tutelares da segurança dos consumidores ~m geral. Pela aprovação.
Art. 11. Ao explicitã.I-- que a retirada do
mercado de produto que apresente alto grau
de nocividade ou periculosidade será efetivada pelo fornecedor, às Suas ·e.Xpens~s, o
texto cria mecaifisrllóifpreventivos.de defesa
dos consumidores mediante a pénalizaçao
econômica do agente faltoso. Pela aprovaçãp.
Art. 12. Ao excluir de responsabilidade o
comerciante, o texto adota tratamento diferenciado para agentes econôniícoS que sãO
insitamente solidários no processo· de oferta
pública de bens e serviços. Pela rejeição.
- § I" e Incisos I a li1 (do art. 12). Ao
definir o que seja produto defeituoso, o Substitutivo restringiu o cá.inpo de res-ponsabilidade do fabricante ou agente a ele equiparado. Verifica-s.e, da leitura do artigo, que
táo-Soniente a ·falta· de se"&uraD.Ça do bem é
capaz de caracterizá-lo como defeituoso, excluída, portanto, qualquer outra circunstância que o torne impróprio ao consumo. Pela
rejeição.
- § zo _(do art. 12). A r~9-açª-~ nos ter·
mos em que se. coloca, ensejará discussões
intermináveis quanâo de sua aplicação prática. é que ao explicitar o óbvio, dá margem
a condutas deslegais de produção como areduzida durabilidade programada para o produto ou serviço. Pela rejeição.
- § 3~ (do art. 12). Desnecessário, porquanto a responsabilidade objetiva consagrada no texto .original presume a existência de
um dano perpetrado pelo agente e o nexo
de causalidade entre aquele e o fato. Pela
rejeição.
Art. 13. Pela rejeição, conforme razões
relativas ao art. 12.
-Parágrafo único (do art. 13). À norma
reproduz o disposto no parágrafo 3~, artigo
12, do PLS 97/89.
Art. 14. O Substitutivo apenas reitera,
com outras palavras, a responsabilidade objetiva já consagrada, de forma genérica, no parágrafo 1o do artigo s~ coni o princfpio informador e cogente de toda a atívidade empresarial. Portanto, desnecessária se faz a repeti·
ção. Pela rejeição.
- § 1'
e incisos I a Ill (art. 14). Aplicam-se as mesmas razões já declinadas para
justificar a rejeição do parágrafo r, incisos
I a III do artigo 12. Pela rejeição.
- § 29 e 3? (art. 14). Conforme razões explicitadas na análise dos parágrafos z~ e 39
do art. 12, Pela rejeição.
Art. 15. Redação idêntica à contempla·
da no parágrafo 3o do art, 13 do PLS 97/89.
Art. 16. O. valor estipulado para multa
em caso de comprovada alta periculosidade
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do produto ou serviço é mais corrtpatrvercom

Ar1. 22. e Parágrafo único. Reforçam a
responsabiHdade dos prestadores de serviços
públicQS na medida em que explicitam a obrigação de assegurar a continuidade dos servi·
çoS essenciais. Pefa"rejeição.
Art. 23. Reforça o princípio da respon·
sabildiade objetiva do fornecedor. Pela rejeição.
_
···
Art. 24. Amplia o campo de proteção do
consumidor ao vedar a inserção de cláusula
contratual exoneradora de responsabilidade.
Pela aprovação.
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pelo menos um ptecedente na jurisprudência
americana (Hansen V. Bradley, 298, Massachussets, 371, 381, lONE 2'', 259; 264), onde
ficou textualmente decidido que a justiça pode desconsiderar a personalidade jurídica para reparar a fraude, _o erro, o ua injustiça.
(vide Black's Law Dictionary_t_~~ edição, pági- na 10-33). Pela aprovação.
Art. 29. A nonna é despidenda, porquanto
a proteção do público em gera! contra a publicidade enganosa ou as práticas abusivas vem
devidamente disciplinada nas secções especí·
ficas correspondentes. Pela rejeição.
Art. 25 e.§§. Ap!iCãm-se-0 comentário anArt. 30. Reproduz na essência o -artigo 25, _
_
terior. Pela aprovação.
salvo irrelevante questão semântica.
Arts. 26, 27 e respectivos§§. A razão básiArt. 3L AdefiníÇão de afeita erii geral,
ca que recom"enda o não acolhimento prenvmculante para o responsável (anunciante)
dispositivos que cOmplementam a narina conde-s~ à_ redução_ do:f> lapsos temporais decaé mais abrangente e explícita no substitutivo.
tida no parágrafo lo do artigo 18, cuja incon- _
deri.ciais e pniscricionários. Pela rejeição.
Pela aprovação.
veniéncia já foi-3p0riiadã. Pila rcj_eição.
Art. 28 _e.§:§. O substitutivo, com maior,
Art. 32. Parágrafo único. Ao estabelecer
- § 5'i' (art. IS). As peculiaridades que
propriedade redacional, diSCiplina a extensão
"um prazo razoável de tempo" para a rnanu._
çaracterizam o circuito de distribuição dos
subjetiva da responsabilidade dos agentes_
tenção da oferta. de peças de r~.r.osição, o
produtos in natura, onde o afastamento geoeconómicos. A matéria já se encontra con·
texto remete a questão ao campo de interpre·
yáfico inclusive, erifie produtor e consumitem piada no a~t: 24 do PLS nu 97/8_9. Todavia,
tação, privilegiando a valoração subjetiva.
dor é cada vez maior e a presen-ça de intermejulgamos ~ue a forma ã.dotada pelo substi·
Pela rejeição.
diários uma constatação-irrefutável. desacon·
tutivo precisa os casos onde haverá o juiz
Art. 33. Reproduz o § 2° d-o art. 31 do
selham totalmente a adoção da proposta. Pe·
de desconsiderar a personalidade jurídica,
PLS n' 97189.
la rejeição.
·
obrigando o acionista controlador, o sócioArt. 34. Reproduz o § 3u do art. 31 do
-Parágrafo 6°C inciso I (art. 18). Rcdação
majoritário, os Sócios-gerentes, os a~minis
PLS n" 97/89.
idêntica ao art. 14, parágrafo 2~ e alínea ado
tradores societários e as empresas coligadas
PLS 97/89 .. - .
----· - -.- Art. 35 .e.. Incisos I a III. Reproduzem o
art. 28, alíneas a, b, c do PLS n" 97/89.
-Inciso II do § 6" (art.18). Improprie- a arcarem com os ônusd#ressarcimento devi·
do. São as__Seguintes as hip6tf:ses onde dar·
Art. 36 e Parágrafo único. Fixam critério
dades semânticas que fatalmente irão se tra·
objetivo no que tange à forma de veiculação
duzir na inaplicabilidade do dispo.sitivo quan-- .se-.á a desconsideração da personalidade jurídica: abuso de dir.eito, excesso de poder, inda publicidade, bem como obrigam o fornedo considerada a adjetivação que qualifica
fração- da Iei. fato ou ato ilícito ou violação
cedor a manter em seu poder, para informaos produtos à sua destinação. Pela rejeição.
dos estatutos ou contrato societário.
ção aos interessados, todos os da<:Ios que ~ão
-Inciso III do § 6n (art. 18). Reproduz
-Ao .contrário do que se tem alegado, o insti·
sustentação à mensagem. Pela aprovação.
a alínea e do§ -2o do art. 14 do PLS 97189.
tuto vem sendo progressivamente reconhe·
Art. 37 e §§ lo_a 4~ Pr01bem explícitamente
Art. 19. Exclui o comerciante de respon·
cido no Direito pretoriano bra5ileiro, confor·
a publicidade enganosa ou abusiva e define
sabilidade, gerando tratamento diferenciado.
me se vê_ ·do _Acórdão transcrito às páginas
em seus§§ 19 , 2~ e 3~-Cls respectivos conceitos,
Pela rejeição,
105 e seguintes da Revista de Direito Mer·
bem como fixam a responsabilidade de inde-Incisos 1,111 e IV (art. 19). Reproduzem
tantil n~ 51:
nizar no parágrafo 4~ Pela aprovação.
as alíneas a, b e c do art. 15 do PLS 97/89.
Art. 38. Explicita a obrigação de provar
"'0 juiz, ante o fato de que a pessoa
-Inciso II (art. 19). Não se justifica, pela
a veracidade e correção dos informes publicijurfdica é utilizada para fins contrários
impossibilidade de aplicação prática- a toda
tários pelo respectivo patrocinador. Pela
ao direlt9, -pode,- em casOs êSPecíficos,
a gama de produtos ofertados no mercado.
aprovação.
descOnsiderar a personaltdade jurídica e
Pela rejeição.
Art. 39, incisos I a X e Parágrafo único.
eq_ulpatar o_ Sócio, e· a ·socfe·dade, para
--§ 19 (art. 19). Pela rejeição, confOrme
A redação adotada pelo substitutivo tem o
co;b1r o abuso de direito.
análise do § 49 do art. 18, ao qual se faz
mérito de declinar de forma extensiva o elenA assertiva de que a sociedade não
remissão.
co de práticas comerciais tidas _como abusise confunde com a pessoa _dos sócios é
- § 29 (art. 19). Reproduz o parágrafo
vas, facilitando, desta forma, a identificação,
um princípio jurídico, mas não pode ser
único do artigo 15 do PLS 97/89.
pelo caminho, da conduta ilícita. Pela apro·
um tabu·, a entravar, a própria ação do
Art. 20. A definição de vícios de qualivação.
Estado, na realização de perfeita e boa
dade dos serviços é restritiva, o que reduz
Art. 40, caput. Reproduz integralmente o
justiça, que outra não é a atitude do_ juiz
o alcance da proteção ao _consumidor. Pela
texto adotado pelo art. 33 do PLS n9 97/89.
prú~Utal_ldo
esclarecer
os
fatos
para:
a
jus·
rejeição.
-§ 19 Amplia o prazo-de validade do orçatá-los ao direito.".
-Incisos I, II, III e§ I" (art. 20). Repromento para execução de serviços. Pela aproduzem as alíneas a, b, c e parágrafo 1~ do
Também o ex-Consultor-Geral da RepUvação.
art. 16 do PLS 97189.
blica, posteriormente Ministro da Corte Su ·
- §§ 29 e 3~ Reproduzem os §§ 29 -e 3'
- § 2" (art. 20). A redação é .inadequada.
prema, Clóvis Ramalhete, no Parecer n~. do art."33 do PLS 97/89.
de vez que remete a matéria ao discutível
63181, invocando liçóes da doutrina, preceArt. 41. Reproduz o artigo 34 do PLS !J.o
campo da interpretação, ao introdUZir a paladentes judiciários e a interpretação analógica
97/89.
vra "prestabilidade". Pela rejeição.
- integrativa do ordenamento jurídico, conArt. 42 e Parágrafo único. O dispositivo
Art. 21. Considerando que a grande
cluiu ter pertinência ao Direito Brasileiro a
contempla, de forma clara, precisa e objetiva,
teoria da desconsideração da personalidade
a conduta vedada ao particular da cobrança
maioria de produtos, princípalmente- os industrializados, se faz acompanhar de "especi·
jurídica para evitar a consecução, por via
de dívidas, bem como define a sanção aplicátransversa, de fim vedado em lei.
ficações técnicas_ do fabricãnte'', mesmo a pó~
vel aos transgressores do preceitD. Pela apro·
Ademais, o sempre citado "Biack's" Law
o uso, a redação introduz um artifício capaz
vação.
Dictionary .. ao tratar do conceito jurídico de
Art. 43, caput. Reproduz O caput do art.
de restringir ou frustrar a finalidade a que
"Piercing the corporate veil" dá notícia de
se propõe. Pela rejeição.
23 do PLS n• 97/89.
as necessidades de plena reparação do dano.
Pela aprovação.
Art. 17. Já está contido no parágr~fo 1"
dos artigos 12 e 13. Pelã. rejeição.
Art. 18. Não se sustenta o tratamento di·
ferenciado para nenhum dos agentes econO·
micos. Pela rejeição.
- § 1~' (do art. 18). É inadimissível oom·
pelir o adquirente de um bem danificado ou
defeituoso a ter que aceitá-lo reparado ou
consertado. Pela rejeição.
-Incisos I, II e III (parágrafo 1\', art. 18).
Reproduzem a r-edação das alíneas a, b, c
do art. 14 do PLS 97/89.
- § § 2~. 39
4° (art. 18). Trata-se -de

e
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§lo (art. 43). A norma veda a manutenção
nos bancos de dados, por período superior
a cinco anos, dos informes subjetivamente
tidos como negativos. Entendemos ser mais

adequado o § 1' do art. 23 do PLS n• 97/89,
que encampa urna proibição genérica de ma·
nutenção de dados referentes a período supe-

rior a cinco anos. Pela rejeição.
§§ 2•, 3' e 5• (art. 43). Reproduzem os§§
2•,-3" e 4• do art. 23 do PLS n" 97/89.
- § 4G A norma contida no dispositivo visa
assegurar o direito_de recurso ao habeas-data

de forma indireta.. Entendemos mais apro·
priad3 a orientação per:filhada _np PLS n1
97/89 que, em seu artigo 71, expressamente
consigna a faculdade. Pela rejeiçã-o-.
Art. 44 e§ 19 Cria-se um mecanismo suple-

mentar de defesa dos interesses do consumidor, ou seja, uma contrapartida ao SPC,
o que enseja um maior equillbrio entre as
partes. Pela aprovação.
--§ z~ (do art. 44). Por uma questão de
coerência, não tendo sido o artigo precedente
aprovado na íntegra, opinamos pelo não-acolhimento deste parágrafo. Pela rejeição.
Art. 45. Estabelece, de maneira objetiva
e clara, as sanções a que_ ficam sujeitos os
infratores das disposições contidas no Capítulo. Pela aprovação.
Art. 46. Reproduz o caput do artigo 36
do PLS n• 97/89.
Art. 47. Reproduz o -§ 19 do art. 36 do
PLS n' 97/89.
Art. 48. Reproduz o § 2~ do art. 36 do
PLS n' 97/89.
Art. 49 e Parágrafo único. Reproduzem"
o caput 31 do artigo 31 e § P do PLS n~
97/89.
Art. 50 e Parágrafo único. Trata-se de
norma que deixa explícito ser a garantia contratual meramente complementar da legal.
Ademais, define exaustivamerite o conteúdo
do termo de garantia, fato que se constituí
em protêção eficaz aos legítimos interesses
dos consumidores. Pela aprovação.
Art. 51, caput. Reproduz, com pequena
alteração semântica, o teor do caput do art.
37 do PLS n• 97/89.
-Inciso I (art. 51). A expressão restritiva
apresentada na parte final do inciso toma
vulnerável a posição jurídica do consumidor
na relação de consumo. Pela rejeição.
-Incisos II e III (art. 51). Reproduzem
o texto dos incisos correspondentes no art.
37 do PLS n• 97/89.
-Inciso IV. Introduz componente de subjetividade na definição do conceito de iniqüidade. Pela rejeição.
•
-Inciso V (art. 51). Çria proteção suplementar para o consumidor na medida em que
veda a inserção de cláusulas capaz de surpreender o consumidor no que tange à seus
direitos ou obrigações. Pela aprovação.
-Inciso VI (art. 51). Reproduz o incisOIV do art. 37 do PLS n• 97/89.
-Incisos VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII,
XIV, XV e XVI, e §§ 1•, 2•, 3• e 4• (art.
51).
O substitutivo enumera e veda a inserção,
nos contratos, de uma série de

hipóteseS configuradoras de abuso de direito,
em detrimento do consumidor. Outrossim,
define a posição instítucional do Ministério
Público- nO- que tange à defesa de interesses
individuais ou coletivos. Pela aprovação.
Art. 52 e- Inciso~ I a_ lii. Reproduzem o
art. 38, caput, e respectivas alíneas do PLS
n• 97/89.
§ 1~ (art. 52). O dispositivo merece acolhimento porque restringe o montante dê multa
moi'atóriã. a que ficam sUjeitos os consumidores, coibindo abusos. Pela aprovação.
- §§ 2• e 3• (art. 52). Reproduzem parágrafos correspondentes do art. 38 do PLS n•
97/89.
Art. 53~ Reproiluz o caput do art. 39 do
PLS n• 97/89.
§ I• (art. 53). É explicitado que, na hipótese
de resolução contratual, o devedor fará juz
-~- coinpensação ou restituiç~o_ das parcelas
previamente pagas, acrescidas de correção
mohetária. Pela aprovação.
§ 2~ ( art. 53). O dispositivo em causa tem
por objetivo evitar que, nOs ~istemas de aquisição de bens por meio de cdnsórcio, fiquem
todos. os participantes obrigados a arcar com
os ónus decorrentes da inadimplência do consorciado faltoso. Pela; aprovação.
§ 3> (art. 53). O cruzeiro-tem curso forçado
e legal no território brasileirO, sendo, portan~
to, desnecessária a- reiteração -do princípio.
Pela rejeição.
-Árt. 54 _e -§§ d~ 1~ a 59 A tutela geral e
específica dos chamados Contratos de Adesão é ampla e abrangente, merecendo acolhimento por dispensar tratamento mais favorável àqueles que, na prática, não dispõem
de meios para negOciar o conteúdo das claúsulas. Pela aprovação.
Ate 55, caput. O substitutivo deixou de
contemplar a publicidade_dentre práticas
aquelas sujeitas à reg-ulamentação- administrativa. Pela rejeição.
§ 1~ (art. 55). A definição da competéncia
do Estado em matéria normativa e fiscalizadora encontra-se definida de forma mais
ampla. Pela aprovação.
§ 2~ (art. 55). A estipulação de prazo de
dois anos para a revisão das normas referidas
no§ 19 prejudica o dispositivo, uma vez que
o razoável será a revisão de acordo com ~
dinâmica do mercado. Pela rejeição.
§ 3• (art. 55). Reproduz o § 2• do art. 42
do PLS n• 97/89.
§ 4~' (art. 55). A limitação contida na parte
final pode comprometer a defesa da incolumidade física ou saúde do consumidor. Pela
rejeição.
Art. 56, caput e Incisos I, II, III, IV, VI,
VII, VIII, IX, X, XI, XII. Reproduzem o
capul e as alíneas I de a até 1 do PLS n9
97189.
-Inciso V (art. 56). Trata-se, neste inciso,
de dotar a autoridade pública de mecanismo
suplementar na prevenção das infrações das
normas de defesa do consumidor. Pela aprovaçã<>_._
__
- Parágr_afo único (art. 56). ConstitUi pre~
ceito que pode ensejar arbitrariedade, excesso ou abuso de poder, notadamente quando
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não sujeita a prática à prévio pronuriciamen'k>
judicial. Pela rejeiçãg.
Art. 51. A·recJ.ação proposta petO substitutivo tem o mérito de defini! o destinatáriO
final das multas que vierem a ser aplicada$.
Pela aprovação.·
.
. _-Pará_g~a!ó_ú:nicç (art. ~7). Amplia con~i
deravelmente o valor da multa a que_ ficam
sujeítos os infratores da lei, tendo portanto
efeito dissuasório maiS eficaz. Pela aprova~
ção.
.

Art. 58. O artigo inova: ao ex,Piicitã.r o
direito .constituciorial à amPla defesa em todos os procedimentos adnllni.strativos, tendo
por objeto o -apenamento de empresas as
quais sejam iinputadas infrações à lei. Pela
aprovação.
Art. 59. As mesmas razões que r~VCO
mendaram o acolhim~nto do artigo '!flterior
aplicam-se ao artigo em pauta. Pela aprovação.
· § 1~' (art. 59). Reproduz_o-§ único do artigo 46 do PLS 97/.89.
·
§ 2'~ (art. 59). Define de modo preciso
os casos de aplicação da pe~a de intervenção
administi8tíva. Pela _aprovação.
§ 3~ (art. 59). O dispositivO-Consagra
priricfpio jurídico-proceSsual que impede a
execução de penal~dade administrativa enquanto não dirimida a questão pelo JudiCiário. Pela aprovacão.
Art. 60. caput, e§§ 29 e 3~>. Reproduzem
basicamepte o teor do art. 47 e parágrafos
2• e 3• do PLS 97/89.
§ 19 (art. 60). A norma não especifica a
forma e o meio de divulgação da contra-pro·paganda. Pela rejeição.
Art. 61. A norma é despicienda porquanto apenas reitera que as condutas ilícitas
descritas nos artigos seguintes oonstituem cri,
me. Pela rejeição.
Art'. 62 a 74. Os dispositivos do Substitutivo abrandam consideravelmente as san·
ções penais a que estão sujeitos os infratores
das normas de proteção liO consumidor. Entendemos que o indispensável efeito dissuasório dos fatos penalmente típicos não é plenamente atendido com as cominações previstas na iniciatiVa oriuD.da da Câri:lirra dos
Deputados. Pela rejeição.
Art. 75. O preceito relativo ao concurso
de agentes já se encontra previsto na parte
geral do Cc?digo Penal. Pela rejeição.
Art. 76. O Substitutivo define hipóteses
de agra~antes específicas,_aprimorandO assim
o sistema repressivo. Pela aprovação.
Art. 77. o-critério -ãdotado pelo Substitutivo submete à ampla discricionaridade ju-.
dicial a cominação <Je pena de multa. Pela
rejeição.
Art. 78. As sanções -complementares à
pena principal devem observar o previsto na
parte geral do Código PenaL Pela rejeição.
Art. 79. Os critérios gerais de outorga
de fiança devem Observar as normas contidas
no· C6gigo Penal. Pela rejeição.
Art. 80. Reproduz o teor do disposto no
art. 65 do PLS 97/89.
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Art. 81 a 90. Basicam~Q!:~~-<?_S _artigos reproduzem o Capítulo I do Título III do PLS
97/89.
Art~. 91 a 100. Basicamente, os artigos
reproduzem o Capítulo II do Título III do
PL8 97/89.

Art'. 101 e 102. Basicamente, os artigos
reproduzem o Capítulo Ili do Título III do
PL8 97/89.
Art•. 103 e 104. Basicamente, os artigos
reproduzem o Capítulo IV do Título III do
PLS 97/89.
Art'. 105 e 106 incisos I a XIII parágrafo
único._ Em que pese a intenção do Substi·
tutivo ser meritória por pretender conferir,
de imediato, um arcabouço organizacional
específico à tutela das relações de consumo
pelo Estado, é inconstitucional_a iniciativa
por versar sobre matéria da competência exclusiva do Presidente da República (art. 61,
inciso II, alínea e, C.F.). Pela rejeição.
Art. 107. caput, e parágrafos lo, 2~. 3'
e art. 108. Reforçam o caráter pioneiro e
de modernidade que se pretendeu conferir
ao texto. Promovem a adequação do C6digo
às novas realidades de mercado, decorrentes
das transformações verificadas na sociedade.
Através destes artigos se reconhece, efetivamente, a tendência de organização dos consumidores em grupos de compra capazes de
estimular positivamente o mercado, impulsionando melhorias nas relações de_consumo
e fortalecendo o seu poder de barganha. tudo
num contexto onde a socialização do Direito
se impõe como elemento balizador dos interesses coletivos.
Art. 109 a 115. BasiCamente-, são reproduzidos os arts. 90 a 95 do Título V do PLS
97/89.
Art. 116. Introduz norma explicitadora
de responsabilidade no caso de litigância de
má-fé. Pela aprovação.
Art. 117. Reproduz o art. 96 do PLS
97/89.
Art.. 118. Prevê-se um período de vacatio legis excessivamente longo.-Pela rejeição.
Art. 119. Reproduz o art. 98 do PLS
97/89.
Assim sendo, concluímos:
l?e!a aprovação: artigo 1", parágrafo único
dos artigos 7~ e s~. artigos 10, 11, 16. 22,
23, 24, 25, 28, 31, 36, 37, 38, 39;40 e 42,
,caput e parágrafo to do artigo 44,-artlgos 45
e 50, incisos V, VII, VIII, IX, X, XI, XII,
XIII, XIV, XV, XVI e parágrafos 1o, incisos
I, II e III, 2~, 3° e 4Q do artigos_51, Parágrafos
1"' do artigo 52, parágrafos 1~ e
do art.
53, artigo 54, parágrafo 1~ do art. 55, inciso
V do artigo 56, artigos 57 e 58, capuf do
art. 59 e parágrafos 2o.e 3~, artigos 76,' 107,
108 e 116.
Pela rejeição: todos os demais artigos, _Qarágrafos, incisos e alineas não constantes da
relação supramencionada. - - Sr. Presidente, Srs. Senadores, o presente
Código tem por finalidade, além do seu obje_~
tivo específico, auxiliar o O. osso País a ingres-sar na modernidade não só das relações ~e
consumo interno como também em relação
à posição do Brasil no contexto internacional.

e

zo

O nosso País, _mercê da sua economia hoje
tão definida como cartoria!, oligopolista, aca·
bou tendo certo descuido ern relação à qualí·
dade dos produtos. Enquanto nos países de
ec_onomia_desenvolvida se toleram 200 defeitos p~r milhão de unidades_de produto fabricado aqui, no nosso País, _a_ ocorrência é de
30_ a_SO mil defeitos por milhão de unidades
de produto fabricado.
- Isto deixa muito a desejar na abertura que
a economia.br.asileira está alcançando em re·
lação ao contexto-internaCiOnal inclusive para
atualizar-se. Tanto é verdade que o Brasil,
quanto à competitividade, na ordem dos novos pafses industrializados, está perdendo para Cingapura_, Formosa, Hong Kong, Coréia,
Malásia, Tailândia, México e indonésia. E
somente depois da Indonésia é que se classi·
fica o Brasil na ordem da qualidade e compe·
titividade dos produtos a nível internacional,
e Jogo depois do Brasil vem a Índia.
&ta realidade precisa ser modificada, e
há um entendimento pacífico de que a qualidade dos produtos só melhora sob pressão,
a inovação só acontece sob pressão e desafios.
Este Código é um instrumento de aperfeiçoamento da_ qualidade dos produtos brasileiros e, como" tal, provoca certa situação de
de!>conforto ao empresariado nacional, que
acaba s.entindo~se como .réu de_um instru·
menta desta natureza. Tal instrumento não
é dirTgiâo ao empresariado nacional contpetente, àqueles que cumprem o seu dever, que
buscam a qualidade e que têm os seus produtos à disposição dos consumidores para propor~iónar _o bem-estar de todos.
Portanto,~-as p-enalídades e- as restriÇões
deste Código não são dirigidas à média e à
qualidade do empresariado nacional, são exatamente dirigidas aos desvios, ao ilícito, aos
setores_que lesam os interesses dos consumidores brasileiros.
Portanto, o Código está situado exatamen·
te no seritido de defender os interesses dos
consumídores que pertencem a uma sociedade que não democratizou o seu sistema
de informação. Se fõsse um país desenvolvido
o nosso Brasil, não estaríamos fazendo um
Código de Defesa dos_consumidores, estaríamos elaborando um Código de Direito dos
Consumidores_ Portanto, aí sesitua a circunstância dohipossuf!ciente perante o poderoso,
per<1nte o poder. E neste aspecto que se situa
dimensão tutelar deste Código que ora estamos propondo.
Há diversos aspectos sobre os quais poderfamos discutir e oferecer a nossa opinião relativa a cada um. Tomaria aqui alguns, apenas para fazer referência. quando são estendidas _as_ penas, numa condição de o_ Juiz poder desconsiderar a pessoa jurídica e, portanto, gravar as p~nalídades sobre acionistas
principais de empresas, ela exatamente está
interpretando aquilo que é usual na economia
de qualquer país e, particularmente, na economia brasileíra.

Quando um conjunto de pessoas se articu·
Iam e se reúnem para aprovar ou para constituir -Uma empres·a, normalmente o fazem
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com_ o menor capital possível, porque a empresa, essa im.tituição empresarial, é uma e_s·
pécie de instituição ab!>trata. O concreto são
os ~eus acionistas. seus dirigentes, seus pro~
prietários.
De modo que, para preservar o consumi·
dor que fos!;e k~ado por uma dessas empresas
e que não pudesse suportar os encargos e .
preju(zos causados e que deveriam ressarcir,
é que nós adotamos este aspeçto de gravar,
de responsabilizar o acionista principal ou os
constituintes da referida empresa, e é importante que isto ~eja situado desta forma, porque, por. ocasião da liberação dos contratos
de risco, no tempo do Governo Geisel, para
exploração e prospecção de petróleo, tivemos
empresas multinacionais que constituíram
aqui, no Brasil, empresas-próprias para a
prospecção, específicas para a prospecção,
e o capital de uma delas- tenho aqui registrado, n;ão cito o nome_da__ cJllpresa porque
é apenas uma observação genérica -foi de
exatamente 10 cruzeiros. Se essa empresa
causasse prejuízos a pessoas do País, se ela
fosse fábrícar algum produto que causaSse
danos a:os consumidores bra:.ileiros, conforme a extensão dos danos, acima dos 10 cruzeiros, ela não teria condições de responder e
sería um obstáculo insuperável se não pudéssemos desconsiderar a pessoa jurídica para
atingirmos, não s6 os seus acionistas como
as suas matrizes, inclusive no eStrangeiro.
De modo que, neste aspecto, é absolutamente correta a posição da propositura do
código.
Por outrolado, gostaria de encerrar este
relatório abordando a questão das penalidades.
Nós, aqui, no nosso País, temos. pelo Códi·
go PCnal, um conjunto de penalidades cujo
diminuto tempo de pena permite a prescrição
quase generalizada dos apenados primários
- réus primários, ou daqueles que, cometendo uma contravenção penal, ~~ja penalidade seja. a detenção por uns 6 meses, 1 ano;
pela tram-itação da matéria penal no Brasil,
quando se chega ao final de um processo desses, já se pode requerer a prescrição-, porque a prescrição ocorre num lapso de tempo
equivalente à pena maior definida no código,
portanto se estabelece aquilo que a saciedade
brasileira definiu como impunidade. Se trabalharmos com penas muito pequenas, vamos consagrar o instituto da impunidade. É
preciso que a penalização contida nesse código não tenha o sentido retribuüvo ou reposi·
tório, mas que ela tenha, sim, o sentido dissuasório, porque é uma penalidade forte que
vai dissuadir os delitos relativos a interesses
de consumidores.
De modo que, ao colocar as penalidades
um pouco mais severas do que a proposta
da Câmara dos Deputados, simplesmente
atende-se o aspecto reclamado por toda a
sociedade brasileira, e devida pelos representantes no Congresso Nacional de extinguir
a-impunidade.
Tenho percebido que quase todas as legislações produzidas pelo Congresso Nacional
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1bs úitimos tempos contêm capítulos penais
iigorosos, inclusive em legislação que, tradi&nalmente, não tratava de questões penais,
e agora, dado os reclamos da sociedade, vêm

O Sr. Iram Saraiva, lo Viçe·Presidente,
deixa a cadeira da ptesidência que é ocu·
padaPeto Sr.. Pompeu de Sousa, Jo Secre~
tário.

tratando em diversas ordens de legislação que
tradicionalmente não se utilizava desse instituto.

Portanto, reafirmamos que procuramos
aprovéitar toda a contribuiç_ão feita pela so-

O SR. PRESIDENTE (Polllpeu de Sausa)
substancioSo e exaustivo parecer do Relator conclui pela aprovação do art. 19; pará·
grafo único dos ar!s. 7~ e ~:; dos arts. )0,
~O

2s.--zs. 31, 36, 37, 38,

Ciedade,_ quer na Comissão Especial Tempo-

11, 16, 22, 23, "2.4~

rária institukla pelo Senado Federal, que ela-

39, 40 e 42, caput e § 1~ do art. 44; arts.
45_ e 50; iricisoS V, VII, VIII, IX, X, XI,
XII, XIU, XIV, XV, XVI, in-cisos I, II, III
e IV do art. 51;_§ 19 do art. 52; § lo e 29
do ·art. 53; art. 54; § 19 do art. 55; inciso
V do art. 56; a:rts. 57 e 58; caput do -art.
S!fe s§ 2• e 3•; arts. 76, 107, 108 e 116.
Pela rejeição, todos os deniais artígoS, parágrafos, incisos e alfuea:s não constantes da
relação supraqte-9:~-L~nada.
Em discUSsão a matéria. (Pausa.)
O_ Sr~-- Carlos Patrocínio- Sr. Presidente,
peço a palavra para uma questão de ordem.

borou o básico deste

códig~

quer a contri-

buição da Câmata dos DepEtados. E tão-somente aqui modificamos aquilo que não era
muito objetivo, isto é, aquilo que remetia
à interpretação do juiz. -ora,·se remetermos
à interpretação do juiz uma condição, u_ma_
circunstância qualquer, normalmente um JUÍ·
zo vem em fu.àção das correlações de forças
existentes na sociedade _onde atua esse juiz,
:e nós protelaríamos e criaríamos labirintos
para que os consti~idóres não fossem atendidos rapidamente nos seus interesses ·e t;tos
seus reclamos. - -?ortanto, apen·as objetivamos mais, trata·
mos de objetivar absolutamente as questões
que foram remetidas para .outros aspectos
qti.e deJ:UandariaJn mais tempo, criariam obstácUlos e não inferessariam aos consumictores. O que se ~ez aqui,__a única coisa qUe
se fez aqui, no Sénado,.por este relator, nesta
altuta "ds. tramitação do Código de Def~sa
do Consumidor, foi tão-somente ajustar melhor aos interesses _dos consumidores.
Sabemos. que esta mate ria e conflitante,
que os interesses da sociedade conflitam neste aspecto, porque o consumidor tem um universo de interesses difererite dos produtores
e tambérh dos industriais, dos 'enlpresário-s~
em certos aspectos, mas temos aqui u~a definição que é, por principio, a de defender
aqueles que são hipossuficiente~, aq_l::l~les que
não são iguãis perante o poder económico.
Se todo cidadão é igual perante-~--~-~!._ todos;
os cidadãos não são iguais pei-irlte as relações
económicas, porque uns têm poder económico, e outros., sequer, têm salários.
De modo que, dentro deste espírito, queriamos ãeixar, com absoluta clareza, que o
que se fez aqui foi exatamen-te no sentido
de proteger e defender os interesses dos consumidores.
·Embora possa causar algum tipo de preo-__
cupaçáo.a setores empresariais do nosso País,
queremos dizer, com toda a tranqüilidade e
segurança; que este código é para o bem dos
empresários brasileiros, qUe só vão 'produzir
melho.r e com mais poder de competição se
tiverem realmente uma vigilância, do ponto-de vista institucional, legal e da sociedade,
'sobre o processo produtivo.
Çm nenhunia parte do Mundo isso aconteceu sem e56es aspectos, e é por iSso que defen~
demos esta,.visão, por acharmos mais ajustada
·à 'm.oderniJade e à realidade brasileira.
Sr. Presidente, Srs. Sehadores, pedim,os se
enCamirihe a votação, no· sentido da aprova'Ção deste relatório.
Era o que tínhamos a dizer, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
-Concedo a palavra ao-rrobre Senador.
O SR. CARLOS PATROCÍNIO (-TO.
P,ara Uma questão de ordem. Sem revisão
do oraclon)- Sr. Presidente, gostaríamos
dizer do nosso contentamento por chegarmos finalmente à. apreciação e votação, no
plenário desta Casa, do Código de Defesa
do Consumidor. Mas gostarf<1mos de levantar
tãinbém uma questáo de ordem: esse Código
fQi exaustivamente analisado por uma Comissão Mista do Congresso Nacional, em que
todos os segmentos da sociedade nacional_
participaram e trouxeram os seus subsídios.

ae

Posteriormente, tivemos o prazer de presidir a sessãQ da Comissão Mista que aprovou
esse Código de Defesa do Consumidor, remetido â Câmara dos Deputados; posteriormente, voltou ao Senado Federal e, agora, esta~os vendo aqui que foi instituída nova comissãb do Senado Fedefal para analisar e dar
parecer sobre o citado Código
Gostarfamos, portanto,_ de solkitar esclarecimento sobre qifal o dispositivo regimental
que permite ou obriga se institua nova Comissão para estudar a mesma matéria que já houvera sido analisada exaustivamente.
Essa, a questão de ordem que levanto. Sr.
Presidente.
-

O Sr. Pompeu de Sou;ã, 3" Secretário,
deixa a cadeira da Presidência que e ocupad.a pelo Ss. Nelson Cameiro, Presidente.
O SR. ·PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
- Informo a V. E)Cl' que a Comissão foi a
mesma que -opinara·anftriorinente, de modo
que não houve nova Comissão.
O SR. CARLOS PATROCÍNIO- Sr. Presidente, esperamos que o substitutivo da Câmara seja aprovado na sua integridade, mas
gostaríamos de dizer que fazíamos parte da
outra Comissão. Por que não fazemos parte
desta?
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O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
-É que a primeirã Comissão foi designada
em 1989 e v. ex~ não fazia parte dela. v.
Ex~ fez parte da Comissão Mista. Por isso,
não opinou nessa segunda Comissão, que é
a mesma criada em 1989. Somente por isso,
com pesar para todos nós.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
·....:..concedO a-palavra ao nobre Senador Mata-Machado.
O SR. MATA-MACHADO (PSDB -MG.
Para discutir.) -Sr. Presidente, Srs. Senadores:""o presente estágio de votação do Código
de Defesa do Consumidor faz ainda oportuno
se insista nos seus fundarne'ntos de ordem
coilstitucional, mesmo que se deixe de acentuar a circunstância de não se haver antes
atendido a prazo fixado pelo art. 48 do Ato
daS Disposições Transitórias - in verbis:
"Art. 48. O Congresso Nacional,
dentro de 120 dias da promulgação da
Constituição, ell:!-borará Código de defesa do consumidor."
CertO é que, em s-eu Título VÍI-

na· O_r-

dem Económica e Financeira, nossa Carta

Magna inclui, no inciso V do art. 170, a defesa
do consumidor entre os n'!ve princípios sobre
os quais se funda a disciplina da atividade
económica.
Igualmente expressiva, no tocante à competéncia legislativa· tanto da União quanto
dos Estados e do Distrito Federal (art. 24,
inciso VIII), a circunstância de, sobre a "responsabilidade por danos" incluir a que se cause "ao consumidor", mencionado logo a seguir ao "meio ambiente" (ecologia) e, depois, a "'bens e direitos de valor artístico,
estético, histórico e paisagístico".
Há que acentuar tal preeminência do cons-umidor na própria definlção da Ocdem Eco~
nómica, e ainda os seus direitos e até mesmo
a punição legal dos danos que se I~e causem,
mas, ao se realçar tais aspectos, evitemos cair
no que João Paulo II condena sob o norne
de consumismo "ante - escreve na sua Encíclica Solicitude Social, de 30 de dezembro
de 1987 - a de.sconcertante verificaçãO do
período mais recente: ao lado das misérias
do subdesenvolvimento, que não pOdem ser
tOleradas, encontramo-nos perante uma espécie de superdesenvolvimento, ígualmente
inadmissíVel, porque, como o primeiro, é
contrário ao bem e à felicidade_ autêntica",
p:ois "consiste na excx:ssiva disponibilidade
de bens materiais em favor de algumas camadas da stlciedade ... gerando o que é chamadb
a civilização do "consumo" ou (aqui o termo).
o "eonsumismo", que comporta tantos "desper4ícios" e "estragos". Após lembrar aprepon.rância do ser so~re o ter, entre os quai~
m1o deveria existir antinomia, acrescenta ao
que já antes assirialava Paulo VI:_ "uma das
maiores injustiças do mundo contemporâneo
consiste precisaménte nisto: que são relativamente poucos os que possuem muito e mUitos
os que não possuem quase nada" ou mesmo
possuem menos ào que lhes competiria. (Ver
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Solidariedade Social, Edições Paulinas, ·São
Paulo, 1988, pp. 48 a 50).
Eis um esboço das convicções e das razões
pelas quais a· preeminênCia da elaboração de
um Código de Defesa do Consumidor, a que
naturalmente aderimos, não justificaria se esquecesse a condenação do consumismo discriminatórío e atentatório da liberdade e do

dever de assegurar condições de vida ao geral
dos que, por justiça, hão de ser lembrados
como titulares dos direitos que vierem a ser
afirmados e defendidos.
.
Na oportunidade, Sr. Presidente, registro,
como parte integrante deste pronunciamen-

to, o Manifesto dos juristas em favOr do Código de Defesa do Consumidor,. subscJ:i_to por
23 Diretores de FacUlCiã:desae Direito e 70
Professores de Direitos; e também o memorial "pela Aprovação do Código de Defesa
do Consumidor", assinado por 15 entidades
de Defesa do Consumidor, através dos organismos especiais denominados -Procon e,
mais, pelas Seccionais da Ordem dos Advogados do Brasil, com destaque da que desenvolve suas atividades em São Paulo, a que
se acrescentará o IDEC -Intituto Brasileiro
de Defesa do Consumidor.
Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE
O SR. MATA-MACHADO EM SEU
PRONUNCIAMENTO:
MANIFESTO DOS JURISTAS EM
FAVOR DO CÓDIGO DE_
DEFESA DO CONSUMIDOR
Como professores de direito e como cidadãos, vimos de público apoiar o Código de
Defesa do Consumidor, em sua versão oriun..
da da Comissão Mista Senado Federal-Câmara dos Deputados. Trata-se de lei moderna, de alta técnica jurídica e, mais do que
tudo, equilibrada.
Aguardamos, portanto, com grande ansiedade, a votação e aprovação do Código, certos de que os senhores congressistas saberão,
mais desta vez, representar a vontade popular.
Afinal, todos nós somos consumidores.

DIRE!TORES DE FACULDADES
DE DIREITO
Dalmo de Abreu Dallari - Universidade
de São Paulo
Elizabeth Nazar Carrazza- PUC~P
José Sperb Sanseverino - Universidade
Federal - RS
·
Pedro Franco de Campos - FMU - SP
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Federal-GO
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Gustavo: Sériéchal e Goffredo - PU€ RJ
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Fran Martins......:. Prof.:--Emérito de D. Comercial - UFCE
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Gilberto Antônio dos Santos..;_ SUAMRJ
Glória Regina Vianna L_ima- Professora
da UFRJ
.. .
·
.
. .
Goffredo Telles Jr. -Prof. Emérito Int.
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Direito - USP
João José Leal- Prof. Processo Penal-Alcides Tomasetti Jr.- Prof. D. Qvil-Blumenau
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.
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- Braz Cubas - SP
Constituciolial - UFRJ
José Eduafdo Farias - Prof. SOciologia
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·
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Map.oel San tino Nascimento Jr. Prof. Proc.
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Darei Pinheiro - Prof. D. Civif -- UFRN
Marçal Justen Filho -Prof. D. Comercial
Egas Moniz de Aragão - Prof. Titular
-UFPR
Emérito Proc. Civil - UFPR
Marcelo Gomes Sodré - Prof. Filosofia
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Silmara Juhi de Abreu Chinela to -Prof.
D. Civil-USP
Sílvio Meira - Prof. Emérito D. Romano
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Presidente Prudente - SP
PELA APROVAÇÃO DO CÓDIGO
DE DEFESA t50 CONSUMIDOR

As entidades de Defesa do __Consumidor
abaixo relacionadas apoiam o texto do Projeto de Código de Defesa do Consumidor elaborado pela Comissão Mista do Congresso
NaCional.
Preocupadas com o equihbrio das relações
de consumo, que aliás_ {<~,zem parte do dia
a dia da população, consideramos que esse
maderno instrumento jurídico deva ser aprovado pelos Senhores Congressistas, uma vez
que o projeto em votação foi exaustivamente
discutk!o por todos os segmentos da socie·
dade. A aprovação imediata do Código de
Defesa do Consumidor é de interesse de toda
sociedade.
Brasílta, 26 de junho de 1990
Secretaria de Defesa do Consumidor de
São Paulo
Procon - São Paulo
Procon - Brasflia
Procon- Rio de Janeiro
Procon - Mãranhão
Procon -Mato Grosso do Sul
Procon - Goiás
Procon -Ma"to Grosso
Procon - Rondônia
Procon - Santa Catarina
Procon - Pará
Procon - Recife
Procon - Acre
Procon -Espírito Santo
Procon - Rio Grande do Sul
Procon- Bahia
Ordem dos Advogados do Brasil- Seccional São Paulo
_
IDEC- InStituto Brasiieiro de Defesa_do
Consumidor.
Atesto-que os apoíos acima indicados foram formalizados através de contato telefónico.
Documento com assinaturas será encaminhado oportunamente. '7"'_ Paulo Salvador
Frontini, Secretário de Defesa do Consumidor de São Paulo - Marcelo Sodré, Procon
-SP.
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0 SR. JUTAHY MAGALHÃES (PSDBBA. Para discutir. Sem revisão do orador.)
-Sr. Presidente, l) que mais estava preocu·
panda o Senado era a votação _dm; projetas
de lei sobre_]Jcneficios d~ Previdência e Qrgaoização-da Seguridade Social.
Mas acho que esse problema do consumi·
dor também é importante e, pelo que sinto,
não está merecendo da parte dos Srs. Sena~
dores presentes - nem todos,, é lógico a atenção devida para um problema que vai
surgir.
Vamos ser chamados :l votar entre o sub~ti
tutivo da Câmara e o projeto de iniciativa
do Senado.
Constituírrios 8cjui - aproveito a oportu·
nidade para dar uma explicação ao Senador
Carlos Patrocínio- há mais de um ano, nesta
Casa. uma Comissão especial, de acordo com
o que determina a Constituição e o Regi·
menta, para examinar o Código de Defesa
do Consumidor.
Fizemos aqui um trabalho de três ou quatro
meses- não foi muito prolongado-, ouvin·
do pessoas que vinham à Comissão dar opi~
nião, representantes dos consumidores, dos
empresários, de áreas jurídicas, aqueles que
elaboram o esboço do projeto, na Comissão
constituída no Ministério da Justiça ainda no
tempo do Ministro Paulo Brossard. Aproveitando esse esboço, apresentei no Senado,
projeto de lei estabelecendo o Código de De·
fesa do Consumidor, que essa Comissão examinou e fez as modificações que considerou
necessárias. O Plenário, por unanimidade,
aprovou o projeto e o remetemos à Câmara
dos Deputados.
Foi criada uma Comissão Mista, que consi·
deramos, no momento de sua criação, irregular, que a Comissão de Justiça- provocada
por uma ação do Senador Dirceu Carneiro
-considerou irregular e, no final, das contas,
viu-se que era irregular. O projeto elaborado
na Comissão, da qual V. Ex• fez parte, teve
que _passar para a Câmara dos Deputados,
onde um trabalho exaustivo feito pelo Depu·
tado Joaci Góes, que todos aplaudimos, porque foi um trabalho de audiência da sacie~
dade_, _que recebeu as contribuições de diversos setorcs da sociedade brasileira, foi apresentado como substitutivo, que veio no"vamente ao Senado.

De acordo com as normas regimentais, a
Comissão inicial. criada pelo Senado, teve
que reexaminar o substitutivo. Discutimos e.s~
sa questão na Comissão e foi aprovado o parecer do Senador Dirceu Carneiro, que aten··
dia, em grande parte, ao substitutivo que veio
da Câmara, mas apresentava algumas modificações.
Quais são os dois pontos básicos de discussão?-:- Primeiro, a questão das penas; a proO "SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) posta do Senado apresenta penas mais severas, inclusive de reclusão;_ a da Câmara já
--=---Continua em disçussão a matéria.
não chega a tanto. Outro ponto: aqui no SeO Sr. Jutahy Magalhães- Sr. Presidente, nado, procuramos ser mais objetivos, mais
peço a palavra.
conclusivos nas propostas; na Câmara, houve
__Q_SR. PRESIDENTE (Nels_on_Carneiro) __ margem muito maior de interpretação para
a Justiça, para os juízes interpretarem a lei;
-Tem a palavra V. Ex•
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aqui, no Setiiido, era mais restritiva a inter·
pretação.
__
-Esses seriam os dois pontos básicos e globais para a discussão. Mas há casos especí·
ficas menores, que eu poderia citar aqui alguns - , por exemplo, o art. 2° _da proposta
do substitutivo:
"Consumidor é toda pessoa física ou
jurídica que adquire e utiliza produto ou
serviço como destinatário final."
Qual era a p}oposta do Senado: " ... que
adquire ou utiliza". Por qué? Se e_u tivesse
um enteado, comprasse um carro e o desse
de presente a ele, e o carro, em sua posse,
apresentasse defeito, ele não teria direito como consumidor, porque o consumidor teria
sido eu que não estaria adquirindo e utilizando; outro estaria utilizando.
Dai por que, no SenadO, fiZemos opção
mais ampla: "Adquire ou utiliza" .. Parece
uma bobagem, mas não é.
Vejamos o-§ 19 do art. 12 do substitutivo:
"O produto é defeituoso quando não
oferece a segurança que dele legitima·
mente se espera ... "

Isto se refere à segurança também. Se eu
adquiri uma bonec'a para: minha neta e a bo·
.neca vier sem cabeça e sem braço, não oferece nenhum perigo à segura~ça de ninguém.
E por aqui também não é defeituosa.
Veja V. EX• que sãp :{)equenos casos que,
se tivéssemos tido oportunidade de discus·
são .•. Digo isto porque apresentamos, aqui,
o projeto, discutimos da Comissão específica;
apresentamos a opinião do Senado, e quando
retomou da Câmara para o Senado, reunimos
a Comissão Especial e nenhum Senador !e·
vantou objeçóes a nada do que está aqui,
a não ser quanto ao art. 29, porque só o
Senador Roberto Campos _esteve, ontem, na
Comissão, defendendo um pedido de desta·
que apresentado pelo Senador Afonso Sancho. Aqui, há vários Senadores que estiveram
presentes. O assunto que ele tratou consta
do projeto do Senado e do substitutivo. Por·
tanto, a única objeção levantada no Senado
foi a respeito de um artigo que consta dos
dois projetas.
O Sr. Dirceu Carneiro - Senad6f J utahy,
permite-me V. Ex~ um aparie?

O SR- JUTAHY MAGALHÃES - Veja
V. EX' que eu poderia até dizer que foi uma
indelicadeza, quando cheguei, hoje, no plenário -do Senado, e soube que estava tudo
acertado para derrubar aquele trabalho aqui
executado; mas não levo para esse lado.
Não ~stou aqui para assumir a paternidade
de nada, porque, hoje mesmo, apro~amos
um projeto de lei importante sabre os idosos,
em que tivemos oportunídade de apresentar
relatório na Comissão de AssuntOs Sociais
e, nem por isso, pedi a palavra para encamiR
nhá-lo, para não assumir a paternidade de
qualquer coisa.
O Sr. José Fogaça -

urn aparte?
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Permite-me V. Ex'

O SR- JUTAHY MAGALHÃES- O tra- balho executado pelo Deputado J oaci Góes
- que até é o meu candidato ao Senado,
quero vê~lo aqui como meu Colega- merece
aplausos, mas acho que os nossos Companheiros, os representantes_ do Governo vieram aCfUí diZer que tínhamos que aprovar o
que veio da Câmara dos Deputados porque,
caso contrário, seria vetado_ o projeto pelo
Presidente da República.
~ào_ podemos ficar aceitando isso, Sr. Presidente. Existem pequenas coisas que poderíamos aprovar- e ainda há a oportunidade,
_se houver atenção do Plenário - como as
emendas propostas pelo Relator e faríamos
as modificações, agora, na votação, se o_desejarmos.
O Sr~ Dirceu Carneiro - Nobre Senador
Jutahy Magalhães, permite-me V. Ex~ um
aparte?
O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Escutarei o Senador José Fogaça e, depois, V.
Ex'. com muita atenção.
O SR- PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
-(Fazendo soar a campainha.)- Lembro
~o orador que o seu tempo é de 10 minutos.
0

O Sr. José Fogaça Nobre Senador JÜtihy
Magalhães, apenas gostaria de fazer _uma observação a respeito da intervenção de V. Ex•,
que_, me parece, usou um exemplo que acho
se enqUadraria no caso do art. 18, porqUe,
realmente, quando houver um defeito de segurança,·se·enquadra na art. 12, mas qUando
há um defeito de qualidade, como é o caso
da boneca ou do boneco que V. Er citou,
enquadra:se·-no -ãrt. 18, Pois, aí, é quanto
ao que se caracteriza como qualidade ou
quantidade. Creio que, aí, se inseriria na
qUeStão da qualidade do produto e me parece
que o art. 12 se refere especificamente a·essa
questão-da segurança, porque é pela reparação dos danos causados. Se há a possibilidade
do dano, é porque a matéria trata de uma
questão da segurança ou do risco oferecido
ou não pelo produto em causa.
-

O SR. JUTAHY MAGALHÃES -.,... Aqui,
diz: .Seção II "Da responsabilidade pelo fato
do produto e do serviço" - e aí define o
que é produto defeituoso. Mas veja V. Ex'
que daria margem até àquilo a que chamaríamos de interpretação do_ juiz. Porque,
aqui, no art. 18 do substitutivo da Câmara,
também teríamos que falar do § 1~. que diz:
"'Não sendo o vício sanado no prazo máximo
de 30 (trinta) dias, pode o consumidor exigir,
alternativamente e à sua escolha: ... "
Dá margem à interpretação, também, de
QUe, no prazo de 30 dias, pode ser feito um
reparo e o co-nsumidor obrigado a receber
um produto nessas condições.
Ai é que está a questão de uma redação
mais restritivã -no caso de interpretações do
juiz.
Estou citã!ido, aqui, pequenos casos, porque os grandes, as grandes dúvidas seriam
aquelas de uma interpretação mais genérica,
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do que é direito de interpretação da justiça
mais ampla ou não. É o problema das penali~
dades. Aí, seriam dois grandes temas de dis-cussão mais ampla a respeito do Código de
Defesa do Consumidor.
'
t
Concedo ci aparte ao nobre Senador Dirceu
Cameiro.e, depois, encerrarei, Sr. Presiden·
te, porque não tenho mais nada a falar.

-

O Sr. Dirceu Carneiro- Senador Jutalhy
Magalhães, ainda sobre o art. 12, a que V.
Ex~ estava fazendo referência - segue..ge o
art. 13:

"O comerciante é igualmente responsável, nos termos do artigo anterior,
quando:
I)- o fabricante, o construtor, o produtor ou o importador não puderem ser
identificados;

E no inciso II:
I I - o produto for fornecido sem
identificação clara do Seu fabricante,
produ~or, construtor ou importador.
Estes dois incisos praticamente dizem a
mesma coisa e, por outro lado, além de serem
redundantes, deixam margem a questionar
como é que o produto não pode ser identificado. Ele é contrabandeado? Roubado! De
onde veio? Tem que te.r uma origem, porque
há os pressupostos tributários - exigem..ge
a. nota, ·a identificação e assim por diante.
Sob esse aspecto também, é um labiiíniO de
fuga para que não se caracterize a responsabilidade solidária. Tudo o_ que se procurou
fazer, aqui, foi no sentido de tornar mais prático e objetivo do ponto de vista do consumidor. O que temos percebido em diversos
aspectos desta propositura, são amenidades
_que le'-'am a uma situação de impunidade,
no caso das penas, porque todas elas, sendo
pequenas, caem nas prescrições e nós não
respondemos aos reclamos da sociedade, à
questão da impunidade, vamos continuar
cqm o faz-de-conta._Esta_legislação, do modo
como veio, Caracte~i-se como de aparência,
não é objetiva naquilo que se propõe e, neste
aspecto, vai causar prejufzo aos consumidores brasileiros, não vai cumprir o papel a que
se propõe, além da questão dos consumidores, que é melhorar a qualidade dos produtos
brasileiros para prepará-los à competição internacional, e este é um dos papéis que cumprem aos Códigos de DefeSa dos CoDSumidores. Portanto, é muito impõrt<iflte deixemos bem claro que todos possamos assumir
responsabilidades perante o que se vai deci·
dir, para que, depois, não nos arrependamos
do que for feito •. Este código que veio da
Câmara dos Deputados não interpreta claramente os inter_esses dos consumidores; os reparos que procuramos colocar aqui estão
comprometidos com o interesse dos consumidores, quer do ponto de vista penal quer do
ponto de vista conceituai, quer do _ponto de
vista JurídicO. Erain -esSas as considerações
que queri~ fazer.
O SR- JUTAHY MAGALHÃES- Encerrando, Sr. Eresidente, gostaria apenas de di-
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zer que este _código mereceu tanto a atenção
da sociedade que as pressões foram as mais
intensas que já recebemos aqui, no Senado,
chegando ao ponto de que, quando a assessoria desta Casa estava preparando o parecer,
a sala respectiva chegou a ser invadida pelos
lobbies, para entrega do parecer já pronto,
o que, logicamente, não foi aceito.
Veja V. Ex• que as pressões foram grap.des,
nesta Casa, e devem ter sido também na outra
Casa. Se aqui exerceram_o poder de pressão,
quanto mais na Câmara dos Deputados! Mas
o que devemos fazer agora, consoante o Regimento, é votar o substitutivo oriundo da Câmara, ressalvadas as emend~s. Depois, se o
Senado entender conveniente, aprovará OJ.l
não as emendas com parecer pela rejeição
ou pela aprovação, com as modificações já
apresentadas. E, aí, o Senado será soberano
.e irá definir.
Entendo que este é 0- caminho. Se houver
preocupação dos Senadores em votar com
conhecimento de causa, pedirei um pouco
mais de atenção no momento da votação,
para se saber o que se está votando.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
-Concedo a palavra ao nobre Senadbr José
Fogaça.

Pa-

O SR. JOSÉ FOGAÇA(PMDB 7 RS:
ra discutir. Sem revisão-do orador.) -Sr.
Presidente, temos mais do que respeito; te·
mos uma enorme admiração pelo _Sç~a~or
Dirceu carneiro. Sua COmPetência, sua bra·
vura e sua-independência política são objeto
de pennanente apreço e admiração de nossa
parte, mas nos sentimos ria obrigação de fazer
algumas observações a respeito.
Quando o nobre Senador Diiá:u Carneiro
se refere, por exemplo, ao inciso II do art.
13, "o produto for fornecido sem identifi·
cação clara do seu fabricante-, produtor, construtor ou importador"; -que realment~ tem
muita semelhança com o inciso I: "O fabrjcante, o construtor, o produtor oú o importador não puderem ser identificados". Creio
que o nobre Senador Dirceu Carneiro não
percebeu claramente a intenção que há por
trás dessa cláusula: a intenção notória é evitar
que o comerciante seja um repassador de prOdutos clandestinos, que não tenham sido submetidos à fiscalização, ao fisco. Essa dife·
rença, embora tênue, embora aparentemente
pequena, é grande, quando não houvçr uma
identificaÇcfo-fotal ou mesm'o quando houver
uma precária identificação. par por que: acha·
mos que S. EX' náo tem raZão nos argumentos: Se V. EX' estivesse prestando atenção,
nobre Senadqr Dirceu Carn~irO, pQdería entender as minhas objeçóes.
Por outro lado, no próprio art. 12, pela
proposta do Senador Dirceu Carneiro, parece-me que há uma demasia ao responsabilizar
o comerciante pela questão da segurança, do
dano, o comerciante ser responsável solidário
pelo dano juntamente com o produtor, o
constiptor, o fabricante:
"0 fabricante nacional ou estrangeiro
e o importador respondem pela repara-

ção dos danos causados aos consumidores pOr defeitos decorrentes de projeto,
fabricação, construção, montagem, fórmulas, manipulação, apreJentação ou
aconsiic:ionamento d_e seus produtos,
bem como por informações insuficientes
ou -inadequadas sobre sua utilização e
riscos."
Pergunto-me se ~ P,OSSfve_l o dono de uma
pequena loja da esquina poder responder solidariamente pelo dano causado a um cons.u·
midor, se o produto de consumo tem defeitos
quanto ao projeto, quanto à fabricação quanto à construção quanto â montagem - que
são notoriàmente defeitos originários do pro·
cesso industrial. Embora seja assegurado o
direito de regresso muitas vezes, o pequeno
comerciante tem condições extremamente
precárias; tem uma posição muito frágil em
relação ãs grandes corporações industriais,
principalmente as corporações multin~c~o
nais. O pequeno dono de uma farmac1a,
quando vende um produto adulterado e, evidentemente pode causar risco ou dano a um
consumidor, não pode ser responsabilizado
_ solidariamente, se não tç:m condições de fazer
análise química, análise quantitativa, análise
qualitativa dq produto químico que está ven-dendo ou repãssando. Seria muito difícil para
o- pequeno dono de. uma farmácia do interior
do Brasil fazer frente aos grandes laborat6·
riO!}•farmacêUticos multinactonais que dominam mais de 90% do mercado brasileiro.
Nesse sentido, nobre Senador Dirceu Carneiro; achamos que talvez fosse melhor reta·
mar, neiSa parte, o texto originário da Câmara. Por outro lado, no próprio art. 22, que
_§e refere à queStão da prescrição, não há uma
dü~enciação, por parte de V. Ex•, entre produtos duráveis e p.ão duráveis. De modo que
wÜ--consumidor de iogurte, por exemplo, po-de 180 dias depois, reclamar quanto a um
possível vício que _conste do produ!(>.
Já o art. 26 do código originário da Câmara
faz a diferença quando diz:

"I_ -1; 30 (trinta) dias, tratando·se de
fornecimento de serviço e de produto
não duráveis,
II - 90 (noventa) dias, tratando-s&
de fornecimento de serviço e de produto
duráveis."
Então, essas diferenças que, como disse
o Senador Jutahy Magalhães muito bem, parecem pequenas 1 mas na verdade se transfor·
mam massívamente em um conjunto enorme
Je pequenas di~erenças talvez nos remetessem a um.;r reflexão mais profunda aqui, a
uma análise mais acurada.
·
E como o projeto, na Câmara, passou P'_)r
longa e dura negociação,- um· átduo trabalfio
de construção conjunta, ouvindo as entidades
representativas tanto de consumidores quanto de fornecedores e produtores, ouvindo a
sociedade civil, ouvindo o_s diversos partidos
poüticos e chegando a consenso -neste sen·
ticjo é que defendemos se re~ome ao projeto
da Câmara, porque resulta não só dessa con·
sensual busca de uma fórmula que atendesse

___ Agosto de 1990

a todos, que atendesse a um espectro maior
da sociedade, mas também porque, ·na verdade, há alguns pequenos reparos que faríamos
ao. _projeto ~o ilustre Sen~d~r_ ºírceu Carnetro.
O Sr. Jutahy Magalhães- Permite-me V.
Ex' um aparte, nobre Senador José Fogaça?
O SR. JOSÉ FOGAÇA- Com-todo-prazer, concedo aparte a V. Ex~
O Sr. Jutahy Magalhães- Senador José
Fogaça, V. EX" mostra a razão que tenho
quando falo que deveríamos tomar bast~nte
atenção na hora da votação. Não digo que
- o projeto do Senado seja perfeito, como tam
bém da Câmara, apesar de trabalho do Depu·
tado Joaci Góes, que só pode merecer elo·
gíos, que promoveu au~iências com a sociedade quando houve prattcamente,um consen·
so; tambéffi. houve esse trabalho aqui no Senado, ...
O SR. JOSÉ FOGAÇA -Sem dúvida!

O Sr. Jutahy Magalhães - foram ouvidas
as diversas partes, as diversas representações
dos segmentos_ da sociedade, que também
acharam que b -projeto eStava bom. Agora,
na hora de votar, é que esses defeitos do
projeto do Senado poderiam ser abandona~
dos pela rnaiofia,pelo _menos, rejeitados pela
maioria, e aprovado, então, aquilo que fosse
feito em termos de correção no substitutivo.
E poderíamos fazer também·, aqui, na hora
da votação, uma correção daquilo que Julgáf.
sen;tos que, no projeto do Senado, fosse mais
-adequado do que no substitutivo. Agora, estamos sendo levados a vota,r, hoje, 0u a favor
do substitutivo ou a favor do projeto, e não
é-O que queremos; queremos votar caso por
caso para estabelecer o que for melhor para
o consumidor. Acho que o objetivo de todos
nós é a defesa do consumidor; a nossa preocupação maior ~ ~om o consumidor,_ c~m J?ilhóes de brasdeuos, que são consumidores,
e mais ningu~m:-O SR. JOSÉ FOGAÇA - Concordo coin
o Senado( Jutahy Magalhães. Ac_ho que a
nossa preocupação básica é com o consumidor; este projeto é dirigido ao consumidor.
Mas prefiro ficar na posição adptada .pelo
meU partido quanto ao projeto giigináfiO da
Câmara, ressaltando que respeito e:no-nnemente o tutbalho do Senador·Dirceu Car~
neiro e a posição do Senador Jutahy 'Maga·
lhães. De fato, fizeram longa trajetória de
consult~ à sociedade; buscaram o aperfeiçoámento>r Oatendimento de expectativas soci~s
legitimas.
Apenas ouso colocar, aqui, como ~arte.do
conjunto de úiteresses sobre os quru.s vef$3
esse projeto, que o pequeno comerciante
também precisa ser respeitado, ouvido; as
'tuas expectativas devem ser sentidas aqui,
para que não criemos um código tão rígidÕ,
qu~ nunca venha a ser aplicado, devido ao
conjunto de situ~s anómalas que acabe
criando.
Daí por que, com. todo o respeito, até re~e·
renciando o traba.Iho"inagnffico dQ &nadar.
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l>irceu Carneiro -diria qu'e,
tiv.éssemO"s
.que votar hoje, e vamos fazê~lo, temos que
yotar hoje-; creio que o trabalho da Câmara
está_ hoje mais consensualizado no Congresso
Nacional.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneii:ó.
Fazendo soar a campanhia. -A Presidência,

interrompendo V. EX~ por um momento-.
prorroga, ex officio, por 30 minutos, a sessão.
O Sr. Fernando Henrique Cardoso - Con·
cede-me V. E~ um aparte, nobre Senador?

O SR. JOSÉ FOGAÇA- Com todo o prazer, nobre Senador.
O Sr. Fernando Henrique Cardoso -Sena·
dor José Fogaça, ouvi com muita atenção as
ponderações de V. Ex• e conversei com o
Senador Jutahy Magalhães e também, há

pouco, com o-próprio Deputado Joaci Góes,
Relator na Câmara. Nós todos aqui, no Senado, a cada instante, ficamos nesta contigéncia
entre não votar ou votar um projeto que não
satisfaz inteiramente. Ainda há pouco, nós
mesmos propusemos votar um projeto que
não satisfazia inteiramente, abrindo a possibilidade de modificações que viessem a ser
necessárias mais adiante. Pergunto a V. EX•
e ã Mesa, neste instante -acho que sempre
há recurso regimental quando as Lideranças
estão de acordo: se não haverá possibilidade
de alguns pontos de entendimento ao redor
do que se discutiu aqui, de um ou outro item
- não se trata de Câmara ou de Senado,
mas de aperfeiçoar, ao máximo, o texto, não
sei se, a esta hora da noite, há disposição
e tempo para isso, mas, às vezes, em 15 minu·
tos, se acerta tudo. V. Er fez ponderações
muito razoáveis ~qui. Quando se penaliza de
uma forma muito grave as pessoas, acontece
o oposto: os juízes acabam não penalizando,
não condenando e, aí, precisa haver equilíbrio. Por outro lado, ouvi ponderações, que
também me sensibilizaram, do Senador Dir·
ceu Carneiro.
O SR. JOSÉ FOGAÇA- São legítímas.
O Sr. Fernando Henrique Cardoso - Não
quero criar um transtorno a mais nem faço
proposta alguma, porque olho para o rosto
cansado dos meus companheiros e imagino
o meu próprio - não me vi no espelho mas
devo estar mais cansado ou tão cansado quan·
to todos ..•

O Sr. Jarbas Passarinho-O rosto é lhano!

O Sr. Fernando Henrique Cardoso Agradeço a V. Ex~ pelo treinamento militar
que tive. Não quero criar uma confusão adi·
cional mas, sempre ficamos com -água nabo·_
ca, aqui no Senado, para melhorar um pouquinho mais. Sabemos que é possível e, por
alguma razão, às vezes, regimental, não o
fazemos. Quem sabe seria possível desta
vez.?
O SR. JOSÉ FOGAÇA- V. Ex•, evidentemente, como sempre e, com a mesma ponderação, com o mesmo discernimento, coloca
uma questão que tem lógica rigorosa;ou seja,

é pOssíVel trabalhar, Ocorre que este_ projeto
de código tem um conjunto diversificado, minudente de questões - temos, _aí, cerca de
30 emendas; quer-me parecer, e não sei se
temos condiçõeS e temp-o para fazer esse estudo minu_cioso; detalhado, para chegar a esta
convergência que eu, partiCUlarmente, vejo
com bons olhos, só não estou vendo a viabilidade prática e até regimental disso. É só neste
sentido que me preocupa.
QUanto ao mais, estãriã plenamente de
acordo com V. Ex•, inclusive na parte em
que V. E~ diz que estamos todos cansados,
embora V. Er- não esteja vendo o próprio
rosto. V. Ex• me lembrou inclusive uma frase
que não cabe a V. EX'-, caberia muito mais
a mim: "a vantagem de ser feio é que a gente
não vê o próprio rosto".
Mas gostaria de dizer a V. Ex•, Sr. Presidente,, encerrando esta intervenção, que a
nossa posição, a posição do PMDB, diante
-do quadro, da situação, do contexto em que
nos encontramos - dificuldades regimentais
de um lado, dificuldades objetivas de conteúdo, de mérito de outro...:., entendemos que,
se há um interesse -maior, que é -o interesse
do consumidor brasileiro, o importante é
existir o Código de Defesa do Consumidor,
a nossa posiçãO é a de votarmos pelã preferência da matéria originária da Câmara dos
Deputados.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
- Concedo a palavra ao último orador inscrito, o nobre Senador Jarbas Passarinho.
O SR. JARBAS~PASSARINHO (PDS PA. Para discutir.) - Sr. Presidente, Srs.
Senadores.
Espero ser o último e o derradeiro orador.
E acabo de ouvir uma_ declaração aqui, do
Senador José Fogaça, que faz com que o Senador Fernando Henrique Cãrdososeja considerado bonito. Só discordo do final quando
~· Ex• diz que os feios não podem olhar para
o espelho. Henry Kissinger olhava todos os
dias e dizia que o poder era afrodisíaco, e
é feib-Cõflüfa necessidade.
-Eu gostaiia de merecer um pouco da atenção do meu prezado e querido amigo, Sena:.
dor Jutahy Magalhães. S. Ex~ mostrou-se um
pouco-apaixonado, o que não é do seu tempe·
ramento, quando defendeu a matéria, porque
nós votamos com S. Ex• a matéria que saiu
daqui para a Câmara dos Deputados. Mas,
nobre Senador Jutahy Magalhães, se n~ não
tivésseinos o direito de rever nossas posições
em tempo hábil, seria desastroso para todos
nós.
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riós tínhamos feito aqui a votação, inclusive
por unanimidade -citei a unanimidade ,ago·
ra isso não significa que não se aceite as propostas vindas pela Câmara, pelo" contrário,
até o próprio Relator aceitou a maiQria. Pedi,
ao votarmos, examinássemoS cada caso de
per si e não fôssemos levados a aceitar em
globo o que yeio_da Câmara Oll mesmo Q.erru·
bar o que veio da Câmara em globo. Esta
a proposta que eu estava fazendo; o que talvez tenha falado de modo um pouco mais
veemente é que eu poderia levar para a indelicadeza.
O SR. JARBAS PASSARINHO - Foi af que
eu ouvi.
O Sr. Jutahy Magalhães- Se nós fôssemos
levar em consideração, o fato de que, tendo
passado aqui no Senado, inclusive, tendo sido
constituída a Comissãó ontem respeitá da
questão, e nem um único Senador levantou
qualquer objeção ao trabalho feito pelo Senado e pelo parecer de ontem do Senador Dirceu Carneiro. Ao chegar ao Plenário, o Sena·
dor Alexandre Cqsta me disse: "Jutahy, sabe
que vão derrubar o trabalho que nós fizemos,
de aceitar apenas o que veio da Câmara?"
Eu disse: "Não, não sabia. Ninguém me fa·
Jou!" Assim, fui procurar saber e vi que era
realmente o que se estava tentando ... Se eu
quisesse levar para a indelicadeza, levaria esse exemplo.

a

O SR. JARBAS PASSARINHO - Esse
p_onto do discurso de V. Ex~, discurso que
sempre ouço com muito-íriteresse pessoal e,
até certo ponto, um certo interesse literário
também, foi o que me atacou os tímpanos.
Porque quando V. Ex"-, se não me engano,
fez até uma referência ao Sena(lor Afonso
Sancho, creio euu.
O Sr. Jutahy Magalhães - S. Ex• foi o
autor do destaque.

O SR. JARBAS PASSARINHO- Então,
a Câmara revisora ·soiffoStJ.ôs, sem dúvida,
porque o projeto eia originário do Senado,
e de autoria de V. Ex~
Mas eu que passei a minha vida tocando
tambor, fui criado numa profissão que tem
como um dos seus mais destacados luminares
o pai de V. Ex~, e que muitos dizem que
ficamos tá só fazendo direita, volver; esquerda, volver, aliás, mais direita do que esquerda, eu tinha que ouvir, como ouvi companheiros, inclusive o Senador Roberto Campos, o meu Uder hoje, e outros que são dou- tores na lei.
O Sr. Jutahy Magalhães- Permite V. EX'
E veja V. Ex~ porque assinei ·a requeri·
.que eu o interrompa já no início?
menta de destaque para modificir piati"Ca·
mente tudo que se contém no Título 11, Das
O SR. JARBAS PASSARINHO -Com
lnfraÇões Penais, para ficar com a Câmara,
muita honra, nobre Senador Jutahy Magacomo detenção, e não ficar com o projeto
lhães; eu até provoquei V. Ex'
original do Senado como reclusão. Porque
a reclusão pareceu uma pena demasiada, vioO Sr. Jõtahy Magalhães - Eu mio disse
lenta. Quando nós votamos, e votamos; em
absolutamente isso. O que eu declarei, fazengrande parte, por respeito a V. E r, talvez
do um histórico, incluSive, para o Senador
não nos tenhamos debruçado sobre a matéCarlos Patrocínio que havia perguntado por
qu~ tinha sido feita outra comissão, foi que -- ria, e por outras razões q~~ conhecemos.
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O Sr. Jutahy Magalhães- ·Penn.ita~me V.
EX' É este •exatamente um dos pontos mais
polêmicos e que deveria ter merecido uma
maior atenção para se discutire chegar à conclusão do que que era melhor: manter a proposta do Senado ou aceita'r a proposta da
Câmara; Eu não discuto que seja obrigatório
aceitar. Pelo contrário, quando apresento um
projeto, é na esperança de que ele seja aperfeiçoado e tornado factível para poder transformar-se em lei·:. Não sou desses pais da
criança que aC.Qf!. _que_ ela é· perfeita f nós
não podemos aperfeiçoar a sua educação. Te-

mos condições ·de mudar para melhor. No
caso, a Câmara fez um trabalho pai-a aperfeiçoar o. projeto, com dois pontos de alta indagação pflra quem quiser examinar a questão:
se se deve ou não ter uma punição maior
e o problema de dar ou não maior poder
de interpretação à Justiça.
O SR. JARDAS PASSARINHO- Porque
eu sabendo- também pelo.t'rato que tenho
sempre com apreço recíproco com V. Ex• -;-sabendo, repito, que V. Ex' não é um homem
obstinado e atende ponderações, veja porqu~
eu assineí o requerimento de destaque.
Note-se aqui: todo esse titulo, começa do
art. 61 e vai até o final do título no art. 80,
tudo está traduzido no processo do Senado
como pena de reclusão e, no projeto da Câmara, como perta de detenção. Pi"ocurei juristas da Casa, e vi esta coisa .que me pareceu
impressionante, provavelmente com isso V.
EX' também concordará. No Código Penal,
vigente, -no art. 121, no parágrafo "Homi·
cídiO Culposo" - pena: detenção de I a 3
anos.,
Ora 1 se isto é na gradação de penas evide.O·
temente pela falta, será muito maior essa falta
do que aquela que se contém no mesmo título
que V. EX' dele foi autor. chegarfamos ao
absurdo de pensar que, daqui para diante,
para poder determinadas matérias guarda·
rem essa hierarquia das penas, temos que
ir lazer a satisfação do Deputado Amarai
Netto e votar a pena de morte.
Isso é que me parece excessivo. Por isso
assinei esse pedido. E tenho a impressão que
v; EX' concordará no fundo com essa colocação. A reclusão parece-me excessiva. Se fizermos do ponto de vista que foi levantado
para o nobre Senador e Governador José Fo~
gaça ...

O Sr. José Fogaça- Muito obrigado pelo
Governador.
OSR.JARBÀSPASSARINHO-Útemos
um candidato a Governador; temos um candidato a Senador, o Deputado J oaci Góes.
O Deputado talvez não esteja muito familia·
rizado com o trato do Senado. Não sabe que
o Senado é flatteur. Mesmo em posições adversárias, somos muito ciVilizados.
O problema para mim seria exagerado se,
fosse colocado como se estivéssemos defendendo apenas o consumidor, pois vamos pro·
por penas violentas de reclusão imediata para
qualquer do~ artigos colocados aqui. Parece
excessivo! Ã menos que acabássemos fazen·

do um projeto que fosse traduzido por essa
expressão do gJJarda pouco alfabetizado:.---"Teje preso!". Qualquer coisa. "Teje pre·
sol".
Acho que conlo o Senador José Fogaça
colocou a questão, nós também vamos acoO?-panhá-la. Há questões de natureza tão mats
profunda no campo jurídico que precisaríamos dos ilustres juristas da Casa para nos
orientarem a respeito. E como não podemos
discutir- não há encaminhamento de desta·
ques -,estou aproveitando a diScussão para
levantarmos a questão.
O art. 28 nã~ constava,Q.Qprojeto do Senado. veja agOrã. V. EX" a difer341ça:

«Aii. 28. O jlliz poderá desc~nside
rar 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 ,çstatutos ou contrato social. A desconsideração também será
cfetivada quando houver falência, estado de insolvência, encerramento ou inativida:de-- da pessoa jurídica provocados
por má administração.
§ !9 A pedido da parte interessada,
o juiz determinará que a efetivaçáo da
reSponsabilidade qa pesso_a jurídica re~
caia sobre o acionista controlador. o só·
cio majorítário, O_s sócios-gerentes, os
administradores societários, e, no caso
de grupo sodetário,-as sociedades que_
a integram."
O Si-. Juta:hy Magaihães- Permite-se V.
uma explicação, nobre Senador Jarbas
Passarinho?
Ex~

O SR. JARDAS PASSARINHO muito prazer.

Com

O Sr. Jutahy Magalhães- Esse artigo veio
no substitutivo da Câmara. O Senador Roberto Campos esteve, ontem, na Comissão
e dissertou brilhantemente, como sempre, a
respeito dos_ assuntos que defende. Houve
a votação e S. Er perdeu por seis a um.
O problema não _é a maioria nq caso. Tam·
bém foi levado ao conhecimento dos Srs. Senadores que esse artigo não era inoviiçáo.
Quando a Câínanfdos Deputados nos trouxe
ess~ artigo, que é base dessa discussão, n~o
ocoireu uma inovação no Direito Internacional. Isso existe nos Estados Unidos, na
Su_écia, _na Dinamarca, em vários países. Por
isso o Senador Roberto Campos discutil!, mas
atinge apenas a pessoa Jurídica e não a pessoa
física. Nos Estados Unidos, sim, a pessoa jurídica, mas nem todos, apenas à pessoa jurídica. Houve uma dúvida e um grande debate.
O Unico ponte abordado por um Senador na
discussão, no Senado Federal, sobre essamatéiia, fOi eSs.e artigo que, no parecer_do Senador, seria o art. 29 e n_o substitutivo o art.
28. Por isso, foi discutido amplamente, por·
que. como Presidente da Comissão, mesmo
não seguindo rigorosamente o Regimento,
permitia a dis_cussão mais ampla possível para
essa questão. No final, os Senadores pz:esen·
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tes, considerando-se elucidados, não aceitaram a argumentação.

O SR. JARDAS PASSARINHO - Claro
que uma decisão de Coinissãoé um indicador
para o Plenário, mas não é evidentemente
uma decisão a que o Plenário deva se submeter. Peço a atenção de V. Ex•$ para o perigo
dos transplantes de coisas dessa natureza.
Se tivéssemos que pedir, por exe-QJplo, que
a Constituição brasileira também considerasse, conforme V. Ex~ salientou, América d9
Norte, Suécia, Dinamarca, um artigo na
Constituição Federal, dizendo que a renda
média brasileira seria igual à da Suécia, seria
uma bela proposição, mas absolutamente inexeqüível. O fato- de existirem civilizações
completamente dife:rentes, num contexto de
Direito Positivo- dos Estados Unidos, ou da
Suéda, que não se contém aqui, é duvidoso
que se possa, por simples analogia, fazer a
transposição para o Brasil.
O Sr. Cid Sabóia de Carvalho te-me V. Ex~ um aparte?

Permi-

O SR. JARDAS PASSARINHO -Pois
não, se _eu conseguir terminar esta frase, ouvirei V. Ex~, e sei que já vou receber uma lição
de Direito.

-o· Sr.

me dera!

Cid Sabóia de Carvalho _,Quem
·

O SR. JARBAS PASSARINHO .:_Quanto
a isso, não tenho dúvida, sendo V. Ex• o
nosso Presidente da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.
Mas, note-se, por exemplo, a Suécia, com
certeza, tem, no'seu Direito Positivo, o direito do aborto em qualquer caso.
Imagine V. Er se aq_ui, para t;is~eza do
Cardeal Neves, da Bah1a, V. EX· dissesse:_
vou trazer essa l~i para cá, s6 porque na Sué·
ci8. também existe essa. lei.
Este~ me parece, o perigo de f~e_r analogias com sistemas e .estruturas, soctais e_ e~o
nômicas, bastante diferentes. Daí a raza~ de
e\1. ficar preocupado em não darmos seqüência ao que vfamos há algum tempo ...

O Sr. Alexandre Costa- Permite-me V.
Ex• um aparte?
O Sr. Dirc.eu Carneiro - Concede~me V.
Ex• um aparte?
O SR. JARDAS PASSARINHO- Primei'
ro, ouvirei o Senador Cid Sa__bóia de Carvalho, depois o Senador Alexandre Costa e.
ero seguida, ouvirei V. Ex•, com prazer.
Concluiria, justamente sobre esse pon.t<:>,
rnostrando a dificuldade que tenho de adirutrr
a pura e simples transposição das idéias gerais.
_
_
Claro que não quero isolar o Brasil e achar
que a nossa cultura deve ser autóctone e,
como tal Dão temos o dever de receber o
benefício'do avanço de direito in-ternacion~l.
Ouço o nobre Senador Cid Sabóia de Carvalho.
O Sr. Cid Sabóia de Carvalho - Senador
JarbasPassarinho, V. Ex~ aborda este assunto
com muita propriedade.
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O Sr. Cid Sabóia de Carvalho - O que
disse, realmente, é verdade. O que não é
verdade é que es..sas legislações citadas te·
nham esse procedimento. Este procedimento
aqui, ao mesmo tempo em que-aparece entre
regras penais, entre regras substantivas etc.,
é uma regra adjetiva processual; já determina
ao juiz como deve proceder a requerimento
de uma das partes. O que acontece nas legislações de outros países, inclusive na dos Esta·
dos Unidos da América_do Norte, é o seguinte: muitas vezes uroa pessoa, para fraudar,
para enganar o fisco, pode se! valer do artifício de uma pessoa jurídica e, com isso, sonegar! com isso, praticar delitos fiscãiS da maior
gravidade contra o Tesouro. Então, em matéria fiScal em que se díscute tributos, quando
existe a fuga ao pagamento do fríbuto, é pos·
sível, na justiça norte~americana, que se des·
monte a fraude e se alcance a pessoa física
que se tra vestiu de pessoa jurídica para melhor operar contra o Tesouro norteMamericano. E isso que existe, Agora, como traos·
plantamos isso aqui pãra o Brasil? Numa regra arbitrária e, por que não dizer, fascista,
porque não permite a_contradita, não permite
a resposta. Já diz aqui que "requerida pela
parte interessada, o juiz de'1.caracterizará a
pessoa jurídica para _atingir a pessoá física.
Ora, não se tem nem o que se discutir aquí.
Aqui tem uma regra processuaL ~ão é regra
substantiva, não é regra penal; é urna regra
processual direta, imperativa e que não permite ao juiz outro despachO. Se o juiz deíxarde atender a essa descaracterização de pessoa
jurídica em pessoa física, ele será recorrido
e a autoridade superior reformará o seu despacho, com toda certeza. Por isso. V. Ex•
está coberto de razáo nesse episódio. Não
quis, evidentemente, advertido por -v. Ex•,
dar nenhuma lição de Direito,_ coisa nenhu·
ma. Aqui no Senado, cada qual traz a sua
experi~ncia e essa fusão resulta num magní·
fico fruto- que acredito que será a rejeição
deste artigo, pela fógica, pelo sentido humano da questão.

convencimentO que me fez o -Relator da Co·
missão. E~te_é_.o testemunho que eu podia
oferecer a: V. Ex', muito embora peço desculpas por perturbar o raciocínio de V. Ex•, co~
mo sempre; moita brilhante.

O SR. JARRAS PASSARINHO- V. EX'

não perturba porque ...
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)

-Nobre Senador Jarbas Passarinho, a Presi·
dência lamenta interromper V. Ex~ paia pror-

rogar ex offícioesta sessão pormais uma hora,
dada a relevância do assunto.
O SR. JARBAS PASSARINHO -

Não.

V. Ex~ não lamenta, eu que agradeço por
prorrogar, porque eu continuo com a palavra ...
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
- Segundo me informa a Assessoria da Me-

sa, o tempo de V~ E~ está acabado.
O SR. JÁRBAS PASSARINHO -

Isso é

que eu ten:Li.a.
ComO ;linda há pouco o Senador Fernando

Henrique Cardoso sugeriu- aquele vício da

Constituinte .:.... pár~-se o trabalho para reu·
nir, porque agora é que nós vamos encontrar
a solução. Então V. Ex' há de compreender
que'liina diSCUsSão ·mais ampla pode até facilitar os pontos de vista de cada um. Tenho
a impressão de que já foi de algum modo
atingido o meu objetivo em relação ao Senador Jutahy Magalhães, quando mostrei que,
para:- o- homicídio, há a pena de detenção,
e Os outros previstos na lei que discutimos
teriam pena de reclusão.
Relativamente ao Senador Alexandre Costa, eu não podia dizer de antemão que esta
seria uma lição de Direito; porque S. Ex•
é acima de fudo um homem das Ciências Exa·
tas, é engenheiro.
Entretanto, o próprio engenheiro âs vezes
fi'
Jiculdade de chegar a determinadas
.1~msões. Lembro-me de uma pequena bis·
tória de li:IU mrníno que faz um desses cursos
novos, em qm._ vão abandonando a memorizaçãO, e tudo é régua de cálculo ou computador. O menino perguntou ao pai: "·Depres·sa aqui, pai, me diz, porque estou fazendo
O SR. JARBAS PASSARINHO -"jj. Ex'
exercício a domicl1io: 7 vezes 8 quanto< ·i·"~?"
diz que não quer dar lição de Direito, mas,
Ele apopntou para o irmão e disse: "Pergunte
mesmo quando V. Ex• não quer dar, já deu.
ao seu tio que é engenheirO". O engenheiro
Agora, ouço o nobre Senador Alexandre
pu_xou a régua de cálculo, fez o cursor coinCosta.
cidir e disse para o menino: "A resposta é
O Sr. Alexandre Costa_ Nobre Senador 56, mas toma 60 por margem de_ segurança"
Jarbas Passarinho, çomo V. Ex•, encontra--- (Risos.)
va-me ontem na Comissão-e também preocu.Então, ~ a mesma coisa que admito do
pei-me com 0 - assunto• que v. Ex• levanta- nosso querido engenheiro Senador Alexane aborda no plenário desta Casa. Juntamente dre Costa. Ele ouviu a Fiesp - isso n~n ,~
com o Senador Afonso Sancho, outro preotu- 56, illas pOde ser 61)
pado com 0 artigo, consultamos crn~re<:;r.-Vamos Ouvir, agora, o mais abalizado de
tantes da Fíesp que r Ida- acharam demaís. -todos os Senadores aqui presente.s, que é o
Ao contrário, estavam preocupados coin 0
Relator da matéria, com a solidez que p<_).~.-ui
parágrafo s~ deste mesmo artigo. Eu _tive e a convicção com que ~ebate.
oportunidadedelevantarapreocupaçãopara
O Sr. Dirceu Carneiro- Não apoiadõ,
o Relator, que de'u uma explicação que me
Senador Jarbas Passarinho. Não o mais abaticonvenceu e, tendo me convencido, fui abri- zado, mas apenas o Relator. Em relação a
gado a votar favorável ao primeiro,- gela con- roeficíerite- de segurança, entre a -detenção
cordância da· Federação, e, ao segundo, pelo
e a reclusão fico com a reclusão, por uma

questão de coeficiente -de segurança. Nesse
aspecto, a reclusão obriga o· cumprimento da
pelo menos uma parte da pena. E essa é a
diferença que se buscou, porque as penas de
detenção todas se enquadram, no decorrer
do processo penal, na prescrição, é a inesma
coisa que prender bicheiro. Nunca se prende
bicheiro porque prescreve, pOde haver 10
processo~,_-mas vai alcançando sempre_ ~_pres- _
Criçãó- e requer na oportunidade ...
O SR. JARRAS PASSARINHO - V. Ex•
me perdoará uma interrupção, mas, tanto
quando fui inform-ado, país não Conheço _exatamente a matéria, o jogo do bicho não é
crime;-_é apenas uma-toritraveh-çãó penal.
tão, haveria uma diferença grande entre os
dois. Aliás, é uma contravenção feita, em
muitos casos, com a conivência e ~ partiCipação honesta de muitos governadores.

En-

O Sr. Dirceu Carneiro- --E tudo isso leVã:
a impuilidade, tudo isso escOa na impunidade. Por não querermos cair na vala comum
da impunidade é que se optou por es~e procedimento que tem efeito dtssuasório. E, falando em efeito de dissuasão, V. Er conhecé
bem essa histórfa, conio oficial reformado dO
Exército brasileiro. De modO que, este pro·
pósito foi exatamente para alcançarmos esse
objetivo dissuasório, porque não se trata de
punir quem anda direito, quem prOcede cOrretarnente, mas trata-se e.xatame_nte de! punir
quem toma os descaminhos e por isso propusemo~ a uni rigor maior. _No asp~cto <!o art.
28, -~le tem uma definição _rio Cãput que não
foi abordada pelo nobre Senador Cid Sabóia
de Carvalho, omte ele confere o facultatiVo,
isto_ é, O Juiz poderá desconsiderar, e nesse
asPecto o § 1~ está atrelado ao espírito da defiriição do caput,,e ele já entra num proce·
dimento direto, porque af já se supõe a condenação. Nessas alturas já é um cumprimento
do andamento processual. Nesse aspecto, en·
tão, queria ressaltar mais uma vez --e--essa
foi a preocupaçãO" do Senador ·Alexand_!_ÇC
Costa DI!- Comissão:...... que esse procedime_nto
da desconsideração da pessoa jurídica é f)TO·
videncial aqui neste-estatuto, neste C6J~v,
e ele não se refere a uina adápt'ação ou .uma
cópia de qualquer outro país, guardando essa
defasagem, sobre á _qual V. Ex~ levantou
-preocupações justas e corretas. A legislâção_
americ.ana do começo do século n )templavá
esses .. :.pectos. Tenho aqui Ulll<t ju, i~pruU.ênM
cia ne. ·C sentido já que oS Esfad.1s Unidos
não tê!Jl -::ôdigos, eles_se embasam Dd juris·
prudência. A jurisprudência é de 1910, e trata
exata!nente dessa questão num momen!O"em
que···· Estac;los un:...;os_estavam neqessitando
. ime-ntos estrangei.::ose recursos e tal,
para irnplementar o seu deseóvolvimento, situação um pouco semelhante a nossa, e não
era I) caso de falência fialldulenta e nem de
questão financeírâ. já que esses dois caSos.
são bem conhecidos. De modo que, par isso,
então,. defenâeritos êssa questão. Por outro
lado, temos um exemplo concreto aqui, que
foi, no penado do Presidente Geisel, quando
se estabeleceu a legislação dos contratos de
risc'o, e que uma empresa estrangeira, e qUero
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dizer o nome aqui para que depois seja inves·
tigada, a Shell criou uma empresa específica

para fazer as

prospecçõe~

de petróleo, que

foi constituída de um capital de 10 cruzeiros.
Isso significava que ela estava suportando a
sua propositura no aval da sua matriz situada
em outro pafs. ~ exatamente para estes casos
lação que nós estamos propondo, de descon~
siderar a pessoa jurfdica e vincular a matriz

ou acionistas maJoritários ou afgo deSsa natu·
reza, é para proteger danos causados por este
tipo de formulação jurídica que não contemM

pla a cobertura de prejuízos supostamente
e facilmente acontecidos e encontrados aí na
nossa realidade. O casa da talídomida é um
caso semelhante .. Um pequeno laboratório
instalou e produziu o dito produto. Os prcjuí·
zos que aquilo causou jamais esta pessoafurf·
dicá seria capaz de arcar, portanto, ela foi
desconsiderada para partir para os responsáveis concretos que são os majoritários e
assim por diante. De modo qu__e, relativo também àquilo que o Senador José Fogaça alinhava na sua argumentação do pe_queno comerciante. este aspectO também deve ser r e·
parado. Primeiro, nós não estamos tratando
do pequeno comerciante que age corretamente, porque exatamente se buscou estabe·
lecer este procedimento, primeiro, porque
ele facilita aos interesses dos consumidores.
Um comerciante que vende um produto no
Rio Grande do Sul fabricado em Manaus,
como é que este consumidor vai tratar a ques·
tão, se este produto tiver defeitos ou coisas
desse gênero? Ele entra numa lenga que vai
ter uma enorme dificuldadii-de alcançar seus
direitos. Por outro lado, se não se vincular
o comerciante corno solidário, o mau comer·
ciante em conluio com o mau fabricante, vai
se estabelecer interesses comuns., af onde se
pode deixar uma desvão para que estes procedimentos aconteçam sem aquelas punições
apropriadas que nos parece_co.treto. De mo~
do que eram essas as consideraç6es que eu
queria fazer sobre as questões levantadas.
Agradeço muito ao Senador Jarbas Passarinho pela oportunidade do aparte.

Engraxo meus sapatos desde que era Cade·
te e cheguei a Mitllstro engraxando meus sa·
patos. Talvez, não tenha chegado a Ministro_
porque engraxass.e meus Sapatos, mas, de
qualquer maneira, continuava engraxando·
os, e usando as pastas, vi a evolução tecno·
lógica.
-Ainda hoje, dizia a uma pessoa que me
visitou no gabinete. Primeiro, veio uma evo·
lução, em vez de se bater - par.a abrir a
lata, apertava~se em um detenninado lugar,
s.oltava-se a tampa. Depois, apertava-se,
afundava e não se soltava mais a tampa. En·
tão, se perdia completamente a graxa. Aí,
avançou a tecnologia, e, agor~ há uma borbo·
leta lateraL \fira-s~ _e ~a suspende a tampa.
Fiquei muitO satiSfeito na terceira vez que
virei, quebrou~se -a borboleta e a pasta ficou
dentro da la tinha.
Então_,_acho que até era meu direito chegar
lá, qualquer que fosse o vendedor onde tivesse feito a compra e, no mfnimo, exigir que
ele me desse de novo aquele produto.
Quantas vezes-=- e nãó Vou citar -o nome
porqUe n8.o interessa também - um spray
que espanta ou mata mo_squitos etc., que eu
usava .e, depois de duas ou t.tês vezes, ele
não funcionava mais e dentro do_continente
estava um conteúdo" correspondente a 80%
originais.
Então, isso devemos, evidentemente, melhorar. Mas temos também, naquilo que consumimos ...

O Sr. José Fogaça- Permite-me V. Ex',
apenas uma observação?
O SR. JARBAS PASSARINHO V. Ex•

Ouço

O Sr. José Fogaça -Esta é uma questão
de controle de qualidade. E o controle de

qualidade é do fabricante. Inf~lizmente,_ só
as grandes cadeias de lojas é que se podem
dar ao luxo de ter um departamento especia·
liz:ado nisto. As microempresas comerciais,
espalhadas_ aos milfwres por este País, não
teriam condiçôes de fazer aferição de qualidade. É s6 para sublinhar a argumentação
de V. Ex•

O SR. JARBAS PASSARINHO - Fico
muito grato a V. E r, nobre Senaaor DirceU
O SR. JARBAS PASSARINHO- O que
é estranho, nobre Senador José Fogaça, é
Carneiro, e endosso as palavras que o nobre
Senador José Fogaça dirigiu _a V. Ex• ainda
que não se dê oportunidade, por exemplo,
IIá pouco.
ao próprio produtor de ele fazer a correção
do erro em tempo hábil.
Devo lhe dizer inclusive que depois da arAdmitamos, por exemplo, que em qualgumentação de V. Ex~ e a lembrança trazida
pelos Senadores Jutaby Magalhães e Alexan- quer conserte[ã:té um conserto de material
dre Costa, primeiro, pela inclinação da Co- tem 30 dias de garantia, no 31~ dia aparece
um problema. Então, a pessoa poderia exigir
missão e, segundo, da adequação possível de
um transplante que não fosse gerador de uma a substituição, mas vem desde logo no que
rejeição, podemos meditar sobre esta ques- está contido aí, punição, antes de dar oportu·
nidadê ao produtor de, no prazo de tantos
tão, mas não sobre a detenção e a reclusão.
Sobre esta pediria a V. Ex• que me conce~ dias, poder, -evidentemente, corrigir aquilo
que no seu produto, ao ser apresentado ao
desse o direito de divergir de V. Er
Não vendo nada, Sr. Presidente, não vendo consumidor, foi consi.derado desyantajoso.
Estamos dando wn passo gigantesco para
ilusões sequer; compro, e ~o comprar já me
irritei muitas vezes_comcoisas pequenas, mas criar o Código do Consumidor no Brasil. E
que devem ser objeto exatamente daquilo pen_so que, como consumidor - que é só
que pela primeira vez estamos fazendo no o que tenho sido, consumo até _a pilciéncia
Brasil, levantando um Código dessa impor- de V. Ex" nesta hora - gostaria de ter o
-apoio, mas não gostaria de tei uma soluç.ão _
tância.
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que caracterizasse o que o nobre Senador
Cid Sabóia de Carvalho disse com tanta ênfase: "que era uma solução fascista". Eu diria
também que é o equivalente a uma solução
stalinista. Nós só ouvimos, âs vezes, um dos
'lados; não ouvimçs o outro, e eu costumo
ser ambivalente no caso_
O meu objetivo foi exclusivamente este,
Senador Jutahy Magalhães. Foi, ~m primeiro
lugar, justificar perante V. Ex" uma revisão
de-pOSição, sem que isso implicasse em polidez, e, em segundo lugar, discutir esta matéria para chegarmos à votação, porque são
muitos os destaques que devem ser votados.
Durante o discurso do Sr. Jarbas Passarinho, o Sr. Nelson Carneiro, Presidente, deixa a cadeira da presidência que
é ocupada pelo Sr. Pompeu de Sousa,

.31' Secretário.

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
-Resta ainda um orador inscrito.
Concedo a palavra ao nobre Seandor Cid
Sabóía de Carvalho.
O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO
(PMDB -CE. Para discutir.) -Sr. Presidente, Srs. Senadores, tenho que trazer algumas <Xmsíderaçóes de um consumidor. Todos
nós aqui somos consuniidofes. E é neSta condíção que falamos. Mas, antes de sermos consumidores, somos Parlamentares, democratas pessoas comprometidas com a razão, pessoas comprometidas com a prudência pessoas
que defendem, acima de tudo, uma legislação
que realmente tenha aplicação, porque muitas vezes ocorre a uma lei o que chamamos
de ineficácia social. A ineficácia ocorre quando há uma revogação, quando há uma substituiçãO 'da leí, mas, muitas vezes, a lei tem
ineficácia porque se tQrna impossível de ser
cumprida, porque, através dela, o Estado se_
expressou Com violência, através dela o Estado se expressou inadequadamente, ou não
se fez entender pelo modo como se expressou. Vejam os Srs. esta questão das sociedades, esse é um assunto muito importante, porque há todo um Direi~o que trata das pessoas
jurídicas comerciais; há urn Código, qu:e é
um Código mesmo, o Código Comercial, lei
especial, com relação ao Código Civil Estamos aqui com um Código de Defesa do Consumidor que, na verdade, não é um código,
é uma lei com o nome de fantasia,_Código,
mas não é um Código. Vejam, Srs. Senadores, quando compomos uma sociedade, escolhemos um tipo. Uma sociedade limitada significa que os sócios sáo responsáveis até o
limite do capital. Mas podemos ter. uma sacie~
dade anónima onde não leva o acionista, o
proprietário da ação a nenhum outro comprometimento que não aquele da lei das sociedades a que ele se submeteu, a lei que trata
das sopiedades anónimas. Temos uma sociedade por com-andita simples, uma socie,dade
de capital e indústria, sócios que entram com
o dinheiro, outros entram com o trabalho
e isso está escrito 09 contrato e, logo, a responsabilidade tem que se funitar aos termos
o contrato comercial para a constituição daquela sociedade.
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Por isso, Sr. Presidente, não posso deiXar
de trazer essas considerações, porqu·e, inclusive, tivemos algumas afirmativas do Relator,
que não se alongou no texto, ele se impressionou aqui com o art. 28, que diz. "O juiz
poderá ... ", mas é só a redação, porque as
exigéncias levam o juiz a um cirmprnmisso:
mas logo no§ 19 diz:
"A pedido da parte interessada~ o juiz
determinará que a efetivação da responsabilidade da pessoa jurídica recaia sobre o acíonista .. .'t · -· --- -- · · ·
Não há mais o "poderá", já é "a pedido
da parte interessada, o Juiz _determinará".

O Senador Dirceu Carneiro -Creio_-esqueceu de se alongar. ..

O Sr. Jutahy Magalhães- Permite-me um
aparte, nobre Senador?
O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO~
Pois não, ouço V. Ex~
O Sr. Jutahy Magalhães - Veja V. Ex•que tenho o hábito de dizer, aqui no Senado,
que V. Ex' é meu guru jurídico agora, como
sou leigo e V. Ex• tão erudito, às vezes me
perco no raciocínio.
O SR. CID SABÓIA DE CARVALHONão, isto não é verdade, nem V. Ex~ é leigo
e nem eu sou erudito. Na verdade, ambos
somos bons Senadores, dedicados aos trabalhos.
O Sr. Jutahy Magalhães- Mas, no Direito, V, Ex• sempre me dá lições, que agradeço
e procuro aprender. Por isso é que, nesta
questão, por exemplo, para mim, como leigo,
o que eu vejo no§ 1" do art. 28 do Substitutivo
e art. 29 do Parecer, é que, neste caso do
§ 1~, já seria praticamente após o processo;
e, havendo o processo, então haveria já a
determinação. Mas o que prevalece é o caput
do artigo que diz que "poderá". O outro já
é uma conseqüência de um fato que já está
apurado. Esta é a dúvida que existe. Mais
uma vez repito que toda esta discussão mostra
que deveríamos examinar caso por caso para
a votação, para vermos o qu:e é que está mais
perfeito e o que está imperfeito.
Ai já não botando carapuça nenhuma, porque não seria da nossa lavra, seria da_ lavra
<i? Cãmara, es'se epíteto de fascista ou de
estalinista, como diz o Senador Jarbas Passarinho. não cabe a nenhum Deputado que fez
a proposta desse artigo.
·O SR. CID SABÓJA DE CARVALHONão, não estamos aqui atingindo ningUém.
Eu disse que b princípio se equivale a isso
pela natureza dele e por não permitir, evidentemente, a defesa da parte interessada, como
está a redação do parágrafo 1~ do artigo 28.
Quero com isso dizer.~~
O SR. PRESIDEN:I"E (Pompeu de Sousa)
- Nobre Senador Cid Sabóia de Carvalho,
muito ;r contragosto interr()mpo· a· discurso
de V. Ex~ para informar que sobre este assunto já há um acordo firmado e, como temos
ainda de votar justamente o Plano de Custeio
da Previdência, está havendo um .apelo no -
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sentido de que abreviemos a tramitação desse
ao meu conhecimento e acredito não tenha
projetO, pois temos de aprovar o Plano de
sido também trazido ao conhecimento do ReCustejo, sem o custeio _nada podemos fazer.
lator. Isto é falta, no mínimo, de delicadeza.
0 SR. CID SABÓIA DE CARVALHO __ No ·mínimo! E não estamos pedindo verifiEu entendo todas essas aflições. Vou concor~- caçã.o de quorum, poiS basta olhar para endar com
E:x:~ e com meus companheiros.
tendermos que não há quorum; não estamos
Lamento que não haja tempo e lamento tamPedindo, porque_ não queremos impedir a votação do Código de Defesa do Consumidor.
. sempre assim.
bém que_ aqui, no Senado, seJa
As ~oisas _chegam de tal modo que somos
Agora, gostaríamos fosse levado em consiobrigados_ a chancelar 0 que não deve ser
deração o trabalho realizado no Senado, para
chapcelado, a assinar 0 que não deve ser assinão chegarmos aqui, debaixo de pressão, exnado, a concordar com 0 que não merece
clusivamente para votar- ou crê ou morre,
concordância e, pior ainda, deixar de analisar
ou vOta- o Substitutivo ou não vota nada. E
_-- .só se retira do substitutivo que veio da Câma0 que deve ser profundamente,analisado.
Então, para a minha palavra, com 0 comra este artigo; qü_e_ é-da maior importância.
proinisso de usá-la em outra oportunidade,
para esclarecer todas. essas questões atinenO SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
tes, desde que não se vote agora, de afoga~ · - A tramitação será rigorosamente cumpridilho, desde que este acordo, 9o qual estou
-""
da, nobre Sena-dor_. (Pausa.) _
Sobre a mesa, requerimentos de destaque
sendo comunicado, seja exatamente pararetirar a matéria de pauta e passarmos à matéra
que serão lidos pelo Sr. lo Secretário.
seguinte.
São lidos os seguintes
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
REQUERIMEN:I"O N• 260, DE 1990
O Sr. Jutahy Magalhães- Sr. Pre-sidente,
Senhor Presidente,
peço a palav_ra gela ordem.
Requeiro, na forma regimenta!,_destaque
O SR. PRESIDEN:I"E (Pompeu de Sousa)
para rejeição da Seguinte parte do Substi·
-Com a palavra o nobre Senador.
tutivo da Câmara dos Deputados ao Projeto
de Lei do Senado n•97, de 1989 (N•3.683/89),
O SR. JUTAHY MAGALHÃES (PSDB - - na Câmara dos Deputados:
BA. _fJela o_~dem. Sem revisão do orador.)
A palavra ''construção", depois de " ... ati-_
-sr.-Presidente, é pela ordem mesmo, não
vidade de produção, montagem e criação,~'"'-'
é para tratar de outro assunto.
constante no artigo 39
Quero saber, Sr. Presidente, como vai ser
Sala das Sessões, 9 de agostO de 1990.-.ordenada a vot~9_ã_~~ Vamos votar, de prefeSenador Roberto Campos - Cid Sabóia de
rência, o __ quê? O substitutivo que veio da
Carvalho - Mauro Benevides.
Câmara? Esta é a preferência da votação?
REQUERIMEN:I"O N• 261, DE 1990
O !fR; PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
Senhor Presidente,
- O que vamos votar é o substitutivo da
Requeiro, na forma regimental, destaque
Câmara.
para rejeição da seguinte parte do SubstiO SR. JU:I"AHY MAGALHÃES- Ê sobre
tutivo da Câmara dos Deputados ao Projeto
isso__ que queria chamar a atenção: vai ser
de Lei do Senado n' 97, de 1989 (n• 3.683/89),
votado o substitutivo da Câmara.
na Câmara dos Deputados:
As palavras "ou imóvel" , depois de
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
".nqU.a.Iquer bem móvel. .. " constante no§
-Exato.
1~' do artigo 39
O SR. JUTAHY MAGALHÃES- RessalSala das Sessões, 9 de agosto de 1990. vados...
Senador Roberto Campos - Cid Sabóia de
Càrvalho --Mauro Benevides.
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
- Os d~sta<j_iles.
REQUERIMENTO N• 262, DE 1990

v_

O SR. JU:I" AHY MAGALHÃES - Não
propriamente os destaques, mas as propostas
feitas-pelo ltelator.
-

OSR.~PRESIDEN'fE (Pompeu de Souza)
Exato~ _____ _
--

0 SR. JUTAHY MAGALHÃES- O de•taque que existe, parece-me,_ é para o art.
28.
-

o SR. PRESIDEN:rÉ(Poinpeii-de Sousa)
-Mas há 18 destaques.
OSR.JU:I"AHYMAGALHÃES- -Quero aproveitar a oportunidade também para
lançar, mais urna vez, o meu protesto: estou
sabendo, por V. Ex•, que foi feito ilm acordo
paTa retirada do art. 28, que foi debatido
na Comissão, e ..esse acordo não foi trazido

Destaque para rejeição dos incisos V e VIII

do art. 69
Justificação
Inciso V- Contiato jurídicamente obr,iga
às Partes, por SC: tratar de vontade entre elas
estabelecidas. Diz o art. 1.093, do Código
Civil BrasileirO, que o Contrato se desfaz pela
mesma forma como é estabelecido. Ora, se
as proposiçóes são expostas e debatidas por
duas ou mais partes, não se pode admitir mo~
dificações, em sua essência,de forma uiiilat~
ral. Trata-se, na verdade, de uma aberraçao
jurídica, ero que contratos livremente ~justa
dos ficam sujeitoS a modificaç_ões unilaterais,
inclusive no caso de prestações desprol?orcionais (a que? l e fatos supervenientes não
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causados, muitas vezes, pelos fornecedor,
que, assim, assumirá todos os ónus, por

exemplo. de unia conjuntura da economia
provocada pela polltica governamental.
Jnciso Vlll - O Proieto do Código ora
examinado, na fonna como dispõe a respeito,
fere as determinações emanadas do artigo

so

(caput), de nossa Carta Magna, qual seja,
a de violar o princfpio da iguladade de todos
"perante a lei, sem distinção de qualquer espécie ... ". A aludida inversão, ainda que sua
aplicação se restrinja ao campo das relações

cíveis e comerciais, está marcada no

Doeu~

menta, pelo exagero com que se deseja imputáwla, de forma g~J?.C:ralizada e indiscrimina·
da.
Assim. produtores, prestadores de serviços
e comerciantes, diante _da simples alegação
de qe tentaram lesar os direitos do consu··
midor, terão de provar, na Justiça, que não
cometeram a infraçãOde -que foram acusados ..
Sala das Sessões, 9 de agosto de 1990. Cid Sabóla de Carvalho - Afonso Sancho
- 1\<lauro Benevides.
REQUERIMENTO N• 263, DE 1990
Nos termos regimentais, r_equeiro desta·
que. para rejeição, da expressão "indepen·
dentemente da existência de culpa", constante no caput do_art. 12, do Substitutivo
da Câmara ao PLS n~ 97/89.
Justificação

REQUERIMENTO N• 164, DE 1990
Senhor Presidente,
Requeiro, na forma regimental, desta~
para ·rejeíção da seguinte parte do Sl,lbstftutivo da Câmara aos Deputados ao Proj~to
de Lei do Senado n• 97, de 1989 (n• 3.683/S9),
na Câmara dos Deputados:
A expressão-"independentemente da exis·
tência de _culpa", constante no caput do artigo
12.

. - _-

Sala das Sessões. 9 .de agosto de 199(i. Senador Roberto Campos - Jarbas fassarinho - Cid Sabóia de Carvalho.
REQUERIMENTO N• 265, DE 19.90
Senhor Presidente,
Requeiro, na forma regimental, destallre
para rejeição da seguinte parte do Substitutivo _d<!- Câmara dos Deputados ao Proj~o
de Lei do Senado n'97, de 1989 (n• 3.683/89),
-na Câmara dos Deputados:
A p-alavra "o construtor '\ depois de "o
fabricante, o produtor, ... " constante no artigo 12.
·
Sala das Sessões, 9 de agosto de 1990. Senador Roberto Campos -- Çid _Sabóia dít
Carvalho - Mauro Benevides.
REQUERIMENTO N• 266, DE 1990
Senhor Presidente,
RequeirO, na forma regimental, destaque
para reJeição da seguinte parte do Substitutivo da Câmara dos Deputados, ao Projeto
de Lei óo_Senado n' 97, de 1989 (n• 3.683/89),
na Câmara 5fos Deputados:
A palavra "o construtor", depois de " ... o
fabricãnte", constante no inciso I do artigo
13.
Sala da;s S~ssões,_ 9 de agosto de 1990. Seoad.or _Roberto Campos - Cid Sabóia de
C8rvalho - Mauro Benevides.
Sala das sessões, 9 de agostO -de 1990. Roberto Campos - Cid Sabóia de Carvallio
- Mauro Benevides.

momento em que subtrai-se da _obrigaçào de indenizar o pressupoSto da configuração do elemento subjetivo, consagra-se,
s.t..:n disf:::.rces e com forte apelo emocional,
o famigerado instituto da "responsabílidade
objetiva".
_
A verdade é que, ultiinamente, alguns
arautos da idéia tentam difundir no meio jurf·
clico nacional o pensamento de que tal instituto decorre dos reclamos de modernidade,
posto adotado por outros ordenamentos jurí·
dicas Ocidentais. A assertiva reveste-se de
mais malícia do que verdade. A responsaREQUERIMENTO N• 267, DE 1990
bilidade objetiva, em algumas de suas maniDestaque
fç-stações, é realmente consagrada em outros
paí~s. mas com fortes mecanisrn~e restri·
~os termos regimentais, requeiro desta·
~v. E este não é o caso do Substitutivo ora
que, para rejeição, da expressão ''indepen·
destacado. Pxetende--se simpleSmente abolir
dentemente_ da existência de_culpa", cons·
l.•.>Ua a extraordinária construção doutrinária
tante no eaput ç!o art. 14 do Substitutivo -da
sobre a teoria da culpa. Almeja-se regredir
Câmara ao PLS n• 97/89.
C:c-cadas na evolução jurídica para ressuscitar
- Justificação
em sua plenitude um instituto repudiado já
nos primeiros anos deste século, conforme
No momento em que subtrai-se da obrigabem demonstra o nosso Códigq Civil vigente.
ção de indenizar o pressuposto da configuPondere~se que se nos afigura de todo j u~o
ração do elemento subjetivo, consagra-se,
que se fortaleça a posição do consumidor no
sem disfarces e com forte apelo emocional,
processo, conferindo-lhe toda sorte de inst~
o fa_m_igerado instituto da "responsabilidade
mentos e remédios processuais necessários
objetiva".
ao exercício do direito subjetivo aleg..Jo, inA verdãde é que, ultimamente, alguns
clusive através do amparo e da cobertur_a do
arautos da idéia tentam difundir no meio juríEstado. O que _se mostra._ têmerário é que,
Qiço nacional o pensamento de que tal instiem nome de tal interesse, se atropelem princí·
tuto decorre dos reclamo_s__Qe modernidade,
pios jui1dicos cousagrados por nosso estágio
posto que adotado por outros orde-namentos
de civilização.
jurídicos ocidentais. A assertiva reveste-se de
Sala das Sessões, 9 de _agosto de 1990. -- - mais malícia do que verdade.
Cid Sabóia de Carvall1o - Afonso Sancllo
A responsabilidade objetiva, em algumas
- Roberto Campos.
de suas manifestacóes, é realmente consaN.;

Agosto de 1990

grada eín outros pafses, mas com fortes mecanismos de reStrição. E este não é o caso do
substitutivo ora destacado. Pretende-se sim·
plesmente abolir toda a extraordinária cons·
truçãO doutrinária sobre a teoria da culpa.
Almeja-se regredir décadas na evolução jurí~
dica para ressuscitar em sua plenitude UII}.
instituto rep diado já nos primeiros anos deste século c"'Onforme bem demonstra nosso Có- _
digo Civil vi_gente.
Pondere-se que se nos afigura de todo justo
que se fortaleça a posição de consumidor nQ
processo, conferindo-lhe toda a sorte de instrumentos e remédios processuais necessários
ao exercício do direito subjetivo alegado, inclusive att:avés do amparo e da cobertura do
Estado. O que se mostra t~m~e_rário_ é que,
em nome de tal interesse, se atropelem princí·
pios jurídicos consagrados. por nosso estágio
de civilização.
Note-se que o projeto, ao tratar de serviços
prestados por profissionãfS'Tibefais, subordina a.caracterização·da responsabilidade à ve·
rificação da culpa (v. art.' 14, § 4~) e não
se mostra razoável fixar-se tratamento diferenciado por uma simples qualificação--do
agente.
Sala das Sessões_, 9 de agosto de 1990. Cid Sabóia de Carvalho -- Afonso Sancho.
REQUERIMENTO N• 268, DE 1990
Senhor Presidente,
Requeiro, na forma regimental, destaque,
para rejeição, da seguinte parte do Substitutivo da Câmara dos. Deputados ao Projeto
de Lei do Senado n• 97, de 1989 (n" 3.683/89),
na Câmara dos Deputados.
A expressão "independentemente da existência de culpa", constante no caput do art,
14.
Sala das Sessões, 9 de agosto de 1990. Senador Roberto Campos - Jarbas Passa·
rinho - Cid Sabóia de Carvalho.
REQUERIMENTO N• 269, DE 1990
Nos termos regimentais, requeiro -desta·
que, para rejeição, do art. 28 e parágrafos,
do Substitutivo da Câmara ao PLS n" 97/89.
Justificação
No seu afã de inovar, em matéria de defesa
dos direitos do consumidor, o autor do substi·
tutivo não vacilou em apelar, no art. 28, para
a teoria da disregard personality ou da eles·
consideração da personalidade jurídica, que
a doutrina contemporânea consagra em casos
especiais, e constitui ..Difeito vigente em se
tratando de empresas financeiras, nas quais
se compreende que haja a responsabilidade
solídária do "acionista controlador, do sócio
majoritário, dos sócios gerentes ou dos admi~
nistradores societários".
Nada justifica que, para defesa do consu·
midor, se deixe de respeitar o princípio tradiciona1 que distingue a pessoa j urfdica da pessoa dos sócios.
A te_oria da "desconsideração da persona·
lidade jurídica" tem sentido e alcance bem
diversos do que lhe atribui o redator do subs~
titutivo. Ela se legitima tão-somente no caso
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Ot.ilso inde-.li'do da personalidade, quando

os"'!óclo.s. desta se servem para, desviando-a
de sua finalidade, obter lucros ilícitos, sem
(e~pqp.Qer pessoalmente pelos prejuízos cau-

Sados.
,
A extensão dessa doutrina a todas as hipóteses de defesa dos direitos dos consumidores
demonstra, apenas, uma prevenção sistemática contra a atividade empresarial, não encontrando qualquer apoio à luz dos princípios
que regem a matéria.
Dir-se-á que o preceito citildo se inspira
no § s~ do art. 173 da Constituição, mas basta
a leitura deste dispositiVo ·para perceber-se
que o desrespeito ã autono~i!l da personalidade jurídica pode ocorrer tão-somente
quando a responsabilidade solidária dos sócios se configura em "atas pratic~dos contra
a 9rdem económica e finanCeíra e c-Ontra a
~Conomia popUlar".
·'O substitutivo, ao contrário do comedido
pteCeito constitucional, permite a desconsitleração da personalidade jurídica em todas
as hipóteses.
·
E afrrmar que tais casos- configuram ato
praticado contra a economia popular é o cú~
mula dos. c_Umulos, demonstrando como se
perdeu o senso de medida.
(in Aplicações da Constituição de 1988
-Miguel Reale.)
Sala das Sessões, 9 de agosto de 1990. Cid Sabóia de Carvalho - Roberto Campos
- Afonso Sancho - Jarbas Passarinho.
REQUERIMENTO N• 270, DE 1990
Destaque para rejeição- da Seção V (art.
28 e seus parágrafos).
JustificaçA.o
Esta Seç<'io (artigos e parágrafos), deflagra
enorme absurdO. O Judiciário poderá, a pedido da parte interessada, responsabilizar, indiscriminadamente, o acionista controlador
e sócios, quando estes·, nem sempre, têm ingerência ou participação na Vida administra1;iva da empresa.
Sala das Sessões, 19 de agosto de 199(\
-Cid Sabóia de Carvalho - Afonso Sancho
- Mauro Benevides.

dessa lal:ioriosa classe por induzir temor nas
representadas.
Sala das Sessões, 9 de agosto de 1990. --;Cid-Sabóia de Carvalho - Afonso Sancho
- Mauro Beoevides.
~presas

REQUERIMENJ:O N• 273, DE 1990

Destaque, para teJeição, do art. 49 e seu
parágrafo único.
Justificação
O dispositivo ·ara argüido atenta cõntra a
segurança dos contratos, tornando-os susceptíveis à fraudes e a imposições dê ordem unilateral de uma das partes.
Sala das Sessõ_es, 9 de agosto de 1990. Cld Sabóiã de Carvalho - Afonso Sancho
- Mauro Benevides.
REQUERIMENJ:O N• 274, DE 1990
Destaque, para rejeição, do art. 53 e seus
parágrafos.

Justificação
É uma porta aberta para que o consumidor
possa, ·a qualquer momento, e imotivada·
mente, romper o contrato, pois cria a garantia
de que, em razão do inadimplemento, os pagamentos efetuados lhe sejam integralmente
restituídos.
Sala das __Sessões, 9 de agosto de 1990. Cid Sabóia de Carvalho - Afonso Sancho
- Mauro Benevides.
REQUERIMENJ:O N• 275, DE 1990

-Senhor Pi-esidente,
_
Requeiro, na forma- regimental, destaque
para rejeição da seguinte parte do Substi·
tutivo da Câmara dos Deputados ao Projeto

de Lei do Senado n•97, de 1989 (n• 3.683/89),
na Câmara dos Deputados.
As palavras "ou imóveis", depois de " ...
de compra e venda de móveis ... ", constante
no artigo 53-. _
Sala das Sessões, 9 de agosto. de 1990.Robert~ Campos - Cid Sabóia de Carvalho.
REQUERIMENJ:O N• 276, DE 1990

REQUERIMENTO N• 271, DE 1990

Sr. Presidente,
Requeiro, nos termos regimentais, destaque~ para rejeição, do§ 1"' do art. 28 do Sll:bstitutivo da Câmara ao PLS n9 97/90.
Salà--dás Sessões, 9 de agosto de 1990.Senador Jarbas Passarinho - Afonso San-

Requeiro destaque, para rejeição, do inciso V do art. 56 e, por via de conseqüência,
da expressão "de proibição de fabricÇ~.ção de
·produtps" constante do art. 58, ambos do
Substitutivo da Câmara dos Deputados ao
Projeto de Lei do Senado n~ 97, de 1989 (n9
3.683/89, na Câmara dos Deputados).

REQUERIMENTO N• 272, DE 1990

Justificação

di•-

Destaque,_ para rejé:ição, dos arts. 33, 34
e 35 e seus incisos de I a III.
Justificação

Os dispositivos citados atentam contra a
segurança dos contratos, tomando-_os susceptíveis de fraudes e a imposições de ordem
unilateral de uma das partes. Além do mais,
a solidariedade por atas de representantes
autónomos, âlém de contradizer a autonomia
áo atente, diminuirá o mercado de trabalho

A possibilidade de imposiÇão da pena de
"proibição de fabricação de produto" por via
meramente administrativa se nos afigura como uma verdadeira violêncfa à garantia constitucional do contraditório.
Afinal, um eventual açodamento da autoridade administrativa pode gerar prejuízos irreparáveis ao fabricante, sem que posterior
recurso à via judicial tenha qualquer condão
compensatório ou mesmo reparatório.
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Note-se por relevante, que a supress<fo ora
S!J.gerlda não impediria que a autoridade_ ad·
ministrativa solicitasse ao Poder Judiciário,
como medida cautelar, a fiX<ição da aludida
que se pretende, na verdade,
proibição.
é desfigurar o··mecanismo do arbítrio, não
raras vezes presente nas decisõ.es adminrs:
trativas.
Sala da Comissão, 9-de agosto cte 1990.
-Nelson Carneiro.

o-

REQUERIMENTO N• 277, DE 1990

Requeremos destaque para rejeição na-aprciciaçãõ dos seguintes áispositívos alterados pela Câmara dos Deputados.
SUbs_titu_tivo da Câmara dos Deputados
Título U - das Infrações Penais

Ans. 61 a 80.
Justificação
Deve prevalecer a versão do substitutivo
da Câmara".
·
Constata-se que a p!op-osta do relator, no
rigor das penas que pretende impor, coincide
com proposições. recentemente apresentadas
no Congresso, o mesmo se podendo dizer
das multas.
"
A coincidência poderia, a um analista desa·
visado, fazer concluir que resultam de um
justo e jurídico consenso sobre a adequação
das penas estipuladas.
Todavia, estão, erroneamente, dando reflexo legal ao sensacionalismo decorrente de
episódios isolados e recentes, fazendo com
qrie se legisle para o futuro com base em
fatos específiCÇ>s, excepcionais, do pasSado
recente.
Ora, da mesma forma _que não se poderia
conviver com fenômenos teratológicos,-·não
se pode coexistir corri sailções draconianas
que~ tendo em vista aqueles, espraiaram-se
sobre realidades as mais diversas, inobservado o· senso de gradação, diferenciação e
de proporcionalidade dentro do universo de
penalidades estipuladas pelo Direito Penal,
neste e em outros títulos. •
Ao se tomarein as sanções estabelecidas
pelo relatório em causa, para os crimes c_ontra
o cõnSuinidor, como base para as coiiiiiiãções
de outros delitos previstos no Código Pemil,
ter-se-iam, pela proporcionalidade, que ado~
tar a pena de morte, os trabalhos forçadose as demais penas expressamente vedadas pela constituição.
Esta, aliás, registra a evolução do Direito
Penal, que em priscas eras consagrava o castigo corporal, evoluiu para a priVação de lib'erdade e boje preVê p"eilas alternativas. como a prestação de serviços de interesse social.
A Carta, a par de registrar a evolução do
Direito, coaduna-se à realidade nacional, onde a prisão não recupera:-, corrompe, q)ntrariando a doutrina, que pretende, no cumprimento da pena, também a recuperação.
A facilidade com que se distribuem penas;
quase todas de reclusão, por longos períodos,
é incompatível com o espírito da Constítuição, com a evolução do Direito Penal, com
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a reáb."ttade carcerária do País, impondo-se
:;ua reduçã_o, em to4os oS artigos.
_
Aplicam-se ã proposta,' aliás, as razões qus:
forçaram a amhação das Medid{ls.,Provisõri~
n~ 153 e 156, retiradas não a'pemls pelo'iristnt-

mento escolhido, mas também pelos e»eesscts

a~ conteúdo.

-----Para ilustrar o que fbi dito sobre o exagero
das penas, vamos compará-las com disposi-

tivo do Código Penal atin'ente a crime cóiltrã
a vida:
Homicidlo culposo - A ri. 121,
§ 3~ Se o homicidio é.....culposo:

Pena- detenção, de 1 (um) a 3 (três)
anos. __
A duração e a natureza das penas -

reclu-

são- sáo extremamente desproporcionais.
De todo o confunfo reSulta a necessidade

qe fazer adaptação de acordo com o espírito
da Constituição recentemente votada e ora

submetida a teste, adotando-se, nesta parte,
o Substituti,vo da Câmara.
,
.Sala das Sessões, 9 de agosto de 1990. Jar-.s Passarinho - Roberto Ciunpos.

O SR. PRESIDENTE tPompeu de Sousa)
- Com::ea?XPaiãvra a V: Ex•-

O Sr._ Fer_:gando Henrique Cardoso- Sr.
Presidente, peço a palayra pela ord~m.

O SR. JUTAHY MAGALHÃES (PSDBBA. Pela ordem.) -:..Sr. Presidente, o reque·
rimento é para. se votar em globo?
.

O ,SR- PRESIDENTE (Pompeu de Souza)
-Concedo a palavra a V. EX~'

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
- Ressalvados os destaques requeridos.
O SR . .JUTAIIY MAGALHÃES-- Votar
em globo todas as propostas do Relator pela
rejeição das propostas do substitutivo?
O SR. PRE~IDENTE (Pompeu de Sousa)
-Exato!

Q S.~- JUTAHY MAGALHÃES - Quer
dizer, =-é ná base do crer ou morre;? Tudo
bem!
O SR. PRESIDENTE (Pompeu ele Sousa)
-Em votaçãO·o requerimento.
Os SrS. -SenadOres que o aprovam queiram
permanecer sentados. (Pausa_)

O Sr. José lgná.clo Ferreira·- Sr. Presidente. peço a .palavra, para um esclarecimento.
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
E_alavra a y._;Ex~

REQUERIMENTO N' %7S, DE 1990
Destaque, pa~ rejeiçãO-,- do inciso 1 do art.
101
Justificaçio
Justifica-se a supressão do iD.CiSo--1 porque
"é' da tradição jurídica que as ações fundadas
.em direito pessoal e real sobre bens móveis
sejam propostas no -domícilio'do réti. Sendo
imóveis, é competente o· foro da Situação da
coisa (ãrts. 94 e seguintes, da nOsso Código
de Processo Civil). Mudar a regra do jogo
Significará tolher, ainda mais, o direito consa·
grado em defesa do réu.
Sala das sessões, 9 de agosto de 1990. Cid Sabóia de Carvalho - Afonso Sancho
- Mauro Benevide~.
O SR. I'R.ESIDENTE (Pompeu de Sousa)
- o~.iequerimentos lidos _serão votados
oportunamente.

i

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa
-Sobre a mesa, requerimento que· sqá lido
pelo Sr. 1~' SecretáriO.

É lido o seguinte
JU;QUERIMENTO N• 279, DE 1990
Nos termos do art. 287 do Regimento ln·
tel;IlC?, requeiro votação, em globo, dos dispositiVos do Substitutivo da Câlnara ao Projeto
de l..cei do Senado n\'~97, de 1989, que re~be
ram: parecer pela rejeição dõ-Reli!tOr:
Sala daS' Sessões, 9 de agosto de 1990. "Senad~r 'Dirceu carneiro.
O SR-..PRESIDENTE (Pompeu de Soula) ·
- Em....otação o requerjme~~o-.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram
pemianecer sentados. (Pausa".)
O Sr. Jutahy Magalbies ...:.... Sr. Présidente,
peço a palavra p(:la ordem:
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O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDO·
SO (PSO:B- SP. Pela ordem. Sem revisão
do orador.)- Acredito, Sr. Presidente, que
nós, no Senado, temos, H_4e, primeiro, votar
o~rojeto~substitutivo tal Como chegou aqui.
E, em seguida, podemos votar as propostas
do Relator, que são destaques ou eme_ndas.
Mas remos que, primeiro, nos manifeStar de
acordo com o parecer de S. Ex' sobre a matéria.

O Sr. Pompeu de Souza, 3~ Secretário
deixaa c~deira da presf4éncia, que é OC[,_t_·
Pada pef.J -sr. Nelson Carneiro, Presiden·
te.
·
O Sr. Dirceu Carneiro- Sr. Presidente,
Qr_equerimento proposto foi apenas no senti:.
do de facilitar a votação para esta Casa; não
tem nenhuma outra pretensão e nós acompanharíamos o bom senso e o interesse _dos Srs:
Senadores.

-Concedo-~

O SR. l'RESID&NTE (Nelson Carneiro)
- A Mesa vai colher os votos d~s I,.ider3?ças.

O SR. JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA (PST
- ES.) - O -requerimento é para votação
em globo?

O Sr. José lgnádo,Ferreira -Sr. Presidente, p?Tece-nos deveríamos votar ó substitutivo sem prejufzo dos desta.ques.
Muito obrigado a V, E~

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
_~~,E_xatamente. Foi o que _acabei de dizer:
a parte que o Relator rejeitou .
O SR. JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA -A
parte qu~ ó Relator rejeitoU?
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
-Exato.

O "Sr. Jutahf M&galli&e.S- Sr. Presi&:nte,
peço a

p~lavra

pela

o~dem.

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
- Coiicedo a palavra a V. Er-

0 SR: JUTAHY MAGALHÃES (PSDB ~
BA. Pela ordem.)- Pergunto: já foi votado

o subs-titutiVo?

O SR. PRESIDENTE"_(Nels_on Carneiro)
-É isso o que a Mesa vai fazer.
"0 ·substitutivo da Câmara a projeto
do Senado será considerado série de
emendas e votado separadamente por
artigOs, parágrafos, incísoiÇ alíneas e
itens, em correspondência aos do projeto emendado, salvo aprovação de reque·
rimento para votação em globo ou por
grupos de dispositivos, obedecidos o disposto n:o parágrafo único do artigo anterior.
O Sr. José Fogaça -Então, vem o requerimento de preferéncia?

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Souza)
-Ainda não, vai ser votado j_ustamente agora.
- -

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
- Há dois requerimentos, de votação em
globo, do substitutivo apresentadO pela Câm~a dos Deptuados, e outro de destaque.

O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Temos
que votar pr~eiro o substitutivo.

O Sr. Jotahy Magalhães- Sr. Presidente,
peço a palavra para uma questão de ordem.

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Souzà)
-De acordo com o parecer do Relator, esiamos votando por partes, ·
É esta a proposta do parecer do Relator.
Estamos cumprindo.
Q Sr. José lgrlácio Ferreira -

Mas tem
que ser submetido ao Plenário o parecer do
Relator.
O SR. JUTAHY MAGALHÃES- E não
está Sendo submetido.
O SR. PRESIDENTE (Pompeu do Souza)
- S. Ex' o Relator aprovou ãlguns artjgos
do substitutivo e rejeitou os demais.

-

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
Com 11 palavra o nobre Senador.
O SR• .JlJTAHY MAGALHÃES (PSDB-

BA. "'Para questão de ordem. Sem reV'isão
~o

orador.) - Perguntaria à Mesa, porque
que estabelecer qual a realidade que
éamos votando: urn Código de Lei de Defesf do Consumidor ou um Projeto de Lei de
Defesa do Consuniidor? Se estamos atendendo ao que a ConstituiçãO determino_u ou esta_mos também esquecendo o que estabelece
a Constituição', que obriga o Congresso avotar o Código de Defesa do Consumidor' e
n'ão uma Lei de Defesa do Consumidor.
terí~inos
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O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
-Vou responder à indagação do nobre Sena·
dor Jutahy MagalhãeS. A Constituição diz,
no art. 48 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias:
"0 CongressO- N aciomtl, detl:tro de
cento e vinte dias da promulgação da
Constituição, elaborará-código de defesa
do consumidor."
Mas, com letra pequena, não é Código de
Defesa do Consumidor; pode ser códido ou
lei.

O SR. JUTAIIY MAGALHÃES - Aí é
que está: o Código de Defesa do Consumidor
acaba com esta história de letra pequena e
letra grande; no Código acabá com essa dife·rença.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
- De modo que, se a expressão estivesse
com letra maiúscula, seria necessariamente
um código. Mas aqui é apenas código de defesa ..
O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Não é
um "Codigão", como diz o Senador Jarbas
Passarinho; e "codiguinho".
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
- O que _vamos votar é o substitutivo da
Câmara dos Deputados.

O SR. JUTAHY MAGALHÃES -Quer
dizer, então, que estamos votando uma Lei
de Defesa do Consumidor?
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
-Estamos votando a Lei de Defesa do Con' sumdior, que está na mesma hierarquia do
Código de Defesa do Consumidor.
O SR. JUTAHY MAGALHÃES - Não!
Há uma razão - da questão da hierarquia,
porque, se for CódigO de Defesa do Consu~
midor, vamos ter que votar artigo por artigo,
parágrafo por parágrafo, alínea por alínea;
se for uma Lei de Defesa do Consumidor~
podemos votar tudo englobado. Então, se
a letra pequena se refere mesmo a Código,
ou deixa de ser Có_digo e passa a ser leL.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
- Lembro a V. EX' que, quando votamos
aqui o que então se _chamava o Código de
Defesa do Consumidor, o fizemos em bloco.
O Senado aprõvou em bloco e não item a
item, como V. EX'- deseja. Não há dispositivo
regimental que obrigue a votação de projeto
de código artigo por artigo.
O Sr. Dirceu Carneiro - Sr. Presidente,
peço a palavra para uma questão de ordem.

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
-Concedo a palavra a V. Ex~.
O SR. DIRCEU CARNEIRO (PSDB SC. Para questão de ordem_. Sem revisão do
orador.)- Sr. Presidente, essa definição da
letra pequena que V. Ex~ deu pode ser até
-confundida com o tamanho da Constituição
- o formato pequeno pelo formato maior. Gostaria de fazer uma consideração sobre
esta questão: nós votamos, aqui, no Senado,

um Códi·go, segundo o que o Regimento define COf!IO_ tal. Crio~~se um~ -~rhi~são ~sE_ecia!
Te_!DPOrá~ia, que-teve um I'iti.ütl especiat·cte
tramitação. Portanto, não há como fugirdessa interpretação, Sr. Pr.esidentf-. As demais
considerações podem ser decisoe:l"soberanas
do Plenário, mas não pelo tamanho da letra
na Constituição.
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O SR. CID ·sABÓIA DE> CARVALHO
(PMDB -CE~ Pela ordem.) -Sr, Presi-_:
dente.
É inequívoco, absolutamente inequívoco
que houve uma C()mis~ão. Espedal. A Câmara dos Deputados não poderia dispor dessa·
aptidão de desfigurar esse trabalho produzido
por uma Comissão Especial, para devOlvê·lo
qual ~e nascesse de um mero projeto de lei
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
dt: inítiativa isolada de algum Parlamentar.
-Não podemos parar nesta dúvida, se é
Há uma irregularidade no processo admic6digo ou. lei. Se a Constituiç_~o Fe~eral se
nistrativo muito flagi"ante _e "O riSco é vOtãrrri"O's
tivesse referido ao Código de Defesa do Conqual se estivéssemos produzindo uma lei ordisumidor com letra mini!_scula, poderia querer
nária, quando a destinação, na verdade, seria
referir-Se ã -alguma lei que represente a defesa
m:esrtfo uni Código.
do consumidOr, que cOdifique várias disposiDesde que a matéria chegou ao Senado,
ções, visaridO ao mesmp objetivo; não podem
verifiquei, e venho dizendo em pronunciaser leis esParsas, deVe Sei apenas uma lei que
mentos, que lamentavelmente as pessoas não
codifique as diversas iniciativas em fivor da
prestaram muito atenção que o Código a que
defesa do consumidor. Assim entendo. Pode
noS "estamos referindo -é um nome meranie:D.te
ser até com e-quívoco, mas se tivesse dito Códe fantasia, porque a -câmara devolveu O
digo de Defesa do Consumidor com letra
substitutivo de outro modo, desfigurando iri:
maiúscula, estaríamos aqui votando o Código
tegralmente o trabalho produzido por uma
de Defesa CIO Co:risumidor. No caso, não po·
Comissão Especial.
derfamos nem pedir urgência; para o Código
Advertiria a V. Ex• que, devolvido o assunde Defesa do Consumidor não há urgência.
to ao Senapo, outra vez se reuniu essa ComisÜ- qtie -eStanfos ex_iin}naiido é 0 'SUbstit_utivc
ao prOjeto dõ Senado Federal. CaSo ·cat1trá." são Especial, outra vez .se discutiu, houve
acirrado debate .entre os Senadores Roberto
rio, terfã.IDõS um-processo eSpecial;" não o PoCampos, Dirceu Catlieiro e muitos outr-os
deríamos estar votando hoje. Há uni Capítulo
Senadores presente:;,{'
próprio na Constituição Federal. O fato de
Então, estamos com um critério de produter-Sidõ eXãffiliiadO pela- meSma Comissã-o
ção da lei absolutamente equivocado, cheio
que OpinoU "iniCialmente, foi uma homena ·
de problemas _que nos poderão custear muitas
gem JqüeleS que se debruçaram· sobre o as:- _
dúvidas mais tarde.
sunto, estudaram-no e constituíram uma CoPor que, então.,_ V. Ex\ atendendo a essa
missão par-ª r~ver o trabal~o elaborado peta
nossa advertênciaWbão pára úm pouco a reu·
Câmara dos Deputados. Mas isso não...
nião para deliberar a Mesa do Senado como
O Sr. Jutahy Magalhães - Permite-me V.
tratar esta matéria de modo mais fundamenEx~ um aparte, sem querer dialogar com a
tado?
Mesa'?
O critério de aprovação de um C(5digo é
todo diferente do d~ um projeto de lei coO SR. PRESIDENTE (NelsOn Carneiro)
mum. Tudo é absolutamente diversO:-:V. Er tem a a palavra.
·
Na verdade, estou acolll'finhando as aflições do., meu cliente, de quem sou guru, _o
O Sr.IUiafiYMagalhães- Se fizemos uma
Senaodr J utahy Magalhães. S. Ex~ tem· funda~
Comissão Especial para atender à tramitação
das reflexões neste momento e mais fundadas
especial de um Código, como é que agora,
apreensões, porque S. -Ex• foi q entuSiasta
apenas p'tlr estar com letra nlinúscula, deixa
d.esta matéria, S. Ex~ foi o Presidnete da Code ser Código'? Se não fosse código, não seria
missã~, foi o homem que se-_ dedicou a esta
uma Comiss_áo Especial, mas uma Comissão
matéria. De reperi.te, isso cai tudo por te~
Permanente que deveria ter examina~o a
e vamos chegar a· dma situação ·muito difíciL
questão. Logo, a Comissão Especial não seria
O projeto de lei õrigírial- é de ãUfOria do
adequada para um ser minúsculo, e sim para
Senador Jutahy Magalhães que foí para essa
um ser maiúsculo.
ComiSsão, nasceu coniÕ Código. A COnst:j,
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
tuição refáe-se a Código.
-É que o projeto que foi-do Senado tinha
Esse aspecto interpretativo de V. Ex•, de
o título Código de Defesa do Cons_umidor
estar com letra maiúscula ou mJ,n.úscula, pode
e, por isso mesmo, teve uma Comissão Espeparecer brincadeira, mas tem cbrto Tundacial; quando foi_examinado pela Câmara dos_ meato. Na '-':erdade, podererri.OSt·chaniar ao
Deputados, esta o fez como uma Lei de Defe- .coJ.iunto de normas onde várias leis se carac-.
sa do.Cons.umidor.
terizam, como é o caso presente, de Código
Veio ao Plenário do Senado; vai-se exami·
sem que seja perfeitamente um Código. E
nar,_ agora, a aprovação ou mio do texto da
o que :está acontecendo.
Câmara dos Deputados.
O Sr.-Dii-ceu Carneiro - Permite:me-V.
O Sr. Cid Sabóia de Carvalho- Sr. PresiEx" um aparte?
dente, _p"eço a pal~vra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carnioiro)
O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO-Concedo a palavra a V. Ex•
Pois o.ão.
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O Sr. Dirceu Carneiro -Senador Cid Sab6ia de Carvalho, ~ndo a letra da Constituição tiver-"lei;' com letra minúscula, como
será a sua interpretação neste'sentido'?

O..SR-,,CID SABÓIA DE CARVALHONão estou discutindo isto. Não estou radicalizando 'esta interpretação. O que quero dizer
é que, muitas vezes, uma lei contém várias
leis, co.mo·psta aqui, que conténúiormas pro-

cessuals, normas s_ubstantivas, normas adjetivas. Então, qualquer ~specialista encontraria, nesta lei, várias outras~ umas penais, outras cíveis, outras de processo, outras de apuração de responsabilidade, logo, lei atinente
ao Direito Civil.
De forma que o Presidente, que é um homem experiente, não está dizendo nenhuma
leviandade. Na verdade, ele está"furidado na
sua experiência. Mas apenas isso merece uma
melhor reflexão para sabermos se a COnstituição exige" Um C6dig00u se_ abre espaço
para a lei comum onde esteja a defesa do
consumidor.
É o apelo que faço a V. EX', Sr. Presidente.
O Sr. José Fogaça --Sr. Presidente.--peço
a palavra pela ordem.

O SR- PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
-Concedo a palavra a V. Ex•
OSR.JOSÊFOGAÇA(PMDB-Rs.Pela
ordem. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, quero apenas dizer que V. Ex• tem
razão. Entre os autores do texto desta Constituição está o ilustre e já falecido Pro~. _C_e-Iso
Cunha, que foi um d6sliomens que revisaram
e analisaram, detalhada e acuradamente o
texto, o signo e_scrito. Às vezes, aqui, nesta
Casa, não se dá muita atenção aos signos,
mas os signos da língua escrita têm signifi·
cação, têm significante e têm significado. En·
tão, é importante registrar, por exemplo: no
art. 164 da Constituição, fala-se em banco
central, com letra minúscula. E por que se
usou a letra minúscula? Para se referir ao
gênero e não à espécie. Eu dou essC testemunho a V. EX' porque fui Relator-Adjunto e
ajudei o Relator Bernardo Cabral a escrever
esses textos. Lembro-me que houve um debate em torno de letra maiúscula e letra minúscula para banco central. Por quê? Porque
fosse qualquer banco que o~ passe a posição
e a função de Banco Central, não essa entidade que está aí, nece~ariarneD.te.
No caso de código~ V. Er tem razão, refere-se ao género e não à espécie. Gênero é
o quê? Código ê sinôniri:to de lei, ccmjunto
de normas. Quando se esqeve com letra
maiúscula, Código é a con:sOiidaçá.o de todas
as leis referentes à matéria ou de todo conjunto-de normas referentes à matéria.
Considerando isso, V. E~ tem razão, estamos votando unia lei; portanto, não há necessidade de atender àquilo que, regimental·
mente, é requerido para votação de um Códi·
go cotnJetra maiúscula.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)-O requerimento será novamente liao pelo
Sr. 19-SecretáriO.
-
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É lido o segui~te
ItEQUEIUMENTO N• 279, DE 1990

quanto ao seguinte: eril vez de "e" ser "ou".
Esta é a votação que parece restabelecer
_aquilo que era proposta do Senado: en:t vez
de''e", no art. 29, muda-se para "ou''. ComeNos termos do art. 287 do Regimento Inçaríamos pelo art. 29 , que é essa pequena
terno, requeiro \'Otação, em globo, dos dispomodificação, mas da maior inipái1âflcia.
sitivos do Subs_titutivo rla Câmara ao Projeto
de Lei do Senado n' 97, de 1989, que receberam Parecer pela rejeição do Relator.
O SR. Pkl!:SIDENTE (Nelson Carneiro)
Sala _das Sessões, 9 de agosto de 1990. - Há dois requerimentos sobre a mesa que
Senador Dirceu Carneiro.
vão ser votados. O primeiro, do nobre Senador Dirceu Ciirleiro:
O Sr. Jutaby Magalbães - Há um equívoco.: _o Relator não deu parecer pela rejeição
"Nos termos do art. 287, requeiro vo·
do substitutivo,
tação em globo dos dispositivos do sUbstitutivo do projeto de lei do Senado que
O Sr. Chagas Rodrigues - Rejeição de
receberam parecer pela rejeição."
artigo!
- O Sr. Dirceu Carneiro- Sr. Presidente,
penso que a forma de votar é aprovar o da
Câmara, ressalvadas as emendas.

O .SR~-PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
--A Presidência,deseja ordenar a votação,
e.'\clarecendo o seguinte ao l?lenário: o·substitutivo da Câmara dos Deputados deve _ser
votado por artigos, parágrafos, incisos, alí~ea_s- e itens ou por partes, a requerimento.
O Relator emitiu parecer contrário a uma
parte do substitutivo e pela aprovação de determinados dispositiVos. O requerimento lido
ylsa à votação, em globo, dos dispositivos
corn paret_ef contrário. Se aprovado o requerimentot a votação desses dispositivos s-erá
feita em bloco. Há sobre a mesa outro reque~
cimento para votação em globo dos dispositivos com parecer favorável. Se aprovado esse requerimento, a votação desses dispositivos com pai'ece.çfaVorável será feita de uma
só vez, também. Em ambas as votaç6es ficarão ressal_v~dos os requerimentos de destaque
para rejeiÇão de dispositivos apresentados
anteriormente.
_ Coin, estes_.esclaredmentos, passa-se à votação do requerimento para votação, em globo,, dos dispositivos com parecer contrário.
Não há, neste momento, deliberação sobre
o mérito da matéria.
Em__votaç§o o requerimento.
O Sr. Jutahy Magalhães- Peço a palavra
pela ordem.
O SR- PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
- ConcedQ a palavra a V. Ex•
O SR- .IUTAliY MAGALHÃES (PSDBBA. Pela ordem. Sem revisão do orador.)
-Sr. Presidente, desculpe-me estar tomando o tempo, más estou preocupado com a
votação do custeio da Previdência, pois, se
votamos a outro projeto, temos obrigação
de votar este e, por isso mesmo, não este
o.utro projeto, temos obrigação de votar este"
e, po,r isso mesmo, não estou querehdo cria~
nenhum problema na tramitação. Também
sou um dos "pais da criança", desse Código
de Defesa do Consumidor, Código com letra
maíscula ou minúscula, .tanto que fizemos a
Comissão Especial, mas não estou discutindq_,_aqui, nadã desta questão.
Deveríamos defender algumas modificaçõ~s. O RelatQr começa (>elo art, 2? fazendo
o pedido de modificação do art. 29 ·apetias

O Sr. Di,rceu Carneiro- Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.
O SR- PRESIDENTE (Nelson C.irneiro)
-Com a palavra V. Ex~
O SR. DIRCEU CARNEIRO (PSDB'SC. Pela ordem. Sem revisã_c~ do orador.)
-Sr. Presidente, penso que e~te entaminh'amento foi assim assumido por mim no sentido
de facilitar os trabalhos da Mesa, que estavam
bastante atrapalhados, no meu entender, e
buscar, nesta fórmula, mas não é uma preferência pessoal. Creio que é ri:taiS para aUxiliar
os funcionários da Casa que estão dando retaguarda aos trabalhos da Mesa, porque o cor~
reta seria cada uma das questões destacadas
individualmente para votação. Essa votação
em globo facilata o trabalho da Mesa, mas
prejudica a qualidade do texto.
O SR. PRESIDENTE (Nelson CarneiroJ
-Vamos votar o requerimento.
O_Sr. Jutahy Magalhães- Sr. Presidente,
para um esclarecimento meu e talv~z de outros Srs. Senadores, porque, se votannoS em
globo todas as propostas pela rejeição, teremos _que votar integralmente tudo o que foi
feito no parecer não poderíamCI$ separar, di·
vidír aquelas questOes que Poderiam _s_e_r__de_
cOnsenso. Como, por exemplo, esse art. z~o
- talvez seja de consenso modificar o "e"
por "ou".
Mas, se votarmos em globo, não sei se tddos
Y.'otarão também favpravelmente às propos-tas; se todos votarem favoravelmente às pro·
postas, tudo bem. Mas acho que talvez fosse
mais adequado ...

O SR- PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
- A Mesa está colocando em votação o re•
queriment? do Relator.
O SR- DIRCEU GARNEIRO- Sr, Presidente, retiro o meu requerimento.
O SR- PRESIDENTE (Nelson Carneifo)
---:- Retirado o requerimento de V. EX', se
a Mesa aceitar, teremos que votar artigo por
artigo do substitutiVo. -_Se V. EX' opinou favoravê:lmente a esse
e contrário a toc!_os os outros~ evidentemente,
que tem que ter duas votações uma, dos que
não lograram parecer favorável; portanto, o
Kelator opinou ...
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O SR. DIRCEU CARNEIRO -Sr. Presl·
Qente, o meu relatório tr3.ta especificamc...nte
de cada artigo.

·O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
- Mas serão examinados aqueles em que
V. Ex• opinou favoravelmente.
O SR.DIRéEU CARNEIRO- AprovaÇão
com justificação e rejeiÇão com justificativa.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)Os dispositivos que V. Ex~ opinou- fã.voravelmente serão votados em globo, salvo os
destaques e os que V. Ex• opina ou contrariamente serão votados em globo sa_lvo os destaques.
É muto fácil, nós vamos votar aqueles dispositivos que V. Ex~ rejeitou no substitutivo
da Câmara.
Em votação o Rerquerimento. (Pausa.)
Aprovado.

Vai-se proceder ã votáção,

em

globo, dos

dispositivos que receberam parecer contrário

do Relator.
O Sr. Cid Sabóia de Carvalho --Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro}
-Concedo palavra ao nobre Senador.
O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO
(PMDB -CE. Pela de ordem.) -Sr. Presi·
dente, permita-me uma observação. Se votarmos o trabalho do Relator, parece-me a coisa
mais justa, votamos o projeto de lei vindo
da Câmara, sem prejufzo dos reparos senato·
rais. Gostaria que V. Ex' acompanhasse meu
raciocínio.
Agora, votamos o que o Relator rejeitou,
depois votamos o· que- foi destacado, desde
que não colida com o que·-aprovãtmos do
Relator. Por exemplo: se eu concordar com
o Relator, com a supressão feita por S. Ex\
uma outra supressão que exista não tem mais
sentido e muitos destaques ficarão prejudi·
cados.
Acompanhem o meu raciocínio: votamos
a matéria do Relator, o Relator recusou: dissemos que S. Ex' está Mo ao recusar: vamos
concordar, pretendo concordar com as exclusões do Relator.
Assim, essas exclusões estão aprovadas no
Senado, os destaques supressivos que coincidem com o trabalho do Relator estão prejudicados, só os outros serão votados.
Deste modo, chegaremos facilmente à conclusão dos trabalhos. Então, V. Ex. põe em
votação o trabalho do Relator, o que rejeitou
S. Ex• e diremos ..sim" Ou "não" se dissermos
"sim", muitos destaques serão prejudicados:
se dissermos "não", todos os destaques serão
examinados.
Acho que é isso, Si. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
- O Relator não apresentou substitutivo,
mas destaques, para fazer prevalecer, de certa forma, o que foi aprovado pêlO Senado,
e rejeitou todos os outros dispositivos.
Temos que votar, como S. Ex' mesrito requereu, inicialmente, em globo, os disposi-

tivos Que receberam parecer contrário do Relator.
VamoS Votar oS dispositivos cOm parecer
contrário do Relator.
Peço às Lideranças atentem ...
-~ O -Sr. DirCeu Carneiro- Sr. Presidente,
_y, Ex.~ vai sUbmetê-los globalmente?
o SR. PR.ESn:fENTE--(NeiSOn--éarneiro)
-Foi V. Er.- que requereu, nobre Senador
Dirceu Carneiro.
--
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Relator -que não devem figurar na lei, no entendimento do Relator~
O Sr. Dirceu Carneiro - Restabelece o
texto do Semido.
Cómo võta oU~ do PMDB?

O SR. JOSÉ FOGAÇA (PMDB -RS) Sr.Presidente.

~'Sim",

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

O SR. CHAGAS RODRIGUES (PSDB O Sr. Dirceu Carneiro- Mas retirei ore- _ PI)- O PSDB acomp?nha o pareceulo Requerimento, Sr. PresideO:te,'P:orque vai pre·
lator, vota "Não", Sr. Presidente.
judicar a qualidade do projeto.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
-Como vota o Líder do PFL?
Mas vamos votar ·em globo aqueles em que
O SR. ODACIR SOARES (PFL ...:. RO)
V. Ex~ opihou contrariamente; -"Sim", Sr. Presidente.
Foi V. Ex• o primeiro a: opinar contra.
_Estou submetendo a votos aquilo em que
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
V. Ex• foi contra.
-Como vota o Líder do PDT?
Peço aos Srs. Líderes e demais Srs. SenaO SR. NELSON WEDEKIN (PDT- SC)
dores atentem para o que vamos votar agora:
-"Não'', Sr. Presidente.
os dispositivos- que mereceram parecer contrário do Relator. O que vai ser posto a VotoS
O SR. PRESIDENTE (Nelson Cãnieiro)
em globo é a matéria rejeitada pelo Relator.
-Como vota o Líder do PDC?
O Sr. JOsé Richa -Sr, Presídente, peço
O SR. ANTÓNIO LUIZ MAYA (PDCa palavra pela ordem.
TO)- "Sim", Sr. -Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
-Concedo a palavra a!J nobre Senador.
....... Não há Representante do PTB presente.
Como vota o Líder do PRN?
O SR; J"OSÉ RICHA (PSDB.- PR. Pela
ordem. Sem revisãq do orador.) -Sr. ]?resiO SR. NEY MARANHÃO (PRN - PE)
dente, existem dois blocos de emendas com
-"Sim", Sr. Presidente.
parecer do Relator- um bloco__ _de emendas
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
que- S. Ex~ está sugerindo rejeitar e, para re-Como vota o Líder do PDS?
jeitar as emendas, é precíso que se vote a
favor do parecer de_ S. Ex' Depois, vai-se
O SR. JÁRBÃS PASSARINHO (PDS votar outro requerimento, em que S. Ex~ dá
PA) -"Sim", Sr-. Presidente. o parecer a favor. Aí, sim, pode-se rejeitar
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
e ánaliSãr uma a uma: As que têm parecer
-Como vota o Líder do PSB?
contrário, pode-se rejeitar em bloco, aproO SR. JOSÉ PAULO BISOL (PSB- RS)
vando o parecer do Relator.
~"Sim", Sr. Presidente.
O Sr. Jutahy Magalhães - Sr. Presidente,
O SR. PRESIDENTE Como vota o Líder
peço a palavra para uma explicação.
do PST? (Pausa.)
O SR. PRESIDENTE (N,Ison Carneiro)
O SR. JOSÉ IGNÃCIO FERREIRA (PST
-Concedo a palavra ao nobre Senador.
-ES)- "Sim", Sr. Pre_sidente.
O SR. JUTAHY MAGALHÃES (PSDBBA. Para explicação. Sem revisão do oraO SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
dor.) -Sr. Presidente, parece-me que o Se_-_ Não há. R"Cpresentante do PSC presente.
If:ador José Richa está laborando num equí·
Como vota a Senador Alfredo Campos?
voco_.
-- · ------íl'-ausa.)
Quandoo_Sén<idor Dirceu Cârneiro propõs
Como vota o Senador R3.chid Saldanha
a rejeição, do que está no substitutivo da
Derzi? (Pausa.)
Câmara dos Deputados, foi a rejeição à parte
Como vota o Senador Carlos Patrocínio?
d~ substitu~ivQ da Câmara dos Deputados,
O SR. CARLOSPA TROCINIO (TO) - ---e- n~o às emenda_s do Senado. Então, para
!flar com o parecer, é pela rejeição das parMeu voto é "Sim", Sr. Presidente.
tes que ele __ propós serem rejeitadas, tanto
O SR. PRESIDENTE (Nelson CarneiroO
a modificaÇão ou o retorno,_ praticamente o
-·Votaram "não"'' 18 Srs. Senadores; e
retomo ao projeto inicial.
"Sim",49.
Esta é a explicação que achei de IÍrinha
De modo que foi aprovada a parte rejeiobrigação dar, para evítar dúvidas quanto ao
ta~a p~lo Relator,
voto.
O SR. l'RESIDENTE (Nelson Carneiro)
-Então, vamos VOtar~ porque já está-eSClarecido. Vão ser votados agora aqueles dispositivOs que receberam parecer contrário do

O Sr. Jutahy Magalhães- Sr. Presidente,
V. Ex' vai colocar em votação as partes que
foram aprovadas?
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O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)

-Agora vou colocar:em-votª'Ção o Requerin9

mento
280, de 1990, que vai ser lido pelo
Sr. J? Secretário.
É lido o seguinte

REQUERIMENTO N• 280, DE 1990
Requeiro a votação em globo d9S. dispositivos do Substitutivo da Câmara ao PLS n~
'97/89 de Parecer Favorável da Comissão_
Temporária.
Sala da Sessão, 9 de agostp de 1~90. Dirceu Carneiro.

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
-V. Ex' tem a palavra, nobre Senador Jutahy Magalhães.
-'
O Sr.Jutahy Magalhães- Posso fazer algum encaminhamento rápido, Sr. Presidente?
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
-V. Ex• dispõe de 5 minutos.

A~osto

de _1990

Passa-se, agora, aos d.estaques.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
Requcrimentd h~ 260: quanto ·ao ·art. -39",
- Votaç<'!o do requerimento.
exclusão da palavra "'construção"~ depois de
Os que aprovam o requerimento queiram
"atividade de produÇão, montagem e criapennanecer sentados. (Pausa.)
--ção"; de autoria do nobre Senador Roberto
Aprovado.
Campos.
O SR- PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
Antes, a Mesa prorroga a·sessão por-uma
-Pass<i-se_à_votação_, em globo, dos disposihora.
tivos que tiveram parecer favorável da CoEm votação.
missão Temporária.O SR. JUTAHY MAGALHÃES.:._ Sr. PreOs Srs. Senadores_que_qu_iserem l"Il:ap.ter
sidente, peço··.a Palavra para encaminhar a
o texto da Câmara dos _Deputa9os votarão
votação.
·
"sim" caso contrário, votarão "não".
Vão ser colhidos os votos das Lideranças.
.O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
como-vota-o riObre Líder cio PMDB?
-Tem a palavra V. Er
O SR. JOSÉ FOGAÇA (PMDB -RS) O SR. JUTAHY MAGALHÃES (PSDBVotO "sim", Sr. Presidente.
BA. Para encaminhar a '9otação.} -Sr. Presidente, eu gostariá apei::J.as de saber- é uina
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
única indagação .!._pOr' q·ue excluir a palavra
-Corno vota o nobre Líder do PFL?
"construção" e não excJ.uir o resto.
O SR- ODACIR SOARES -(PFL - RO)
-Voto .. sim". Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Neléon Carneiro)
lendo, e as razões que inspiraram
o SI!.- PRESIIIENTE. (Neison c·arneiro) -Estou
o nobre Senador Roberto Campos não cons_-Corno Vota o nobre Líder do PSDB?
tam do pedido de destaque. Não posso interÓ SR- CHAGAS RODRIGUES (PSDB :._: pretar o pensamento de S. Ex• Mas_ acredito
PI)- O PSDB, nesta altura, vota "sim",
que S. Ex• julgasse necessário apenas a "ativijá que votou antes no sentido da aprovação
dade de produção. montagem e _criação'-' e
do parecer do Relator.
desnecessária, a p_alavra "construção" .
Em vota-ção o destaque.
O SR- PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
- Como Vota o nobre Líder do PDT?
O Sr. Di.rct:o _Carneiro""""' -Sr. _Pres;i.den~~~
O SR- NELSON WEllElGN (PDT- sq peç~ a palav-ra P3._!a en:caminhar a votação. ·
-"Slm", Sr. P:Ce.sidente.·
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
O SR- PRESIDENTE (Nelson Carneiro) ~Concedo a p~lavra a V._ .Er_
-Como vota o nob_re Líder do PDC?
O SR. DIRCEU CARNEIRO (PSOB -

O SR. JUTAHY MAGALHÃES (PSDBBA. Para encaminhar a votação. Sem revisão
do atador.) -Sr. Presidente, desejo parabe.nizar o Relator da Câmara dos Deputados,
Deputado Joaci Góes, pelo trabalho que realizou. Espero tê-lo como nosso Colega, aqui,
com a mesma eficiência com que_ faz o seu
trabalho lá. Fico satisfeito em ver as suas
idéiãs ·prevalecerem, agorà, lamento profundamente ter que votar favoravelmente às
pressões de lobbfes que ultrapassaram, que
extrapolaram, tudo que existe de correto
aqui, esta Casa:. ··
O SR- ANTóNIO tUIZ MAYA (PDC ~por isso que aqui, neste momento, reno,TO)- "Sim", Sr. Presidente.
vo os meus protestos pela maneira como foi
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carne_iro)
executado esse trabalho. E lamento profun-Como VOia o nobre Líder do PTB? (Paudamente que o Senado não tenha tido condisa.)
ções de votar pelo menos·a:quilo que viessd
S. Ex• não está presente.
aperfeiçoar o Código no que _tem de defeito.
Coino votà o nobre Líder do PRN?
E existem defeitos. É lógico_ que ninguém·
pode fazer nada perfeito, mas .ilgumas coisas
O SR. NEY MARANHÃO (PRN - PE)
poderíamos ter modificado, com o consenso · -Voto "sim", Sr. Presidente.
de todos os Srs. Senadores: Consenso que
O SR- PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
poderia ser buscando se nós, aqui, quisés- Corilo vota o nobre Uder do PDS'?
semos votar apenas no'dia 21, pois é muito
fácil: basta pedir verificação de quoruni, porO SR. JARBAS PASSARINHO (PDS que não há quorum. Mas, Sr. Presidente, nã<l
PA)- "Sim", Sr. Presidente.
faremos isso, de jeito nenhum. Não vamos
pedir verificação de quorum, porque temos
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
obrigação moral, no Senado, de votar o cus-Como vota o nobre Líder do PSB?
teio da Previdência. Esta é a obrigação de
O SR. JOSÉ PAULO BISOL (PSB -RS)
todos os Srs. Senadores.
-"Sim", Sr. Presidente.
Espero que o Governo," que disse que ia
vetar esse Código de Defesa do Consumidor,
O SR. P~S_!DENTE (Nelson carneiro)
se não fosse aprovado o que veio da Câmara
-Como vota o ·nobre Líder do PST? (Pau-isto foi declarado, textualmente, na minha
sa.)
presença, que essa mesma Liderança do GoS. Ex' nã_o está pi-esoote.
verno não queira aproveitar-se agora da falta
Como vota o nobre Senador Carlos Patrode quorum existente na CaSa para impedir
cínio?
a votação do Plano de Custeio que está na
OSR.CARLOSPATROCÍNIO( -TO)
pauta.
- - "Sim••, Sr. Presidente.
Espero que aqui, também, todos votem a
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
favor nesta hora. porque iremos votaM favor
e esqueceremos o nosso direito de pedir veri- Aprovado unanimemente, é mantido o
fiCaçãO de quorum.
t~Xt9. da Câmara dos Deputiidos.

se. Para encaminhar a '{Otação. Sem reYisão

do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senado- res: Sou coptrário â retirada desse setor .do
Código, porque é um dos setores que deve
ser tratado igual aos demais. E a pergunta
do Senador Jutahy Magalhães foi exatamente
neste sentido: Por que não -tirar os d.emais,
eJ:?.tão? Ou se deix;a~ todos ou se tiram ~os,
porque daí fica mais fácil, continua tudo como está.
O SR. PRESlllENTE (Nelson aimeifo)
- Os Srs. SeQadores que estão de acordo
queiram permanecer sentados. (Pausa.)
~
Rejeitado o destaque; mantido o tçxto da
Câmara.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)'
- Requerimento n~-161, do nobre Senador
Roberto Campos,_art. _31'; as palavras, para
rejeição, "ou imóvel" depois de "q~quer
bem móvel", constante do§ l9do art. 3P

O Sr. Jutaby Magalhães - É o mesmo
princípio de interesse da construção.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
- Os Srs. Sanadores que estão de acotdo
queiram permanecer sentados. (Pausa.) _
Pelas manifestações do Plenário, rejeitado
-o destaque

0 SR- PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
-,.Requerimento n9 262, de destaque do Senador Cid Sabóia c:JF Carvalho. para as rejei:
ções dos.incisos V e VIII do art. 6'
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O SR. DIRCEU CARNEIRO - Sr. Presidente, este assunto trata de um direitO elem'entar do consumidor, de defender-se de
cláusulas leoninas de contrato, e, por outro
lado, o seu direíto de a~sso ao Judiciário.
De modo que opino para que permaneça.

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
- É contra o destaque.
_
Os Srs. Senadores que rejeitam o destaque
queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Rejeitado.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
-Em votação o Requerimento de Destaque
n~>263, de nobre Senador Cid Sabóia de Carvalho - retira a expresSão "independenteJD.ente da existência de culpa", constante do
caput do art. 12 do substitutivo da Câmara.

O Sr. Dirceu Carneiro -Peço a palavra
para encaminhar, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)

-Agora vamos ouvir o relator:
O SR. DIRCEU CARNEIRO (PSDB -"
SC. Para encaminhar a votação.) -Sr. Presidente, tenho parecer contrário à retirada,
porque esta concepção, além de moderna,
é a que pennite a eficácia.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
- Em votação.
Os Srs. Senadores que estão de acordo com
a manutep.ção--do texto queiram permaneCer
sentados. (Pausa.)

O Sr. Cid Sabóia de Carvalho- Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE. (Nelson Carneiro)"
- Concedo a palavra a V. EX'
O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO
(PMDB -CE. Pela ordem.) -Sr. Presidente, estou ouvindo coisas absurdas. Uma
coisa é a teoria da responsabilidade objetiva,
outras coisa é a teoria da responsabilidade
subjetiva, e outra coisa é indenpente de culpa.
Independente de culpa não é. uma coisa
nem outra. Não interessa o conceito 4e culpa,
é uma coisa arbitrária.
Se adotássemos uma teoria objetiva ou a
subjetiva, tudo bem. Mas aí não é nem uma
coisa nem outra. Aí é independente de culpa.
Então, não se sabe o que vai apurar. Se não
tem nada a apurar, o que é que o processo
vai apurar? A pessoa já vai condenada. O
proresso já se inicia coln a parte condenada:
Ai, pelo amor de Deus ...
O Sr. Dirceu Olmeiro um aparte?

Pennite V. EX'

O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO Sei que V. Er. está muito írilbuído desSe cispírito Modernista. Mas isso não é modernismo,
não. Isso é desconhecimento do direito.
O Sr. Dirceu Carneiro -Não é o caso,
Senador Cid Sabóia de Carvalho. É o seguinte: quando alguém dirige um automóvel e
atropela alguém ...

O SR. ClD SAilÓIA DE CARVALHOIsso é responsabilidade objetiva, na teoria
francesa, é de Duguy.lsso é responsabilidade
objetiva. Não é sem culpa, não. Há culpa,
sim, mas é uma culpa indireta.

0- Sr. Dirceu Carneiro - E se a vítima
queria suicidar-se e atirou-se na frentp do
!
carro? Como é que fica?
O SR. CID SABÓlA Dt CARYÁLI'ÍO Não podemos confundir. Se entrego d meu
carro a uma pessoa inabilitada e essa Pessoa
provoca um acidente, eu sou o respor;tsável,
porque tive o ânimo de entregar o veículo
a uma pessoa não habilitada.
O Sr. Dirceu Carneiro- Senador; inclusive existe o següro obrigatório conlra ter. ..
!
ceiros. .

O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO Sim, más não tem Importância nenhunla. Isso
·
i
aí já é outro ·campo.· ·
Na verdade, se formos, no Direito brasileiro, condenar pessoas sem culpa, h~ de se
çonvir _que há um exa,gero.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
-Vamos -ouvir o no_bre Senador José f>aulo
Biso!, que já havia pedido a palavra,~. pela
ordem.
·
O SR. JOSÉ PAULO BISOL (PSB -'.RS"
Pela ordem. Sem revisão do orador.)-. Sr.
Presidente, eu pessoalmente tenho profunda
restrições à teoria da responsabilidade sem
culpa. No entanto, é preciso ler o sentido,
o significado. Aqui diz assim: "O fabricant~,
o produtor, o const~tor nacional, ou estrangeiro, e o importador respondem, independentemente da existência de culpa." Leia-se
assim:" ... independetemente da investigaçãO
da culpa." É isto qlfe quero dizer. Porque·
se ele fabricã mal, se· ele fabrica um ob jeto
prejudicial, a culpa é perleitamente presumível.
Então, no caso, o que se está deixando
de lado não é a culpa propriamente, é a invest~gação da culpa, porque, nesses casos, o de·
feito do produto é da responsabilidade, automaticamente, de quem o produz.
Então~ não há esse problema da responsabilidade objetiva.
O SR. CID SABÓIA DE CARVALHOSenador José Paulo Biso!, tirando esta expressão, s_e aperfeiçoa o texto sem prejudicar
o sentido que V. Ex• defende. Na verdade,
o sentido está correto, agora, esta expressão
não podemos inaugurar, isso é da maior gravidade, isso inaugura um sistema que invalída
o direito de defesa.
Isso vai muito além.
Ê-eVide_D.te que, quando dizemos indePendente da culpa ou sem culpa, há a culpa.
O exemplo que o Senador José Paulo Bisol
deu é um exemplo de culpa. Se fabrico mal,
sou culpado, porque fabriquei nial. É exatamente uma culpa. Um típo de culpa. Sem
culpa, posso até ter fabricado bem, tudo direito, e ter acontecido alguma coisa, sei lá
o quê;·a.Iguém sabotou, adulterou, e respondo sempre! Conti~uo respondendo. Quer di-
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· zer, produzi um veiCUlo, no trã..jC-t() da fábrica
para o consumidor, alguém introduziu algo
de irregular nesse_ veículo, para prejudicar
a minha fábrica. Não vau. poder provar isso.
Tenho que ser condenado sem culpa. Agora,
se fabriquei mal, há a culpa. Discordo do
Senador José_ P.aulo Biso! apenas na finalização. O sentido que' V. Ex~ dá é um sentido
bom, perfeito. Mas isso Qtie chamamos de
sem culpa é'com culpa. Não há sem culpa.
Sem culpa é uma desvinculação total. Por
isso faço 1,1m apelo a V. Ex~': pelo amor de
Deus, vamor ter juízo! Que história é essa
de aprovarmos tudo o que vem da Cânia:ra.
Tudo o que chega da Câmara aprovamos com
as maiores exti'avagâncías! Vamos a esses
exageros! ... Vamo~ re!irã.l-_a e~pfessão, odes·
taque está af. Os outros destaques,_até aceito
discutir, mas este .aí, Sr. Presidente, pelo
amor de Deus!
. O Sr. Chagas Rodrigues- Sr. Preside_nte,
peço a palavra pela ordem.

O SR. JOSt PAULO BISOL- Se PreSidente, eu estava:com.a_p,alavra. - .
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
-Continua assegurada a palavra a V. Ext

O SR. JOSÉ PAULO B!SOi. ::.._Sr. Presidente, só quero concluir.
Ainda que se ·trafe de responsabilidade objetiva, não ·hã. 'por <}ue deixar de, neste caso,
t;an~ionar, po~que toda teoria jurídica mo·
dema da reparação do dano coloca a .tônica
do assunto na reparação e não na culpa. A
sociedade carece de ser reparada, haja ou
não'culpa. Esta é a questão. A teoria mais
moderna da responsabilidade civil, eminente
Jurista e Senador Cid Sab6ia de Carvalho,
é no sentido de colocar a prevalência da consi·
deração na necessidade da reparação e não
na investigação romântica e subjetiva da culpa, sobretudo quando se trata de fabricação
de produtos, sobretudo quando se trata de
produção de alimentOs ou de objetos de utili·
zação, sobretudo quando se trata de uma
construção de uma ponte ou de _um edifício,
sobretudo quando de trata de importação de
prod_utos inadequados.
O Sr. Cid SabóJa de Carvalho- Essa culpa·
que V. EX' diz que não tem·é a subjetiva.
A objetiva tem a culpa, sim. O que não se
pode é deixar a letra da lei aberta a que alguém deliberadamente possa prejudicar o
produto.
O SR. JOSÉ PAULO BISOL- Eu gostaria
de dizer ao nobre Senador que as velhas ma·
rias-fumaças incendiaràm iitilhares de lavouras no Brasil e a Rede Ferroviária Nacíonal
indenizou todos os casos, porque a responsabilidade sem culpa já está no Código Civil.
E agora, aqui, estamos dando um passõ a
mais para ficarmos no mesmo nível de evolução da teoria da reparação de dano nas nações
mais civilizadas.
Não: é sem culpa mesmo, porque o_que
importa é reparar o prejuízo dos infelizes,
o que impotta é reparar a dor, o sofrimento
que se ocasionou à sociedade e ao povo. Isto
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aí é romântico. Não é do Direito Moderno.
&c se tra~!Se do Direito Penal, muito bem.
Aq~. se trata .de um caso m~to mais grave
·ti,e .íesponsabilidade sem culpa que não foi
discUtido. Há, aqui, a possibilidade de se re_sponsabilizar por danos materiaiS-uma admiriistração má. Isso, sim, é um absurdo. Podese, é verdade, no caso de uma falência, mandar que o falido repare, se ele administrou
de má-fé. Porém, administrar mal é coisa que
todos estamos sujeitos~ PÇ~r exemplo, sou péssimo administrador. ES-se cas'o· .que e"ftá lá
no art. 28, esse, Sim,~ grave: Mas, no caso
do art. 12, nobre Senador Cid Sabóia de Carvalho, falo um quinto_ do que V. Ex• fala
Q,este Senado Federal. Sou e.conômico em falar. APenas digo que este texto não tem nada
de equ(voco;· nem de absurdo. Ele está em
harmonia com a mais evoluída teoria da reparação do dano do mundo.
O Sr. Cid Sabófa de Oirvalho -Vamos
ver se V. EX' tem razão.
V. Ex~ disSe. qu_e na Pãrte da· 3dniinístraçã0
há um absurdo, que V. Ex' 'é úm péssimo
administrador. SuponhamoS que V. Er, cáR
mo um péssimo adniinistiadOr, atinja aos miseráveis. As conseqüências? Aí não se vai
apurar a culpa? É sem culpa que V. E~ res·ponderá. Olhe que a coisa é contraditória.
A própria argumentação de V, Ex• leva _a
conflitos no seu raciocíniO. ·

O SR. JOSÉ PAúLO~BISOL- Não leva
a conflitos .. Há .casos, a meu ver, em que
não se pode elidir ou contornar a necessidade
de investigação da culpa, como no caso de
uma falência. .
. .
....
É da tradição deslocar a temática da falência para a dimensão penal, poJ exemplo,
quando ocorre má-fé, isto é, quando ocorre
culpa em sentido lato, tanto a culpa por negligência, por imprudência, como a culpa por
dolo. Mas não é este.o.caso .. Aqui estamos
empatando com o melhor DirdtO-das 11ações
civilizadas, aqui queremos reparar o consiJnii.dor, queremos reparar a sociedade. Não
queremos saber se há culpa ou não, porque
sabemos, inclusive, que, do ponto de vista
do demandismo jur(dico, até um erro técnico ..
aCaba transformandoRse numa questão tão
complexa que o juiz fica na impossibilidade
de diagnosticar aquela vontade ou a impruR
dência. Em suma, seria um elemento subjetivo.
Aqui, a questão é memso de responsabiR
!idade objetiva~
O Sr. Wilson Martins aparte, nobre Senador?

Permite-me um

O SR. PRESIDENTE (~elson Carneiro)
-O nobre Senador José Paulo Bisol já en-cerrou.
O Sr. José FogaÇa- Sr. PreSidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR- PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
- Com a palavra V. Ex•
J SR. J()~~
'GAÇA (PMDB- RS. Pela
11rdem.) .:.residente, quero -crer que

esta questão está resolvida, e o texto é claro;
não há o que discutir. Vamo.s seguir a."""votaçáo.
O SR- PRESII/ENTE (Nelson Carneiro)
-A questão está resolvida. Todo o Plenário
está esclarecido e votará livremente.
Vou colher votos.

O Sr. Dircen Carneiro -Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.
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O SR. JARRAS PASSARINHO (PDS PA)- "Não",.Sr. Presidente. .
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
-Como vota o PSB?
O SR. JOSÉ PAULO BISOL "(PS!i -RS)
-"Não", Sr. ~residente_.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
- Como vota o PST?
~

O

Slt

~

PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
-Te~ y. E~ a palavra.
O SR- DIRCEU CARNEIRO (PSDB SC. Peta ordem.)-Sr. Presidente, o parecer
Qo Relator é contrário ao destáque.

O SR. PRESIDENTÉ (Nelson Carneiro)
-Não há membro_ do PSC em Plenário.

O Sr. Chagas Rodrigues- Sr. Presidente,
peço a palavra pda ordem.

O SR. PRESIDE)IITE (Nelson Carneiro)
-Como vota o Senador Carlos Patrocínio?

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
- Tem_v. Era palavra.

O SR. CARLOS PATROCÍNIO ( __;TO)
-"Não", Sr. Presidente.
-_
.
O nobrt: Sen'ador' Francisco Rolleroberg
não tem sido chamado para votar. S. Ex• tamR
bém está sem Partido.

O SR. CHAGAS RODR(GUES "(PSDB-PI. Pela ordem.) -·'Sr. Presidente, o PSDB
acompanha o voto· do nobre Relator.
Esta redação deve s.er m~tid_a e já existe
até no nosso Direito. Se o filho meilor, contrariando determinação dQ pai, toma o autoR
m6vel_eatropela,opai, sem culpa, é obrigado
a indenizar.
O SR- PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
--:-Em votação.
Como há divergências; vão. ser colhidos os
votos nominalmente. __ _
Como_vpta o Líder do PMDB?
O SR. JOSÉ FOGAÇA (PMDB __:_RS)-Mã"ritém o PMDB o texto da Câmara. O voto
é "Não", Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
-Como vota o PSPB?
O SR. CHAGAS RODRIGUES (PSDB PI) - Com o RelatOr, Sr, Presidente._.
~

~

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
-Como vota o PFL?
O SR. OllACllí. SOARES (PFL - RO)
- Mantém o texto da Câmara. O voto é
"Não", Sr. Presidente.

O SR_-PllllSII>ENTE (Nelson Carne irá)
- Como vota o PDT?

O SR. JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA (PST
-ES)- "Não",_ a favor do texto da Câmara,
Sr. Presidente_.

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
-Como vota o·senador FranciscO Rollembetg?
· ·
O SR. FRANCISCO ROLJ.EMBERG (
-SE)- "Não", Sr. PreSidente.
·
. O SR. PRESIOENTE (Nel;~,; Carn~iro)
----:- Rçjeitado o de;staque.
O destaque seguinte é idêntico ao do no.bre
Senador Roberto Campo~. O Destaque n•
264 é prejudicado.

o· Sr. Jutithy M"âgalhães- Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.
O SR. ~PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
-Concedo a palavra a V. Ex~
O SR. JUTAHY MAGALHÃES (PS):J)i- ~

BK.- Pela ordem:)-- Sr. Presidente, ?-Penas

pa:ra um erttendimento meu, para evitR:r qualquer equívico, seja meu ou do Plenário_. O
que f~i V?.ta~o ~ai o _pedido de dest34u~?

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
-Para rejeição.
·
'OSR. JUTAHY MAGALHÃES -Como1
O pedido de destaque para rejeição?.

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
O pedido do Relator foi contrário._
O SR. JUTAHY MAGALHÁES - Estou
perguntando o que está sendo votado: _o re--:""
querúnento_ ao pedido de destaque? O Rela R
O SR. ANTÓNIO LUIZ MAY A (PDC --' - .tor pediU ·para rejeitar o destaque?
TO)- '-1Não", Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Car_neiro)
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
- Rejeitãr o destaque e manter o texto da
-Não há membro do PTB presente.
Câmara.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
-Como vota o P~?
--:-_Requerimento de; Destaque n~ 265, de autoria !Jo nobre Senador Roberto Campos. TiO SR. NEY MARANHÃO (PRN - PE)
ra a palavra "o construtor" "depois de o faR
- nNão", mantém o texto da Câmara, Sr.
bricante, _o pro.~uto(', r;:ons~ante do a~, 12.
Presidente.
O SR. DIRCEU CARNEIRO- Sr._PresiO SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
dente, peço a palavra pela ordem.
-Como vota o PDS?
OSJt NELSON WEDifKlN (PDT- sêj
-"Não", Sr. Presidente.
O SR. PREsiDENTE (NC!son Carneiro)
- Como vota o PDC?

-
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O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)

-Concedo a palavra ao nobre Senador.
O SR. DIRCEU CARNEIRO (PSDB SC. Pela ordem.)- Sr. Presidente, pelo que
entendi, este requerimento refere-se ao mes-

mo espírito da questão anterior, porque o
texto se repete. Parecer contrário.

O SR. PR~SIDENTE (Nelson Carneiro)
-O requenmento é considerado prejudicado.

do oradOr.) - Sr. Presidente, Pão encontramos nenhuma razão para que sejam retirados do texto esses aspectos que definem:
"Art. -33: Enl caSo-de-o-certa ou venda por telefone ou reembolso postal deve
·constar _o nome do fabricante e endereço
na embã.lageiQ., publicidade em todos os
i~pressos utilizados na transação comer·ciai ...

nador Roberto Campos, com mesmo objetivo: retira a palavra "o construtor" depois

O art. 34:
"0 fornecedor do prOduto em serviço
é solidari<~:ment_e responsável pelos atos
.de seus prepq_stos'ou representantes au·
tônomos." -

-de "o fabricante", do art. 13. (Pausa.)
Prejudicado.

O art. 35:

O SR.

~RESIDENTE

(Nelson Carneiro)

- Requenmento de Destaque-n~> 266, do Se-

O SR.- PRESIDENTE (Nelson Carneiro) O Requerimento de o·estac.iue nl' 267 é idéntico ao que foi votado anteriOrmente. Rejei-

ção da expressão "independentemente da
existência de culpa''. Já fOi rejeitada. Prejudicado o requerimento.

O SR. PRESIDENTE (Nelson Caro eiro)
n~ 268, no

- Requerimeritõ- de Destaque
mesmo sentido. (Pausa.)
Prejudicado~

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
-Requerimento n"' 269, d~ destaque pela
rejeição- Uo art. 28, e §§ do substitutivo da
Câmara, de autoria do nobre Senador Cid
Sabóia de Carvalho.
Com a palavra o Relator.

O SR. DIRCEU CARNEIRO (PSDB SC. Para encaminhar a votação. Sem revisão
do orador.)- Sr. PresiçJente, este_ artigo foi
originário da Câmara dos Deputados, inclusive ele cumpre u:m papel importante e fundamental. Temos-exemplos históricos no Brasil
e no exterior, relativos ao caso da talidomida:
e Bhopal e outros que são já firmados pela
experiência de diversos países_. Acolhemos
e somos de parecer que o texto da Câmara
se mantenha, porquf,; ele traz uma contribuição importante.

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
-Em votação.
Os Srs. Senadores que o aprovam que1tant
permanecer sentados. (Pausa.) Rejeitado.
Destaque constante do Requerimento n"
270, rejeitado.
Requérimento de Destaque n' 271, de au·
toria do nobre Ssnador Jarbas Passarinho,
prejudicado.
Destaque constante do RequerimentO n?'
272 para rejeição dos arts. 33; 341 35 e seus
incisos de I a III, de auferia do ilustre Senador
Cid Sab6ia de Carvalho:
Com a palavra o Relator.

O SR. DIRCEU CARNEIRO -

Art. 36

também?
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
-Não; 33, 34, 35 e seus incisos de I a III.
Com a palavra o Senador Dirceu Carneiro..

O SR. DIRCEU CARNEIRO- (PSDBSC. P3.ra encaminhar a votação. Sem revisão

O SR. DIRCEU CARN_EIRO (PSDB --

se. Para encaminhar a votação. Sem revisão
do orador.)- Sr. Presidente, esse aspecto
também se trata na transação de imóveis, para que não haja a perda total do que já foi
pago e para que ele tenha direito à restituição
corrigida. É uma coisa também elemep.tar de
Díreito do Consumidor. Defendemos a sua
permanência.

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
-;;....Em votação.
Os Srs. Sen3dores que o aprovam queiram
permanecer sentados. (Pausa.)
RejeitaQo .

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
O Requerimento de Destaque n9 275 é

~

_______ ~_se o fornecedor de piódutos ou servi·
ços ~~CUsar cumprimentO ã oferta, apre·
sen~çáo C?U publicid~de, o consumidor
põilerá, alte_rnativamente e_ à sua livre
escolha:
I - exi_gir ·o_ crimprimeontO forçado da
obrigação~ nos termos da oferta, apre·
sentação Ou publicidade;·
II -aceitar outro produto ou prestação de serviço equivalente;
III- rescindir o contrato, com direito
à restituição de quantia eventualmente
anteci"piida, monetariamente atualizada
e perdas e danos."
Sr. Presidel!_te, não há sentido algum reti·
Ele interpreta exatamente_ o sentido do
texto jurídico qile estamOs aproVárido e deve
permanecer.

Tftt.

O SR. PREsiDENTE (Nelson Carneiro)
-Votação do parecer contrário.
Os Srs. Senadores que o aProvam queiram
permanecer sentados-: (Pausa.)
Rejdtado.
Fica maiúido o texto da Câm~a.
O SR. PRESID~NTE (Nelson Carneiro)

-Destaque constante do Requenm.ento' n9
273 para o art. 49 e seu parágrafo únicó~-de
autoria do nobre Senador Cid Sabói&de Car-

valho. -·-
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Com a palavra o riobre_Senador birceu
Carneiro ...

O SR. DIRCEU CARNEIRO (PSDB .SC. Para encaminhar a votãção.)....:. Sr. Presidente, t{ata:.se de compras por reembolso,
onde consta o direito de arrepender-s~ ou
de ressarcir-se, no caso ..
Parecer contrário à retirada.

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
-Em votação.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram
permanecer sentados·. (Pausa.)
Aprovado.
Fica mantido o texto da Câmara.
O SR. PR""ESIDENTE- (Ndson Car~eiro)
-Destaque constante do Regimehto n~ 274
para o art. 53 e seus parágrafos, de autoria
do nobre Senador Cid Sabóia de Carvalho.
COiQ. a palavra o nobre Relator.

idêntico e está prejudicado.

O SR. PARESIDENTE (Nelson Carneiro)
- Requerimento de Destaque n9 276. Requer o destaque do inciso. do art. 56
por via de conseqüência, da expressão "de
proibição de fabricação_de produtos constantes no art. _58", ambos do substitutivo da Câmara. Autoria~ Senador Roberto Campos:-

v

e,

Com a palavra o Sr. Relator.

O SR. DIRCEU CARNEIRO (PSDB -

se. Para encaminhar a votação. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, trata-se da
proibição da produÇão de determinado pro·
duto. E ~ntendido que, sendo um produto
nocivo à sociedade, ele possa sofrer uma sanção administrativa de prqibição. Logo, é justo, é normal, e, num ato administrativo, somos ravoráveis.a que permaneça. Pela rejeição do destaque.

O SR. PRJ!SlDENTE (Nelson Carneiro)
- O Relator é pela rejeição.
Em votação.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram
permanecer sentados. (Pausa.)
' Rejeitado.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Camei~o)
- Destaqu~ constante do Requerimento-n'
1
27_ 'f~ para a ~rc::jeição dos seguintes ~_sposi~
tivos: título das inqaçóes penais, arts. 61 a
80, de autoria do tiobre Senador Jarbas PasSa':'
rinho.
·

O SR. JARDAS PASSARINIIO .:...sr. Presidente, retirei os-destaques.

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carnelr~
- O nobre Senador Jarbas Passarinho reti·
rou os destaques.

earn

Último destaque, o? 278/90. D~que
a rejeição do inciso I c!.J art. 101, de autoria
do nobre Senador Cid Sa6óia de Carvalho.
Com a palavra o Sr .. ~elator.

O SR. Diii.ÇEU CARNEIRO (PSDB SC. Para encaminhar a votação. Sem revisão
do orador.) -Sr. Presidente? trata-se do domiêilio do autor. Em país das dimensões dQ
Brasil, este dispositivo apenas íoc:(!rpriÍ'á-0
bom senso de um consumidor no Rio Grande
dD Sul por acionar, a partir deste Estado,
do Rió Grande, uma empresa que estéjá no
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Argazop.as, por exemplo. De modo que de·
fendemos a permanéncia do texto.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)

-É uma inversão, como ocorre no Direito
de Família, muito coiÍ:turrt.
Os Srs. Sepadores que estiverem de acordo

co-m: õ ·destaque· queiram permanecer

dos. (Pausa.)

senta~

·

Rejeitado.
A matéria irá ã sanção.

b a seguinte a matéria aprovada:
Dê-se ao Projeto a seguinte redação:
Dispõe sobre a proteção do consumidor
e dá outras providências.

O CongreSso ·N acion"al d"ecreta:
TÍTULO I
Dos DireitOs do Consumidor
CAPÍTULO I
Disposições Gerais

Art. 1o . O presente Código estabelece
normas de proteção e ·defesa do consumidor,
de ordem pública e interesse sociã:l; nos termos dos arts. s~, íricisó XXXII, 170, inciso
V, da Constitl!ição Federal e art. 48 de suas
Disposições Transitórias.
Art. 29 Consumidor é toda pessoa física
ou jurídica que adquire e utiliza produto ou
serviço como· destinatário firial.
Parágrafo único. Equipara-se a C"onsutnidor a coletividade de pessoa, ainda que indetermináveis, que haja intervindo nas relações
de conslliho;
An. 3~ Fornecedor é toda pessoa _física
ou jurídica~ pública ou privada, nacional ou
estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividades de produção, montagem, criação,_ construção,
transfotrnaçã_O, importação, e-xportação-, distribuição ou comercialização de produtos ou
prestação de serviços:
§ 1~ Produto é qualquer bem, móvel ou
imóvel, materlai ati ímaterial.
§ 2~ SeniiÇ_á é qualquer atividade forne·
cída no mercado de consumo, mediante remuneração, iriclusive as de ·natureza bancária; financeira, de crédito e securitária, salvo
as decorrentes das relações de caráter trabalhista.
CAPÍTULO II
Da Política Nacional de
_Relta~s_de_Consumo _

Art.' 49 A Política Nacional de Relações
de Consumo tem por objetivo o atefldimento
das necessidades_dos consumidores, o respeito a sua dignidade, saúde e segurança, a proteção de seus interesses económicos, a melhoria da sua qualidade de vida, bem como a
transferência e harmonia das relações de consumo, atendidos os seguintes princípios:_
I -reconhecimento da vulnerabilidade do
consumidor no mercado de consumo;
II - ação governamental no sentido de
proteger efetivamente o consumidor:
a) por iniciativa dlreta;
b) por incentivos â criação e desenvolvimento de associações representativas;
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_ c) pela presença do Estado no mercado
guradas a liberdade d~ escolha e a igualdade
nas contratações;
de .consumo;
d) pela garantia dos produtos e serviços
III- a informação adequada e clara sobre
com padrões adequad.os de qualidade, seguos diferentes produtos e serviços, com especirança, durabilidade e desempenho;
ficação correta de quantidade, característiUI- harmoni:z:ação dos interesses dos parcas, composição, (Júalidade e preço e garanticipantes das relaç6e's de consumo e compatitia, bem como sobre os riscos que apresenbilização da proteção do consumidor com a
tem;
necessidade de desenvolvimento ·económico
IV- a proteção contra ·a publicidade ene tecnológico, de modo a viabilizar os princfganosa e abusiva, métodos C""Oi:Derciais coercipios nos quais se funda a ordem económica
tivos ou desleais, bem como contra práticas
(art. 170, da Constituição Federal), sempre
e cláusulas abusivas ou impostas no fõrnecícom base da boa fé e equilíbrio das relações
mento de produtos e serviços;
entre consumidores e fornecedores;
V- a modificação das cláusulas contraN -educação e inform~ção de fornece- tuais que estabeleçam prestações despropor~
dores e consumidores, quantq aps seus direicionais ou sua revisão em razão de fatos sutos e_ deveres_, com vistas à melhoria do merpervenientes que as tornem excessivamente
cado de éOnsumo;
_
_
· onerosas;
V - íii.centivo à criaçªo pelos fornecedores
VI- a efetiva prevenção e reparação de
de meios efiC-ientes de controle de qualidade
danos patrimoni8:_iS ~-morais, in.div,icluais, co·
e segurança d.e produtos e serviços, assim coIetivos e difusos;
mo de mecanismos alternativos de solução
VII - o acesso aos órgãos judiciários e ad~
de conflitos de_ consump;
ministrativos, com vistas à prevenção ou reVI- Coibição e repressão eficientes de toparação de danos patrimoniais e morais, indi ·
dos os abusos pratic;ados no mçrcado_ de con- - viduais, coletivos ou_ difusos, assegu:çada a
sumo, incluSiVe a Concoirência desleal e utili_proteção jurídi~t administrativa e técnica
zação -indeVi(Ja' c;Ie -inven-tos e criações indusaos necessitados;
__
triaiS_~~- 01:arcas e nQmes comerciais e signos
VIII - a facilitação da defesa de seus direidistintivos, que possam causar prejuízos aos
tos, inclusive com a.inversão do ónus da proconsumidores;
va, a seu favor, ·no processo civil, quando,
·vn-:- racionalização e melhoria dos servi- a critério do juiz, for verossfm.il a elegação
çoS públicOS; '
ou quando for ele hipossuficiente, segUndo
VIII -estudo constante das modificações
as regras ordinárias de experiências;
do mercado de consumo.
-rx- a participação e consulta na formuAtt. 5~ a exeCtlção_ da Política Nalação das políticaS que os afetern diretamencional das Relações de Consumo, contará o • te, e a representação de seus interesses por
Poder PilliHCo com os seguintes instrumenintermédio das entidades públicas ou privatos, entre outros:
das de defesa do consumidor;
I - manutenção de assistência jlltldica, inX - a adequada e eficaz prestação dos serviços públicos em geral.
tegral e gratuita para o consumidor carente;
II -instituição de Promotorias de Justiça
Ait. 7° Os direitos previstos- n·esre Código não excluem outros decorrentes de tratade Defesa do Consumidor, no âmbito do Ministério Pú011CO;
dos ou convenções_ internacionais _de que o
III -=-criação de delegacias de polícia espe- Brasíl seja signatário, da legislaçãD interna
cializadas no atendimento d~ _co:o,sumidores _ ordinária, de regulamentos expedidos pelas
VífiiDas de .infraçóes -penais de consumo;
autoridades administrativas competentes,
IV7 _c_tí_a_Êq_4e Juizados,Especiais de Pebem como do~ que derivem dos princrpios
quenas Causas e Varas Especializadas para
gerais do direito, analogia, costumes e eqüia ~~lução de litfgios de consumos;
dade.
V- concessão de estímulos à criação e deParágrafo único. Tendo mais de um autor
senvolvimento das Associações de Defesa do
a ofensa, todos responderão solidariamente
Consumidor;
_
pela reparação dos danos previstos nas nor§ 1~ Os Estados, Distrito Federal e Mumas de consúmo.
nicípios manterão- órgãos de atendimento
- CÂPÍTULO IV
gratuitopárã.õtieüfã.Çã(fâOSCODSumidores.
- Da qualidade de produtos e serviços,
§ z~ A União, os Estados, o Distrito FeDa prevenção e da reparação dos danos
deral e os Municípios pOderão fiscalizar preSEÇÃOI
ços e autuar os infratõres, observando seu
Da- proteção à saúde e segurança
prévio tabelamento pela autoridade competente.
Art. 89 Os prod1.1tos e serviços colocados
no mercado de consumo não acarretarão risCAPITULO. III
cos à saúde ou segurança dos consumidores,
·Dos Direitos Básicos do Consumidor
exceto os considerados normais e previSíVeis
Art. 6" são dTreiioS básicos do consumidor: -ern decorrência de sua natureza e fruição,
I - a proteção da vida, saúde e segurança
obri.gando-se os fornecedores, em qualquer
contra os riscos provocados por práticas no
hipótese, a dar as informações necessárias
e adequadas a seu respeito.
_
forneçlmeiifQâ_e produtos e serviços· considerados perigosos ou nocivos;
Parágrafo único. Em se tratando de produtos industrial, ao fabricante cabe prestar
II- a educação e divulgação sobre o consumo adequado dos produtos e serviços, asseas informações a que se rekre este artigo
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através de ilnpressos apropriados que devam
acompanhar o produto. __
Art. 9~ O fornecedor de produtos e servi·
ços potencialmente nocivos ou perigosos à
saúde ou segurança •verá illformar, de maneira osteotiva e adequada, a respeito de sua
nocividade ou periculosidade, sem prejuízo
da adoção de outras medidas cabíveis em cada caso concreto.
·
Art. 10. O fornec!!dof nifo P"derá c_olocar no mercado de consumo produto ou serviço que sabe ou deveria saber apresentar alto
grau de nocividade ou periculosidade ã saúde
ou segurança.
§ 1~ O fornecedor de produtos e serviços
que, posteriormente_à sua introdução no mercado de consumo, tiver c.onhecimento da periculosidade que apresentem, deverá comunicar o fato· imediatamente às autoridades
competentes e aos consuJ.?lidores, mediantj:'::
anúncios publicitários.
§ 29 Os anúncios puOiicitáriôS.-a que se
refere o parágrafo anterior serão veiculado_s_
na imprensa, rádio _e televisão, às exp·ensas
do fornecedor do produto ou serviço.
· . ·§ 39 Sempre que tiverem conhecimento
âe periculosidade de produtos ou serviços 4
saúde ou segurança dos consumidores,· a
União, os Estados, o Distrito Federal e os
Municípios deverão informá-los a respeito.
Art. 11. O produto ou serviço que, mesmo adequadamente utilizado ou fruido, apresente alto grau de nocividade ou pericutosidade será retirado imediatamente do .mercado pelo fornecedor, sempre às suas expensas, sem prejuízo da responsabilidade pela
reparação de eventuais danos.

SEÇÃO II
Da responsabilidade pelo fato do
Produto e do serviço

Art. 12. O fabricante.,_ o produtor 1 o
construtor, nacional ou. estrangeiro, e o importador respondem, independetemente da
existência de culpa, pela reparação dos danos
causados ao_s consumidores por defeitos decorrentes de projeto, fabricaçi!io, construção,
montagem, fórmulas, manipulação, apresentação ou acondicionamento de seus produtos,
bem como por informações insuficientes ou
inadequadas sobre sua utilização e. ,riscos.
§ 19 O produto é defeituoso quando não
oferece a segurança que dele· legitimamente
se espera, levan,do-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais:
1 -sua apresentação;
II-o uso e os riscos que raz_oav~tmenie
dele se esperam;
III- a época em que foi colocado em circulação.
§ 2-9 -0 produto não é considerado defeituoso pelo fato de outro de melhor qualidade
ter sido colocado no mercado.
§ 39 O fabricante, o consttuiOr., o•prõdutor ou importador só não será -reSponsabi·
lizado quando provar:
I - que não colbcou o produto no mercado·
II.:._ que embora haja colocado o prodUto
no mercado, o defeito inexiste;
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UI- a culpa esclusiva do consumiOOr du
ou quantidade que os tornem impróprios ou
de terceiro.
inadequados ao consumo a que se destinam
.Art. 13. O comerciante é igUalmente
ou lhes diminuam o valor, assim como por
responsável, nos termos do artigo anterior,
aqueles decorrentes da disparidade, com as
quando:
_
indicações constantes do recipiente, da embaI -o fabricante, o construtor, o produtor
ou o importador não pudere~ ser identifilagem, rotulagem ou mensagem publicítária,
respeitadas as variações decorrj.ntes de sua
cados;'"
II!-c:>_p_roduto for fornecido sem identifi-_ natureza, podendo o_ consumidor exigir a
caçãü"dara do seu fabricante, produtor, cons- substituição das parteS VIciiidãi
§ 1~ Não sendo o vício sãnado no prazo
trutor ou importador;
III- não conservar adequadamente os. máximo de 30 (trinta) dias, pode o consumidor exigir, alternativamente e à sua escoprodutos perecíveis.
.
Parágrafo úniECf· __ Aquel~ que efetivar o ·lha:
I - a substituição- do produtO por outrO
pagamento ao prejudicado poderá exercer o
direito de_ regresso contra os _demais respon- da mesma especie, em perfeitas condições
sáveis, segundo sua participação na· causação de uso;
I I - a restituição ímedi~ta_ 9a quanti<). pado eventO danoso .
.. Art. 14. O fÓrneCedor de se!v,ços res- ga, monetariamente atualizada, sem, prejuízo
ponde, independentemente da exist~ncia de de eventuàis perdas e danos;
III- o abatíme.nto proporcional do preço.
culpa, pela reparação dos danos causados aos
§ 29 . Poderão as parú~s conVencionar are·
consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem coma por informações dução ou ampliaÇão do prazo previsto no paihsuficíeOtes ou inadequadas sobre sua frui- rágrafo anterioi, n8:0podendo ser inferior
__
_ --- a l(sete) nem superior a 180 (cento e oitenta)
ção e riscos.
§ 1~ O serviço é defeituoso quando não dias. Nos contratos de adesão, a cláusula de
fornece a segurança que o consumidor dele pr~o deverá ser, convencionada em separapode esperar, leVando-se em consideração as do, por meio de manifestação expressa do
consumidor.
circunstâncias relevantes, entr~ as quais:
§ go O consiunidor' podeiáfaZer uso ime- ·
I - o modo de seu fornecimento;
IT- o resultado e os riscos que razoavei_- d,iato das alternativas do § 19 deste artígo,
sempre .que, em razão da extensão do vício,
Riente dele se_esperam;
a substituição das partes viciadas puder comIII- a época em que foi fornecido.
§ z~ O serviço não é co-nsiderado defei- prometer a qualidade ou características do
produto, diminuir-lhe o valor ou se tratar de
tuoso pela dõção de nOvas t&nkas.
produto essenciaL
§.~ J" O ~ofi:.J.ece~l' de serMços.sõ.não será
responsabilizada_ qUando provar:
§ 4~ Tendo o consumidor optado pela alI - que, tendo prestado_a_serviço, o defei-. ternativa do inciso I do § lo deste artigo, e
to inexiste;
não sendo possível a substituição do bem,
II - a culpa exclusiva do consumidor ou
poderá haver substituição por outro de espéde terceiro.
cie, marca ou modelo diversõs, mediante
§ 49 A responsabilidade pessoal dos p:rQcomplementação ou restituição. de eventual
.fissionais liberais será apura-da mediante a _ diferença de preço, sem prejuízo do disposto
verificação .de .culpa.
·
nos incisos II e III, do§ 1~ deste artigo.
Art. 15. Quando a utilização do prodUto
§ 59 No caso de fornecinlento de Produ~u a prestação do serviço causar dano irrepatos in natura será responsável perante o conrável ao consumidor, a indenização corres·
sumidor o fornecedor imediato, exceto quanpog.derá ao valor integral dos ben~ danifido ídentíficado claramente seu produtor.
-Cãdos.
__
.
§ 6~ São imp:i'óprios ao uso e consumo:
ÀrL 1~~ 1 Sê COmprovada a a) ta pericu!oI - os produtos cujos prazos de validade
s_idade do produto ou do serviço que provoestejam venCídos;
co-u o-4_ano; ou grave imprudência, negligên11- os produtos deteriorados, alterados,
cia ou imper(cia do' fOrnecedor seri devida
adulteradgs, avariados, falsificados, corrommulta civil de.até 1.000.000 (um mil.hão) de
pidos, fr3Udados, nocivos ã vida ou à saúde,
veli!s o Bónu~ do Tesouro Nacional ..L BTN,
perigosos ou, ainda, aqueles em desacordo
ou í_ndiCe ~qU.iVa[§ili.e- que venha substitui-lo,
COPl as normas regulamentares de fabricação,
na ação proposta por qualquer dos legitimadis.tribuição ou apresentação;
·
dos à defesa do consumidor em juCzo, a crité· Til -os pi'6dutos qUe, por qual(Jiler motirio do juiz, de acordo corq a gx:avidade e provo, se revelem inadequados ao fim a que se
porção do dano~ beiÍl como a situaçãcfe_conódestinam.
mica do responsável.
Art. 19. Os fornecedores respondem soArt. 17._ Para os efeitôS-aesta_.Seção,
.Jidadamente pelos vícios_ de quantidade do
equipar~m-se aos consumidores todas as vítiproduto sempre que, respeitadas as variações
mas do evento.
decorrentes de sua natureza, seu conte_údo
SEÇÁO III
líquido for inferior ãs indicações constantes
Da responsabilidade por vício do
do recipiente, da embalagem, rotulagem ou
Produto e do serviço
de mensagem publicitária, podendo o consumidor e]ligir, alternativamente e à sua escoArt. 18. Os fornecedores de pro.dutos de
consumo duráveis ou não durávei"S responlha:
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I - o abatimento proporcional do preço;
,.n.-complementação do peso ou med'ida;
UJ- a· substituição do p1;1td~tp por outro
da mesma espécie, marCa ôu modelo, sem
os aludidos 1vícios;
IV- a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo
§ 4~ do <~.rtigo anteriOJ;~§ 2~'

_

SEÇÃOIV

·

Da Decadência e da Prescrição

O fornecedor imediato será respdn-

sável quando fizer a pesagem ou· a medição
.e o instrumento utilizado·ntto estiver aferido

-segundo os padrões oficiais.
Art. 20. O fornecedor de serviços responde pelos vícios de qualidade que os tornem impróprios ao consumo ou lhes dimipaam o vâlor. assim como por aquele.s decorrentes da disparidade com as inç:licaçóes constantes da oferta ou mensagem publicitária,
podendo o consu~idor exigir, alternativamente e à sua escolha:
I-a reexecução dos serviços, sem custo
adicional e quando càbível;
n-a restituição imediata da quantia pa.l
ga, monc;:ariamente atualizada, sem prejuízo
de eventuais perdas e danos;
-,
m-o abatimento proporcional do preço.
§ 19 A reexecução dos serviços poderá
ser confiada a terceiroS devidamente capacitados, por conta e risc_o do fornecedor.
§ 29 São impr6prios ·os serviços que se
mostram inadequados para os fins que razoavelmente deles se esperam, bem como aqueles que não_ atendam as normas regulamen,tares de prestabilidade.
Art. 21. · No fornecimento de serviços
que tenham por objeüVo ã. reparação de! qual·
querproduto oonsiderar-se-á implícita a obrigação do fornecedor de empregar componentes de reposição "originais adequados e nova·s,
· ou que mantenham as especificações técnicas
do fabricante, salvo, quanto a estes últimos,
autorização em contrário do consuniidor
Art. 22. Os órgãos públiCos, por si oUsuas empresas, concessionárias, permissioná·
rias ou sob qualquer outra forma de empreendimento; sjo obrigados a fomecer serviços
adequados,.eficientes, seguros e, quanto aos
essenciais, contínuos.
Parágrafo ónico. Nos casos-de descumpri·
m~nto, total ou parcial, das obrigações referidas neste artigo, serão as pessoas jurídi~s
compelidas a cumpri-las e a reparar os danos
causados, na forma prevista neste Código.
Art. 23. ATgnorância do fornecedor so~
bre os vícios de qualidade por inadequação
dos produtos e serviços não o exime de responsabilidade.
Art. 24. A garantia IC?gal de adequação
do produto ou serviço independe de termo
expresso, vedada a exoneração contratual do
fornecedor.
·
Art. 2S. E vedada a estipulação contra~
tuai de cMusula que impossibilite, c!xonere
ou atenue .a obrigação de indenizar prevista
Delta e nas Seções anteriores.
I 1• Havendo mais de um respoosá.ve1
pela c:ausaçio do daoo, todos respooderão

são sui!Jsidiariament~responsá.veis pelas..obri'
gãções decorrente.s deste Código.
§ 3P As sociedades consorciadas são solidariamente responsáveis pelas obrigações de=
correntes deste Código.
§ 49 As sociedades coligadas só responderão por culpa.
·
§ 59 Também poderá ser desconsiderada
a pe~soa jurfdica sempre que sua personalidade for, de alguma forma, obstáculo ao
ressarcimento de prejuízos cáusados aos consumidores.

Sólidarlãmente pela reparação· prevista nesta
e nas Se"ções anteriores.
§ 29 Sendo o dano causado por componentes ou peça incorporada ao _produto ou
ServiçO, são responsáveiS solidários seU ·fabrícante, construtor ou importador e o que realí~u a inc~rporaçã·o.

de eventuais p"erdas e danos.
·
·
§ 1"' Aplica-se a este artigo o disposto no

1

-Art..26.._ O direho de reclamar pelos vícios aparentes ou de fácil constatação caduca
em:
I -3d (tQnta)' d_i~s, irªtando-s_e de fornecimento de seryiçq e de produto não duráveis;
U- 90 (noventa) dias, tratando-se de fornecimento de serviç9 e de produto duráveis.
§ · 1" Inicia-se a Contagem -do prazo decadencial a partir da entrega efetiva do produto
ou do término dª" execução dos serviços.
- § 29 Obstam a decadência:
1- a reclamação comprovadamente formulada pelo consumidor perante o fornecedor de produtos e serviços até a resposta negativa correspondente, que deve ser trans·
m.itída de forma inequívoca; .
II - a reclamação formalizada perante os
órgãos ou entidades com atribuições de defesa do consumidor, pelo prazo de_90 (noventa)
dias;
UI- a instauração de inquérito_ civil, até
.seu encei:ra.ritento.
§ 39 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- oo do serviço prevista
na Seção II deste Capítulo, iniciando-se a
contagem do prazo a partir do conhecimento
do dano e de sua autoria.
Parágrafo único. Interrompe-se o prazo de
prescrição do direito de indenização pelo fato
do produto ou serviço nas hip6teses previstas
nq- § 1~ do artigo anterior, sem prejuízo de
oút:ras. disposições legais.

SEÇÃOV
Da Desconsideração da
Personalidade Jurldica

Art. 2&.. O juiz poderá desconsiderar a
personalidade jurídica da sociedade quando,
em detrimento do consmnidor, houver abuso
de direito, excesso de pqder, infraçilo da lei,
fatQ ou ato ilícitO Ou violaÇão· dos estatutos
ou Contrato social. A desconsideração também será efefivada quando houver falência,
estado de insolvência~ encerramento ou inati· ·
vidade da pessoa jurídica provocados por má
administraçáõ.
§ 19 A pedido da parte intereSsada, o juiz
detenniDira-que a- efetivação da responsabilidade da pessoa jurídica recaia sobre o
açioni.sta controlador, o sócio majoritário, os
s:ócios-gerCmtes, os adtitinistradores societários, e, no caso de grupo societário, associedades que a integram.
§ 2? As sociedades integrantes dos grupos societários e as- sociedades controlaãas1
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CAPÍTULO V
Das Práticas Comerlcias

SEÇÃOI
Das Disposições Gerais
Art. 29. _ Para os fins deste Capítulo e do_
seguinte, ~quiparam-se ãos consumidores to·
das as pessoas determináveis ou não) expostas às práticas nele previstas.
SEÇÃO Il
Dil Ofertã

t

Art. 30. Toda informação ou pubticida~
de, sufiCíenteniente precisa, -veiculada por
qualquer forma ou meio de comunicação com
relação a produtos e serviços Oferecidos ou
apresentados, obriga o fornecedor que a fizer
veicular ou dela se ut~lizar e integrar o contraw
to que vier a ser celebrado.
Art. 31. A oferta e apresentação de produtos ou serviços devem assegurar infox:.çnações corretas, claras, precisas, ostensivá.s e
língua portuguesa sobre suas caract~rfs
ticas, qualidade, quantidade, composição,
preço, garantia, prazos 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 components
e peças de reposição enquanto não cessru \3
fabriCà'ção ou importação do produto.
Parágrafo único. Cessadas a produção ou
importação, a oferta deverá ser mantida por
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 é endereço na embalagem, publicidade em todos os impressos utilizados na transação ~m7!cial.
Art. 34. O fornecedqr do produto ou
serviço é solidariamente responsável p~los
atas de seus prepostos ou representantes autónomos.
Art. 35. Se o forilecedor de produtos ou
serviços recusar cumprimentO-à- Oferta; apresentação ou publicidade, consumidor poderá)
alternativamente e à sua livre escolha:
I -exigir o cumprliriento forÇado _da obrigação, nos termos da oferta, apresentação
ou publicidade;
II - acei4tr outro produto ou prestação de
serviço equiviteõte;
in- rescindir o contrato, com direito â
restituição de quantia eventualmente antecipada, monetariamente atualizada e perdas e
danos.

em
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SEÇÃO IIl
Da Publicidade .

Art. 36. A publicidade deve ser veicu·
lada de tal forma que o consumidor fácil
e imediatamente, a identifique como t~l.
Parágrafo único. O fornecedOr, na publiCidade de _seus produtos ou serviços manterá
~m seu poder, para informação do~ legítimo~
mteressados, os dados fáticos, técnicos e científicos que- dão sustentação à mensagem.
Art. 37. É proibida toda publicidade en·
ganosa ou abusiva.
. § 19 É enganosa qualquer modalidade de
~fo~a_ção _oll: co~unicaç_ão de ~ráter publi·
crtáno, mtexra ou parcialmente falsa, ou, por
qualquer outro modo, mesmo por omissão
capaz de induzir em erro o coásumidor ~
respeito da ~atureza, características, qu~li
dade, quaD;txdade, propriedades, origem,
preço e quaisquer outros dados sobre produtos e serviços.___
§ zg É abusiva, dentre outras, a publicidade ~iscriminatória de qualguer natureza
a que mcite à violência, -explore o medo o~
~ superstição, se aproveite da deficiência de
JUl%amento e exp-~riência da criança, desrespei~e_ val?res ambientais, ou que seja capaz
de mduZir o consumidor a se comportar de
forma prejudicial _ou perigosa â sua saúde
·ou segurança.
. § 3~ Para~sefeitosdesteCódigo,apubli

crd~de é_enganosa por omiss~o_quando deixar
de info~ar sobre _dado essencial do produto

ou servtço.

_-_____ : _

_

·

§ 4~ . Quando o fornecedor de produtos
ou serviços se utilizar de publicidade enganosa~ ou abusiva, o consumidor poderá pleitear mdenização por danos sofridos, bem como a abstenção de prática do ato, sob pena
d~ execução especffica! para o caso de inad!ID:pleme~to, sem preJufzo da sanção_ pecumána ca~IYel e de contrapropaganda, que
pode ser tmposta administrativa ou judíCialmente.
Art. 38. O ôriUS da prova da veracidade
e co:r~çã? da informação ou comunicação
pubhcttána cabe a quem as patrocina.

SEÇÁOIV
Das ,Práticas Abusivas

V- eXigir _d~ ~-f:?~s~rp.ido! v~nta_gem manifestamente excessiva;
~ -executar serviços sem a prévia elaboraçao de orçamento e autorização expressa
do con,sumidor, ressalvadas as decorrentes tle
práticas anteriores entre ·as pãrteS; VII- repassar informação depreciativa
referente_~ ato praticado pelo consumidor
no exercfcto de seus direitos·
VIII- co-lOCar, no mercado de consumo
qualquer produto ou serviço em desacord~
C?~ as hOr_!!ias ·expedidas pelos órgãos ofiCiais e<?~petentes ou, se normas especfficas
não exiStirem, pela Associação Brasileira de
Normas Técnicas ou outra ·entidade "credenciada pelo Conselho Nadenal de Metrologia
Normalização e Qualidade Industrial ......:
CONMETRO;
deixar de estipular prazo para o cumpnmento de sua obrigação ou deixar a fixação
de seu termo íilicial a seu exclusivo critério·
X- pratiCar outras condutas abusivas. '
_ Parágrafo único. Os serWços prestados e
osprodutos r~metidos ou entregues ao consumidor, na hipótese prevista no inciso III
equiparam-se às_ amostras grátis, inexistindd
obrigação de pagamento. ~rt. 40. O fornecedor de ·serviço será
obngado a entregar ao consumidor orçamento préviO discriniiit"arido o valor da mão-deobra, dos mateiaís e equipamentos a serem
empregados, al) condições de pagamento,
hem como as datas de ínfcio e término doS
serviços.
- § 19 Salvo estipulação em contrário, ovalor orç~do terá validade pelo prazo de 10
(dez) ,dms, contados de seu recebimento pelo
consumidor.
§ 29 _ Uma ve.z;_aprovado pelo consumidor
o orçamento obriga os contraentes-e somen'te
pode ser alterado mediante livre negociação
das partes.
_
-§. 39 O consu~id~~ não responde por
quatsquer b6nus ou acrésciiiiOS decorrentes
da contratação de serviços de terceiros 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. f?r.necedores_ deverão respeitar os limiteS
ofiCiaiS sob pena de, não o fazendo, responderem pela restituição da quantia recebida
em excesso,_ monetariamente atualizado, podendo o_çQllsumidor exigir, à sua escolha
o desfazimepto -do negócio, selll prejuízo
outras sanções cabfveis.
·

!X-

Art. 39.- b vedado ao fornecedor de produtos ou serviços:
_
I - condicionar o fornecimento de produto ou de serviço ao fornecimento de outro
produto ou serviço; bem como, sem justa causa, a li.m.ites. quantitativos;
SEÇÁOV
II -recusar atendimento às demandas dos
Da Cobrança de Dívidas
consumidores, na exata medida de suas disArt. 42. Na cobra~ça-de débitos o consuponibilidades de estoque, e, ainda, de conformidor inadimplente não será exposto a ridícumidade com os usos e costumes·
lo, nem será submetido a qualquer tipo de
III- enviar ou entregar ao 'consumidor
sem solicitação prévia, quàlquei pro-dUto o~ constrangimento ou ameaça.
Parágrafo único. O c_onsUmidor cobrado
fornecer qualquer serviço;
'
em quantia indevida, tem direitO à repetição
I~- prev~lecer:se da fraqueza ou ignodo indébito, por valor igual ao dobro ao que
rância do consumidor, tendo em vista sua
pagou em excesso, acrescido de correção moic:Jade, saúde, conhecimento ou condição sonetária e juros legais, salvo hipótese de enga~al, para impingir-lhe seus produtos ou serno justifiCáVel.
VIços;

_d;
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SEÇÃOVI
Dos Bancos de Dados e C1.1dastros
De Consumidores

Art. 43. O consumidor, sem prejuízO do
disposto no art. 85, terá" acesso àS informações existentes em cadastros, fichas registr.os
e dados pessoais e de consumo a;quivados
sobre ele, bem como- s-obre as sUas respectivas
fontes.
§ 19 Os _cadastioS e·âaóoS de-c=onsumidores devem ser objetivos, claTos, vCrdadeir~s e em linguagem dç _fácil compreensão,
n~o podendo conter informações riegativas
referentes a período sUperior a 5(éinco) ~mOs:
§ 2~ A abertura de cadastro, fiCha, registro :e dados pessoais e de consumo deverá
ser comunicada por escrito ao consumidor
quando não solicitada por ele.
_
§ 3~ O consurilidor, sempre que encontrar inesatidão nos seus dados e cadastros
·poderá exigir sua irriediata correção, devend~
o arqu~vista, no prazo de 5 (ciilco) dias úfeis~.
comumcar a alteração aos eventuais _destinatários das informações incorretas. ____ _
§ 4~ Os ban\..--oS de dados e cadastros relativos a c:onsumidores, os serviço"S de proteção
ao crédito e congéneres são considerados entidades de caráti:r público.
§ 59 Consumada a pres-crição relativa à
cobrança de débitos do consumidor não serão fornecidas, pelos respectivos Sist'emits de
Proteção ao Crédito, quaisquer informações
que passam impedir ou dificultar novo acesso
ao crédito ]unto aos fornecedores.
Art. 44. Os órgãos públicos de defesa do
consumidor manterão cadastro atualiz.ado de
reclamações fundamentadas contra fornecedores de produtos e serviços devendo divulg~-lo pública e anualmente. A divulgação indicará se a reclamação foi atendida ou não
·
,
pelo fornecedor.
§ .~1~ É facultado o aceSso_ às ínformações
lá constantes para orientação e consulta por
qualquer interessado.
__ _
~ § 2~ Aplicam-se a este artigo, no que cOuber, as mesmas regras enuaciadas no artigo
anterior e as do parágrafo único do art. 22
deste.Código.
·
Art. 45. As infrações ao disposto neste
Capftulo, além de perdas e danos, indenização por danos morais, perda dos juros e
outras sanções cabíveis, ficam sujeitas a·multa de natureza civil, proporcional à gravidade
da infração e à condição económica do infrator, cominada pelo juiz na açáo proposta pOr
qualquer dos legitimados à defesa do consumidor em juízo.

CAPÍTULO VI
Da Proteção Contratual

SEÇÃOI
Disposições Gerais

Art. 46. Os contratos que regulam as re·lações de consumo_não obrigarão os consumidores se não lhes for dada a oportunidade
de tomar conhecimentO prévio de seu conteddo, ou se os respectivos instrumentoS- forem
redigidos de modo a dificultar a compreensá'Q
de ~u sentido e alcance:
__
·
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A t. 47. As cláusulas cantratuilíS s,éráQ
~terpretadas 9e. maneid maiS favorálr;ll ao
cbnSu,midor.
~Ar~:· 48.
As declarações de vontade
constantes de escritos particii.Jares, recibos e
pré-contratos relativos às relações de consumo, vinculam o fomece_dor ensejando inclusive execução. específica, nos tel)D.QS do açt.
83 e parágrafos.
Art. 49. O consumidor pode desistir do
contrato, no praz~ de 7 (sete) dias a contar
de sua assinatura ou do ato de recebimento
do produto ou serviço,.senlpre, que a contra'tação de fornecimento de produtos e serviços
ocorrer fora do estalrelecimento comercial,
especialmep.te por telefone ou a domicílio.
P~ágrafo único. Se o consumidor exercitar
o direito de arrependimento previsto neste
artig-o, os valores eventualmente pagOs, a
qualquer títylo, durante o pràzo de reflexão,
serão devolvidos, de imediato, monetariamf;nte atualizados. '
,.
Art. '50. Garantia contratual é complement;rr a legal e será conferida mediante termo escrito.
Parágrafo único. O termo de garantia ou
equivalente· deve ser padronizado e esclarecer, de maneira a.dequad_a, em que consi~te
a mesm_a garantia, bem como a forma, o prazO e o Iug~ em que pode ser exercitada e
os ónuS a c4rgo do consuniídor, devendo serlhe entregup, devidamente· preenchido pefo
fQmecedor;no atõdo fornecimento, acompanba'l:lo de manual de instrução, de instalação
e uso de produto em linguagem didática, com
-ilustrações.

SEÇÁO!l

Das Cláusulas AbusiVas
Art. 51. _São nulas de P.leno direito, entre
outias, as cláusulas contrâtuais relativas ao
fornecimento de produtos e serviços que:
I - impossibilitem, exonerein ou atenuêm
a responsabilidade do fornecedor por vícios
de qu~lquer natureza d_os produtos e serviços
ou impliquem renúncia ou disposição de direitos. Nas relações de consumo entre o fornecedor e o consumidor, pessóa jurídica, a
indenizaç;'io poderá ser limitada em situações
justificáveis;
~
ft -subtraiam ao consumidor a opção de
reembolso da quantia já paga, nos casos previstos neste Código;
•
- -III- transfiram responsabilid~des a terceiros;
·
IV- estabeleçam obrigações .consideradas "iníquas, abuSivas, que coloquem Oconsli·
midor· em desvantagem exagerada, ou sctiam4
incompatíveis com a boa-fé ou -a: e<iüidade;
. Y- segundo as cirCWl.stâncias, e em particütar, segundo a aparência global do contra·
to~ venham, após sua conclusão, a ~.urpreen
der o consumidor;
.
VI - estabeleçam inVersão do Onus da
prova. e'm prejuízo dO conSumidor;
VII--:;- determinem a .l;ltilização corilpUlsória de_1libittagem;
.
.
· VIU- imponham representante para concluir ou· realizar outro.negóéio jurídico pelo
consumidor;

IX- deixem ao fomecedor a opção cte
concluir ou não owcontrato, embora obrigando O CO}:!Sjltnido_r;
permitam ao fo'fn~cedor' direta ou indlretamente, variação do preço de maneira
unilateral;
XI-autorizem o fornecedor a cancelar o
contrato unilateralmente, sem que igual direito seja Copferido ao consqmidor;
XII - obriguem o consuriiidor a ressarcir
os custos -de cobrança de sua ol:?rigação, sem
que igual direito lhe seja conferido contra
o fornecedor;
XIII -autorizem o fornecedor a modificar
uriilateralmente ·o cotiteúdo ou a qualidade
do contrato, após sua celebraçã_o;
XIV -íiifrinjam ou poSsibHüem··a viola"
ção de normas ambientais;
~-- '·
XV- e_stejam em desacordO com o sistema de proteção ao ConsumidOr;
XVI- possibilitem a renúncia do di!eito
Qejndenização por benfeitorias nec:issári~.
§ 1~ Presume-se exag~rada, entre outros
· casos, a vantagem que:
I - oftende os princípios fUndam~ntais do
sistema jurídico a que pertence;
.li- restringe dirdtOs OU -óbrigaçOes furldamentais -ineren~eS -à natUreza do contrato,
de tal mÓdo a-ameaçarseu objeto ou o equilíbrio contratual;
III L.. se mostra excessivamente onerosa
para o consumidor_. considerando-se a natureza e conteúdo do contrato; o interesse das
partes ~ ou~r_as ~ircunstâ_n_çias peculiares ao

x·-

caso.
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n"ão poderão .~~rsuperior.es.a lQ% {dez. por
cento) do valor dà prestaç_ão. ·
§ z~ Fica assegurada ao consumi4or a liquidação antecipada do débito total ou parcialmente, mediante redução propo-etional
dos juros e demais acréscimoS.
_ .-§ 3~' O fomeçedor ficará sUjeito a m.·ulta
civil e perda de juros, além de outras sanções
cabíveis, se descumprir o disposto neste ar·
tigo.
Art. 53. Nos contratos d~ compra e venda de móveis ou ímOveis me~ante pagamell"to em prestações, 'bem como nà\ alienações
fiduciárias em garantia, coi::tSideram·se :qulas
de pleno direito as cláusulas que estabele&ant
a perda total das prestações paga·s e·m benefício do ci:-edOr que, em razão do inadimj>le~
mente, pleitear a reSolução -do contrato e a
retomada· do produto alienado.
§ 1~ Na hipótese prevista neste artigo, o
devedor inadimplente terá direito a cómpen·
sação ou a restituição das parcelas quitadas
à data da resolução contratual, ma·netariam'eiJ.te · atUalizada, descontada a v?ntagem
económica aof~rida com a fruição.
_ .
§ 2~' Nos ·contratos do sistema de cónsórcio de produtos duráveiS, a: compensação ou
a restituição das parce:las q9itadas, na forma
deste artigo, terá Qescbntaçla1 além da vantagem económica auferida com_ a _fruição, os
prejuízos que o desistente ou inâdimplente
causar ao grupo.
§ 3~' Os contratos de que trata o caput
deste artigo serão-·e_xpressos_ e_m m_oeda çorrente nacional: ·

§ 2~' A- inilidade -de uma cláusula contraSEÇÃOIII
tual abusiva não invalida o contratO, exceto
Dos Contratos de Adesão
quando de ·Sua ausência~ apesar dos esforços
de ~ntegração, decorrer &tuS.;excessívo a
Art. 54. COntrato de adesão é aquele ·euqualquer das partes.
jas claúsulas tenham sido aprovadas" pela au~
§ .3~ O Ministério Público, ··mediante intoridade 'competente ou estabelecidas .unilaquérlto civjl, pode efetuar o controle administeralmente pelo fornecedor qe produtos ou.
trativo abStrato e preventivo das dáusulas
serviços, sem que o consumidor possa discutir
contratuais gerais, cuja decisão terá' caráter
ou modificar substancialmente seu conteúdo ..
geraL
_
§ 1~> Ainse:rção de cláusula no formulário
§ 49 É facultado a qualquer consumidor
não· desfigUra a- natureza da -adesão do conou entidade_ q~e_ o represente requerer ao
~ato.
Míriist~rio Púi;)liCo que aj1}ize a competente
§ 29 Nos contratos de adesão admite-se
ação para ser declarada a nú.lidade de cláusula
cláusula resolutória, desde que alternativa,
contratual que contraria o disposto neste Cócaõendo a escolha ao consumidor, ressalvandigo ou de qualquer forma não assegure o
do-se o disposto no§ z~ do artigo anterior.
justo equihôrlo entr~ direitos e obrigaçõ'es
§ 3~ OS -contratos dé adesio esêritos sedas parteS.
·
rão redigidos edt termos claros e com caracArt. 52. No fornecimento de produtos·
teresos~ensivos e legíveis, de modo a facilitir
oii" SCiv!Ços que envolva outorga de crédito
ou concessão de financiamento ao consumi- •sua· ~preensão pelo consumidor.
§ 4~' As cláusUlas que implicarem limitador, o fornecedor deverá, eritre outros requição de direito do consumidor deverão s~r resitos, 'informá-lo prévia e adeêj_uadameiite sodigida~ com destaque, permit4ldo sua imebre:
dia.,J:a e fácil compreensão.
I'- preço do produto ou serviço em rrioeda
§ 59 Cópia do formulário-padrão ser~ recorrente nacional;
,
.. .
metíila no Ministério Público que, mediante
ll ....... montante dos juros-de- mora e da taxa
.inQuérito Civil. poderá efetuar o controle preefetivà anual de· juros;
ientivo das Cláusulas gerais dos contratos de
UI- acréscimos legalmente grevistaS;
IV- número e periodicidade das presta- "&.desão.
ções;
.
CAPITULO VIl
V- soma total a pagar, com e sem finan-.
-Das ~ções Administrativas
ciamento.
Art. 55. A União, os Estados e o Distiitõ
' § 19 · .As multas de mora decor*ntes do
inidimplemento de obrigação· no seu teimo
Federal, em caÍ'áter concorrente e nas suas
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respectivas áreas de atuação administrativa,
baixarão_ normas relativas ã produção, industrialização, distribuição e«consumo de produtos e serviços.
_
__
§ 19 A Uni_ão, ~s.Estaqo~,_o Di$tri~o Fe·
dera! e os Municípios fiscalizarão e _controlarão a produção, industrializa~o, distribuição e publicidade de produtos e serviços e
o mercado de consumo, no interesse de pre-

servação de vida, de saúde, de segurança,
da informação e do bem-eStar do consumidor, baixando as normas que se fizerem necessárias. - . .§ 29 As normas referidas no parágrafo
anterior-deverão ser uniformizadas, rc::vist~s
e atualizadas, a cada dois anos·:
§ 3~- Os .óigãos federais, estaduais, do

Distrito Federal e municipais com atribuições
para fiscalizar e controlar o mercãdo _de consumo manterão comissões permanentes para
elaboração, revisão e atualização das normas
referidas no § 1", sendo obrigatória a participação dos consumidores e fornecedores_.
§ 4~ Os ótgãos· Oficiais- PôderãO expedir
notificaÇõeS aos- fornecedores para Que, Sob
pena de desobediência,- p[este"ni infofmãç6es
sobre questões de interesse do consumidor,
resguardado o segredo industrial.
Art. 56. As infraçõeS das normas de- de·
fesa do consumidor ficam sujeitas, conforme
o caso, às seguintes sanções administrativas,
sem prejuízo de natureza civil, penal e das
definidas em normas específicas:
I-multa;
II -apreensão do produto;
III- inutilização do produto;
IV- cassação do registro do produto jun·
to ao órgão competente;
V -proibição de fabricação do produto;~
VI - suspensão de fornecimento de produto ou serviço;
VII- suspensão temporária de atividade;
VIII -revogação de concessão-ou permissão de uso;
IX- cassação de licença do estabeleci·
mento ou da atividade;
X -interdição total ou parcial, de estabelecimento, de obra ou da atividade;
XI -intervenção administrativa;
XII- imposição de contra propaganda.
Parágrafo único. As -sanções previstas
neste artigo serão aplicadas pela autoridade
administrativa no âmbito de sua instituição,
podendo ser aplicadas cumulativamente inclusive por medida cautelar antecedente ou
i.Q-cidente de procedimento admiriistrativo.
Art. 57. A pena de multa, graduada_de
acordo com a gravidade da infração, a vailtagem auferida, e à condição econóritica d_o for·~
necedor, será aplicada mediante procedimento administrativo nos terrilos da lei, revertendo para o'fundo de que trata a Lei n9
7.347, de 24 de julho de 1985, sendo a infração ou dano de âmbito nacional, ou para os
fundos estaduais de proteção ao consumidor
nos demais casos.
Par.ágrafo único._ A multa será em mon~
tante nunca inferior a 300 (trezentos) e não
superior a 3.000.000 (três milhões) de vezes
o yalor do Bónus do Tesouro Nacional

(BTN), índice equivalente que venha substituHo.
·
-Art. 58. As perias d6 ãpreerisaô de inuti·
lióade de produtos, de proiblç.ão de fabricação de prQdutos, de suspensão do fornecimento de produto ou se!viço, de cassação
do registro do produto e revogação da conces·
são oU -peiirii.SSã.õ de Uso seriio 3.plicã.dos pela
administração, mediante procedimento administrativo, assegurado ampla defesa, quan·
do forem constatados vícios de quantidade
õu_de qualidade por inadequação ou insegurança do produto ou serviço.
Art. _59." As pena~ de cassação de alvará
de _Hc~;nça, de interdição e de suspensão tem·
poráriade ativídade bem como a de intervenção adminiStratíva serão aplicadas mediante
procedimento administrati-vo, assegurada
ampla defesa quando o fornecedor reincidir
na prática das infrações de maior gravidade
previstos neste Código e na legislação de consumo.
§ 19 A pena de cessação da concessão será aplicada concessionária de serviço público qu_ando violar obrigação legal ou contratual.
·
§ 29 A pena de intervenção administrativa, será aplicada sempre que as circunstânM
cias de fato_ desaconselharem a cassação de_
lici:nça, a intúdição ou suspensão ·da ativi·

a

<;lide. •
_
' ~ 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 contra propaganda será ~onllnada quando o forneceqor
incorrer ria prática de publicidade enganosa
ou-abusiva, nos termos do art. 36 e seus parágrafos, Sempre às _expensas do infrator.
§ 19 A contra propaganda será divulgada
pela responsável da mesma forma, freqüência
a dimensão e preferencialmente no mesmo
'veículo, local, espaço e horário de formá ça:
paz de desfazer o malefício da publicidade
enganosa ·ou abusiva.
§ 29 A contra propaganda será aplicada
petos órgãos públicos competentes da proteçáo ao consumidor, mediante procedimento
admiriistratlvo, assegurada ampla defesa cabendo recurso para a Ministra de Estado da
respectiva área de atuação administrativa
qUando á mensagem publicitária 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 quálquermoio, publicidade de seus
produtos e serviços.

TÍTULO li

-Das lofrações Penais
Art. 61. Constituem crimes contra as relações do coq,sumo previstos neste Código,
sem· prejufzo do disposto no Código Penal
e leis especiais, as condutas tipificadas nos
artigos seguintes.
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Art. 62 .. Cotoçar.no metcado, fornecer
ou expor para fornecimento prodtHos ou ser. viços imPrópiios:- -Pena- Detenção de seis meses a dois anos
e multa.
§ 1~ Se o crime -é culpoSo:
Pena- Detenção de três meses· a um ailo
ou multa.
§ 2~ As penas deste artigo são aplicáveis
sem prejuízo dos correspondentes à lesão corporal e à morte.
Art. 63. Omitir dizeres ou sinais ostensivos sobre a noCiVidade ou periculosidadt!.
de produtos, Das elribafagens, nos ínvólucÍ"Osrecipientes ou publicidade:
Pena- Detenção de seis meses a dois anos
e multa.
§ 1~ Incorrerá Ílas mes-mas ptmãs quem
deixar de alertar mediante rec_ome_ndações
~"ctitas ostensívas, .s~brc: 'á periCl.llOsidade do
serviço a ser preStado.
§ 2~ Se o crime_ é cu)pos9:_
_
Pena - Detenção de um a seis meses ou
multa.
: ArL 64. Deixar de comunicar à aittori$de competeilte e aos consumidores a noci.:
vidade ou periculosidade de produtos cujo
conhecimento seja posterior à sua colocação
no "mercado:
Pena- Detenção de seis meses a dois anos
e multa.
Parágrafo único. Incorrerá nas mesmas
penas quem deixar de retirar do mercado,
1mediatamente quando detentiina'do pela aut0ridade competente, Q'J produtos nocivos ou
perigosos, na form-ã deste artigo.
Art. 65. Executar serviço de alto grau di
eericulosidade, contrari~ndo determinação
de autoridade competente:
Pena- Detenção de seis meses a dois anos
·
e multa.
. ,
Parágrafo únicO.. As penasWieste artigo
são aplicávejs sem prejuízo das correspondentes à lesãb corporal e à morte. .
Art. 66. Fazer_afinnação falsa ou enganosa, ou omitir infármação relevante sobre
a natureza, característica, qualidade, quantiM
dade, segurança;-desemp~nho, durabilidade,
preço ou garantia de produtos ou serViços:
Pena -Detenção de 'três meses a um ano
e multa.
§ 1~ incorrerá nas mesmas penas quCmt
patrocinar a oferta.
§ 2~ Se o crime é culposo:
Pe[l:B - Detenção de um a seis meses ou
multa:·
Art. 67. Fazer ou promover publiçidade
que sabe ou deveria saber ser enganosa ·ou'
abusiva:
Pep_a- Detenção de trê$ meses a uni ano
e multa.
Parágrafo 6hicoL_ Incorreái. nas mesinas
penas quem fizer ou promoVer publicidade
de modo que dificulte sua identificação iJne~·
diata.
Art. 68. Fazer ou promover publicidade
que sabe ou deveria sabér capaz de se itiduzir
o consumidor a se comportar de forma prejudicial ou perigosa a sua sallde ou segurança:
o
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V -serem prattcadas em operações_que
alímentos, medicamentos ou quaisquer outros produtos ou serviços essenciais.
Parágrafó Unico. Incorrerá naS mesm-aS,
Art. 77 ~ . A pena pecuniária prevista nespenas quem fizer ou. promover publicidade
ta Seção será fixada em dias·multa, corressabendo-se incapaz de atender a demanda. _
pondente ao mínimo e ao máximo de .dias
Art. 69. Deixar de organizar dados fátiw
de duração da pena privativa da lib~rdade
cos, técnicos e científicos que dão base à pu-- cominada ao ciínie. Na individualização des·
blicidade:
ta rn.ulta,_ o juiz observará o disposto no art.
Pena - Detenção de um a seis meses ou
60 e 91 •;-do Código Penal.
multa.
Art. 78. Além das penas previstas de li·
Art. 70. Empregar, na reparação" de proberdade e de multa, podem ser impostas, .cudutos, peças ou componentes-de reposiÇão
mulativa ou alternadame_nte,observado o djsusados, sem autorização do consumidor:
posto nos arts. 44 e 47, do Código Penal:
Pena - Detenção de três meses a um ano
e multa.
-- I - a interdição te_rnporária de direitos;
11 -a publicação em órgãos de comuniArt. 71. Utilizar, na cobrança de dívi·
cação de grande ci_rc1.1:laçãQ ou audiência, às
das, de ameaça, coação, constrangimentõ fíexpensas do condenado, de notícia sobre Q$
sico ou moral, afirmações falsas, incorretas
fatos e a condenação;
ou enganosas ou de qualquer outro procediIIJ - a prestação de serviços à comunidamento que c:xponha o consumidor injustificade.
damente, a ridículo ou interfira com seU tra·
Art. 7g; o-vãlor da fiança, nas infrações
balho descanso ou lazer:
de que trata este Código, será fixado pelo
· Pena- Detenção de três meses a um ano
juiz, ou pela autorid~de_que presidir o inquée multa.
rito,- enl!e l()Ç) (çem) f! 200.000 (duzentas mil)
Art. 72. Impedir ou dificultar o acessa
vezes o valor_ do Bônus do Tesouro Nacionaldo consumidor às informações que sobre ele
BTN, ou índice equivalente que venha subs·
constem em cadastros, banco de dados, fichas
. tituí~lo.
e registras:
1
Parágrãr6 único. ~Se isSim recomendar a
Pena - Detenção de seis meses a um ano
situação econd.triica dei indiciado ou réu, a
ou multa.
fialiça poderá ser:
Art. 73. Deixar de corrigir imediataa) reduzido até a metade de seu valor mí~
mente informação sobre consumidor constante de cadastro, banco de dados, fichas ou - ni.mo;
b) aumentada pelo juiz até vinte vezes.
registras que sabe ou deveria saber ser ineArt. f,!O. , No processo penal atinente aos
xata:
crimes previstos ne~te C,ódigo, bem como a
Pena - Detenção de um a seis meses ou
outros crimeS e contravenções que envolvatn
multa.
relaçóes de consumo, poderão intervir, como
Art. 74. Deixar de entregar ao consumiassistentes do Ministério Público, os legitimador o termo de garantia adequadamente
dos indicados no art. 81, incisos III e IV aos
preenchido e com especificação cjara de' seu
quais também é- facultado propor ação penal
conteúdo:
subsidiária, se a denúncia não for oferecida
Pena - Detenção de. um a seis meses ou
no prazo legal.
multa.
Art. 75. Quem de qualquer forffia, concorrer para os crimes referidos neste Código,
TÍTULO III
--..
incide nas penas a esses coininadas na medida
Da·Defesa do Consumidor em Juizo
de sua culpabilidade, bem como o diretor
CAPiTULO\
administrativo ou gerente da pessoa jurídica
Disposições Gerais
que promover, permitir ou por qualquer mo·
do aprovar o fornecimento, oferta, exposição
Art. 81. t;· A defesa dos interesses e direiít
à venda ou manutenção em depósito de pro·
tos "tios; consumidores e das vítilnas poderá
dutos ou a oferta e prestação de serviÇOS' nas
·ser exêicida em juízo· indiVidu3Jmente. Ol!Jê\
condições por ele proibidas.
título coletivo.
Art. 76. São circunstâncias agravantes
dos crimes tipificados neste Código·:
Parágrafo único. · A defes.ã cOletiva será
exercida quando se tratar de~
I - serem cometidos em época de grave
crise económica ou por ocasião de calami·
I - interesses ou direitos difusos, assim.
dade:
entendidos, para efeitos deste Código, os
.U -ocasionarem grave dano individual ou transindividuais, de natureza indivisível, de
coletivo;
que sejam tit1ilares..pessoas indeterminadas
III- dissimular~se a natureza ilícita de· e ligad;1s por circun~âncias de fato;
procedimento;
I I - interesses ou-direitos coletivos, assim
N - quando cometidos:
_
entendidos, para efeitos deste Código, os
transinviduais de natureza indivisível de que
a) por servidor público, ou por pessoa cuja
condição econdmico..social seja manife_staseja titular grupo, categoria tm classe de pesmeilte superior à da vítii::iu;
soas ligadas entre si ou com a parte contrária
por uma relação jurídica base;
b) em detrimento de operário ou rurícola;
III- interesses ou direitos- individuais hode menor de dezoito ,.ou maior de sessenta
anos~ ou de pessoas portadoras de deficiéncia
mogêileos, assim entendidos os do correntes
de origem comum.
•
mental, interditadas ~u não;
.Fçna -Detenção de seis meses a dois anos

e•ttriJlta.

envolv~~

Agosto de 1990

Art. 82. Paraosfinsdoart.30,parágrafo
único, são legitimados concorrentemente_:
I - o Ministério Público;
II .,_. a União, _os Estados, os MunicípiOs
e o Distrito Fedúal;
III - as entidades e órgáos 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 constituídas há pelo menos um ano e que incluam
entre seus fins instítir.cionais a defesa dos interesses e direitos protegidos por este- Código,
dispensada a autorização- assemblear.
§ 1'-' O requisito da pré-constit!Jição pode
ser dispensado pelo juiz, nas ações previstas
no art. 91 e seguintes, quando haja manifesto
interesse social evidenciado pela dimensão
ou caracterfstica do dano, ou pela relevância
do bem jurídico a ser protegido.
§ 2~ Admitir-se-á o litisconsórcio facultativo entre os Ministérios Públicos da Uriião,
do Distrito Federal e dos Estados na defesa
dos interesses e direitos d_e que cuida este
Código.
§ 3~ Os órgáo públicos legitimados pOderão tomar dos interessados compromisso de
ajustamento de sua conduta as CJtigências le~
g_ais, mediante comiqações, que teiá eficácia
de título executivo extrajudicial.
Art. 83~ ,Para a defesa dos direitos e inte·
resses ptotegidos por este Código são admis·
sfVeis todas as espé~ies de ações capazes de
propiciar sua adequada e efetiva tutela.
Parágrafo único. Poderá ser ajuizada, pelos legitimados no artigo anterior ou por qual·
quer outro interessado, ação visando o controle abstrato e preventivo das cláusulas contratuais gerais.
Art. ~4. Na ação que tenha por objeto,
o cumpnmento da obrigação de fazer ou não
fã.zer, o juiz concederá a tutela específica da
obrigação ou determinará providências que
assegurem o resultado prático equivalente ao
do adimplemento.
_ _
· § 1~ A conversão da obrigação e~ P~tdas
e danos somente __ será admissível se por elas
optar o au~Qr o~ ~e impossível a tutela espe·
cífica ou a obte.tção do resultado prático cor·
Jesponde-?\te.
.
§ 2~ A Úldenização por perdas e danos
se fará sem prejufio da multa (art. 2&7, do

CPC);

§ 3~ Sendo ·relevante o fundamento da
demanda e havendo justificado receio de ineficáCia do provimento final, é lícito ao juiz
conceder a tutela liminannente ou após justificação prévia, citado o réu.
§ 4~ O juiz poderá, na hipótese 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.
§ 29 Para a tutela específica ou para a
obtenção do resultado prático equivalente,
poderá o juiz determinar as medidas. neces·
sárias taís cp"mO busca e apreensão. remQ&ão
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de coisas e pessoas, desfazimento de obra,
impedimento de atividade noCiva, além de
requisição de força ~olícial.
Art. 85. Contra a~ilegàis.>Ou abusi_vos
de pessoas físicas ou jurfdicas que lesam 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 e interesses dos consumidores.
Art. 87. Nas ações coletivas de que trata
este_ Código não haverá adiantamento de custas emolumentos, honorários periciais· e
quaisquer outras despesas, nem condenação
da associação autora, salvo comprovada máfé, em honorários de advogado, custas e des-.
pesas processuais.
_
_.
Parágrafo único. Em caso de litigâncía de
má-fé, a associaÇão autora e os diretore5 -r-esponsáveis Pela propositura da açáo serão solidariamente condenados em honorários advogatícios e ao décuplo das custas, sem prejuízo
da responsabilidade por perdas e danos.
Art. 88. 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.
Art. 89. As normas deste Título aplicam-se, no que for cabível, a outros direitos
ou interesses difusos coletivos e individuais
homogêneos, tratados coletivamente.
Art. 90. Aplicam-se àS ações revistas
neste Título as normas do Código de Processo
Civil e da Lei n9 7.347, de 24 de julho de
1985, inclusive no que respeita ao inquérito
civil, naquilo que não contrariar suas disposições.
CAPÍTULO!!
Das ações coletivas para a defesa de
interesses individuais homogêneos

Art. 91. Os legitimã.dos de que trata o
art. 81 poderão propor em nome próprio e
no interesse das_ vítimas ou s~us sucessores,
ação civil coletiva de responsabilidade pelos
danos individualmente sofridos, de acordo
com o disposto nos artigos seguintes.
Art. 92. o- Ministério Público, se não
ajuizar a açáo, atuará sémp"re como fiscal da
lei.
Parágrafo úniCo. Aplica-se à ação Prevista no artigo anterior o art. 59, §§ 29 a 6~,
da Lei n~ 7.347, de 24 de julho de 1985.
Art. 93. ReSsalvada a competência da
justiça Federal, é competente para a causa
a justiça local:
I - no foro do lugar onde ocorreu ou deva
ocorrer o dano, quando de âmbito local;
ll - no foro da Capital do Estado ou no
do Distrito Federal, 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 interressados possam intervir no pfocesso como litis~
co~ortes, sem prejuízo de ampla divulgação

pelos meios de comunicação soei~ por parte
dos órgãos- de defesa do consumidor.
Art. 95. Em caso de procedência do pe·
dido, a condenação será genérica, fixando
a responsabilidade d_o_ réu 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 vítimà
e seus sucessores, assim como pelos legitimados de que trata o art. 81.
Parágrafo úniCo-. - A liquidaçáo de sentença, que será por ãrtigos~ poderá ser promovida no foro do domiCI1io do liquidante, ca·
bemdo-lhe provar, tão-só, o nexo de causalidade, o dano e seu montaJJ.te.
Art. 98. A execução poderá ser coletiva,
sendO proniovida pelos legitimados de que
trata o art. 81, abrangendo as vítimas cujas
indenizações já tiverem sido fixadas em sentença de liquidação, sem prejufzo do ajuiza.
menta de outras execuções.
§ 19 A e~ecução coletiva_far-_se-á com base em certidão das sentenças de liquidação,
da qual deverá constar a ocorrência ou não
do trânsito em julgado.
§ 2? É_ COl;llpetente par~ a execução o juízo:
I - da 1iquidação da sentença ou da ação
condenatória, no caso de execução individual;
_
_
II - da _açáo- co~d_enatória, quando cole·- tiva a execução;
Art. 99. Em caso de concurso de créditos
decorientes de· éondenação Prevista na Lei
n9 7.347, de 24 de julho de 1985, e de indenizações pelos prejuízos individuais resultantes
do mesmo evento danoso, estas terão preferência no pagamento._
.
_
Parágrafõ-único. p-ara efeito do disposto
neste artigo, a destinação da importância recolhida ao fundo criado pela Lei n9 7.347,
de 24de julho !=)e 1985, ficará sustadãellquanto pendentes de decisão de segundo grau as
ações de indenização pelos danos individuais,
salvo na hipótese de o património do devedor
ser manifestamente suficierite para responder
pela int~gralidade das dívidas.
Art. ~00. Decorrido o prazo de um ano
~m 4_abilitação de interessados em núméro
co_mpa~ível com a gravidade do dano, podeião os legitimados do artigo 81 promover a
liquidação e execução da indenizaçáo devida.
Parágrafo único. O produtO da indenização devida reverterá para o Fundo criado pela
Lei n9 7.34_7, de 24 de julho de 1985.

CAPÍTULO II1
Das açôes de responsabilldade do
fornecedor de produtos e serviços
Art. 101. Na aÇão de responsabilidade
civil do fornecedor de produtos e serviços,
sem prejuízo do disposto nos Capítulos I e
II deste Título, serão observadas as seguintes
normas:
I - a ação pode ser propostas no domicílio
do autor;
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II - o réu que houver contratado seguro
de responsabilidade poderá chamar ao processo o segurado, vedada a integração do _contraditório pelo Instituto de Resseguros do
Brasil. Nesta hipótese, a sentença que julgàr
_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 existéncia
de seguro de responsabilidade facultando-se,
em caso afirmativo", o ajuizamento de ação
de indenização diretamente contra o segurador, vedada a denunciação ·da Jide ao Instituto de Resseguros do Brasil e dispensada
o litisconsórcio obrigatório com este.
Art. 102. _ Os. legitimados a agir na forma
deste Código poderão propor ação visando
compelir o Poder Público competente a proibir em todo o território nacional, a produção,
divulgação, distribuição ou venda, ou a determinar alteração na- composição, esrrutura,
formula ou acondicionamento de produtO cujo uso ou consumo regular se revele nocivo
ou perigoso à saúde pública e à incolumidade
pessoaL
§ 19 Os fornecedores poqerão ingressar
no feito como asSistentes.
§ 29 O retardamento pela autoridade_
~mpetent~. 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 açóes coletivas de que trata este C6digo, a sentença fará coisa julgada:
I -erga omnes, exceto se o pedido for julgado improcedente por insuficiência de provas, hipótese em que qualquer legitimado poderá intentar outra ação, com idêntico funda·
menta, valendo-se de nova prova, na hipótese do inciso I do parágrafo único do art.
80;
II - ultra partes, mas lirnitadamente 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 parágrafo único
do art. 80;
III -erga omnes, apenas no caso de procedência do pedido, para beneficiar todas as
vnimas e seus sucessores, na hipótese do inciso III do parágrafo -úilico do arL 80.
§ 1~' Os efeitos da coisa julgada previstos
nos incisos I e U não prejudicarão interesses
e direitos individuais dos integrantes da coletividade, do grupo, categoria ou classe.
§ 2" Na hipótese prevista no inciso III,
em caso de improcedência do pedido, os inte~
cessados que não tiverem intervindo no pro·
cesso com litisconsortes poderão propor ação
de indenização a título individual.
§ 3~ Os efeitos da coisa julgada de que
cuida _o art. 16, combinado ~om o art. 13
da Lei n9 7.347, de 24 de julho de 1985, não
prejUdicarão as ações de indenização por da~
nos pessoalmente sofridos, propostos indivi-
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dualmente ou na forma previstà neste-'C:6di&o

Art. 104. As açóes coietivas, preyistas
nos incisos I e II do parágrafo único do art~
80, não induzem litispendênciã -para as ações
individuais, mas os efeitos da coisa ju!gaâa
erga omnes ou ultra partes a que aludem os
incisos II e III do artigo anterior não beneficiarão os autores das ações individuais, se
não for requerida sua suspensão no prazo
de 30 (trinta) dias, a contar da ciência nos
autos do ajuizamento da ação coletiva.

pOsterior-comprovaçao e divulgação de seus
-resultados;
XI-_ encaminP,ar an_teprojetos de lei, por
ipterm:édio do Ministério da Justiça, ao Congresso Nacional, bem como se:r ouvido com
relação a· projetas de lei, que versem sobre
preços, qualidade, quantidade e segurança
de bens e serviços;
XII - celebrar convênios com entidades
nãcionais e internacionais;
XIII- desenvolver outras atividades compatíveis com suas finalidades;
Parágrafo único. Para a consecução de
seus obj_etivos,_ o Departamento Nacional de
Defesa do Consumidor poderá solicitar o
concurso de órgãos _e entidades de notória
especialização técnico-científicã: -

TÍTULO !V

Da convenção coletiva de consumo

mas, se procedente o pedido, beneficiarão
as vítimas e seus sucessores, que podçráo proce4er à liquidação e-à execução, nos-tei'mos
dos arts. 96 a 99.
§ 49 Aplica-se o disposto no parágrafo
anterim .à, sentença penal condenatória.

Dos Sistema Nacional de Desfesa
do Consumidor

Art. 105. Integram o Siste!Da Nacional
de Defesa do Consumidor - SNDC, os órgãos federais, estaduais, do Distrito Federal
e municipais e as entidades privadas de defesa
do consumidor.
Art. 106. O Depart_amento-NaciÕnal de
Defesa do Consumidor·, da Secreiãria Nâcional de Direito Económtco--...::...._MJ, ou órgão
federal que venha substituí-lo, é organismo
de coordenação da poiCtica do Sisteina Nacio·
nal de Defesa: do Consum1dor,"cabendo-lhe:
I - planejar, elaborar, propor, coordenar
e execultar a política nacional de proteção
ao consumidor;
II - receher,_ analisar, avaliar e encaminhar consultas, denúncias ou sugestões apresentadas por entidades representativas ou
pessoas jurídicas de direitO público ou privado;
III -prestar aos consumidores orientação
permanente sobre seus direitos e garantias;

IV - informar, co"nscientiiar--e motiVã! o

TÍTULO V
Art. 107. As entidades civis de consumídores e as associações de fornecedores ou
sindicatos de categoria económica podem regular, por convenção escrita, relação de consumo que tenham por objetivo estabelecer
condições relativas ao preço, à qualidade, à
qUantidade, à gàrantfa a_característica de produtos e serviços, bem corno a reclamação e
comirÇfsiçáo dO -conflito
consumo.
§ 1~ A convenção torna-se-á obrigatória
a 1iªI~ir dO regiSTCO~do ·instrUmento no cartório de títulos e documentos.§ 2~> A convenção somente obrigará os
filiados às entidades signatárias.
§ 3~ Não se exime de cumprir ã co-nvenção o fornecedor que se desligar da entidade
em data posterior ao registro do instrumento.
Art._ 108. Podem as partes signatárias da
Convenção fixar sanções em caso de seus descumprimento, inclusive para fins de imposição de penalidade administrativa pela autoridade competente.

de

TITULO VI
Disposições finais

consumidor através dos diferentes meios- de
Art. 109. O preâmbulo da Lei n~" 7.347,
comunicação;
de 24 de julho de 1985, passa a ter a seguinte
V - solicitar à polícia judiciária a iOstau·
redação:
ração de inquérito policial para a: apreciação
de delito contra os consumidores, nos termos
"DiscipHD.a a ação civil Pública de res~
da legislação vigente;
ponsabilidade por <!_anqs __ causados ao
VI - representar ao Ministério Público
me-iO anibíente, ao consumidor, a bens
oompetente para fins de adoção de medidas
e direitos de valor artístico, estético, hisprocessuais no áinbito de suas atribuições;
tórico, turf$tico e paisagístico; assim co~
VII - levar ao conhecimento dos órgão_s
mo a qualquer outro interesse difuso ou
competentes as infrações--óe ordem adminiscoletivo, ~ dá outras providência."
trativa que violarem os ínteresses difusós~ co·
Art. 110. - ACrescente-se o s-eguinte incÍletivo, ou individuais dos conswnidores;
~o IV ao art. _19 da Lei n~ 7.347, de 24 de
VIII - solicitã.r o concürso de órgãos e
julho de 1985..
· ·
entidades da União, Estados, do Distrito Fe·
deral e Municípios, bem como auxiliar a fis~·IV_:_ a qualquer -outro interesse difucalização de preços~ abastecimento, quantiso ou coletivo."
dade e segurança de_ bens e serviços;
Art. 111. O inciso ll, do art. s~, da Lei
IX -incentivar, inclusive com_ r:ç_ci,Irl!QS~
n' 7~347, de 24 de julho de 1985, passa a
financeiros e outros programas especiais a
ter a seguinte redaç:<to: .
formação-de entidades de defesa do~consu
"II - incluay entre suas finalidad~s
mídor pela população e pelos órgãos_públio_::J:s
estaduais e municipais;--· -- - institucionais a proteÇão ao meio ambiente; ao consumidor; ao património
X....:.. requisitar bens em quantidades sufiartístico, estético, histórico, turístico- e
cientes para fins de 'estudOs e pesquisas, com

paisagístiCo, ou a qualquer outro interesse difuso ou coletivo."

Art. ll2.

O § 3•, do art. 5•, da Lei n•

7,347, de. 24 de julho de 1985, passa a ter
a s_eguinte redação:
-- "§ 3~ Em caso de desistência infundada ou abandoÕo da ação por associação legitimada, o MinistériO Público ou
outro legitimado assumirá a titUlaridade
ativa. ".

Art. 113. Acrescente-se os seguintes §§
49, s~ e 69 ao art. s~. da Lei n~ 7.347, d.e 24
de julho de 1985:
"§ 49 O requisito da pré-constituiçi!o po·
derá ser dispensada pelo juiz, quando haja
manifesto interesse social evidenciado pela
dimensão ou característica do dano, ou pela
~relevância do bem jurídico a ser protegido.
§ s~ Admitir-se-á o litisconsórcio facultativo entre os MinistériOS PúblicbS da U.õ.iãO,
do Distrito-Federal e dos Estados na defesa
dos interesses e direitos de que cuida esta
lei.
§ 6~ Os órgãos públiCos legitimadOs poderão tomar dos interessadqs compromisso
de ajustamento de s"ua- conduta às exigências
legais, mediante cominações, que terá. eficácia de título executivo extrajudicial."

Art. ll4. O art. 15 da Lei n• 7.347, de
24 de julho de 1985, passa a ter a seguinte
redação:
- ·

"Art. 15. Decorrido 60 (sessenta)
dias do trânsito em jUlgado da sentença
condenatória, sem que a associação autora lhe promova a execuçãO, deverá fa~
zê-lo o Ministério Público, facultada
igual iniciativa aos demiís-regítimados'~.
Art. 115. Suprima-se o caput do art. 17
da Lei n 9 7 .347, de 24 de julho de 1985, passando o parágrafo único e constituir o caput
com a seguinte redaçáo:

"Art. 17. Em caso de litigância de
má-fé, a a~sociação autora e;os diretores
r~sponsáveis pela propositura da ação
serão solid(\riamente condenados em honorários advogatícios e ao décuplo das
custas, sem prejuízo da responsabilidade
por perdas e danos."
Ari~ 116.

Dé-se a seguinte redação "ao
n~ 7.34-7. de 24 de julho de

art. 18, da Lei

1985;
"Art. 18. !ias a_çóes de que trata esta lei
não haverá adiantamento de custas, einolumentos, honorários periciais e quaisquer outras despesas, nem condenação da ãssociação
autora, salvo comprovada de má-fé, em hoD.orários.de advogado. 'custas e desPesas processUais."
_
·
Art. 117. Acrescenta-se a Lei It' 7.347.
de 24 de julho de 1985, o seguinte dispositiVo,
renumerando-se os seguíntes:
_·
"Art. 21. Aplicam-se à Gefesa dos direitos e interessas- difusos, coletivos e indivi·
duais, no que for cabível, os dispositivos doTítulo l i da Lei n"'
de
de 1990.
que instituiu o Código de Defesa do Consumidor.

Agosto de 1990

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL: (S_eção II)

~entro

produto e utiliza o _serviço; é Siniples de entender.

contrário.

O SR. DIRCEU CARNEIRO - Se for
ãáiscido produto, aí nós concordamos.
A proposta -do Relator é que este texto
qualifiqUe -o-consumidor como aquele que ad-

Art.--118. Este Código entrará em vigor
de 180 (cento e oitenta) dias a contar
de sua publicação, revogadas as disposições
em contrário.
Art. 119. Revogam-se as disposições em

O Sr. Jutahy Magalhãés- Sr. Presidente,
não há redação final?
; O _SR. PRESIDENTE (Nelson CarneiiO)

quira ou use.
O Sr. José Paulo Bisol- O verbo "utilizar''
está relacionado com serviço e o verbo "ad-

-Não houve emenda, nenhum destaque foi
~provado, de modo que ...

quirir" está relacionado com aqUisição. Foi
s6 um problema de construção da frase de
morfologia frasal.

. O Sr. Jutahy Magalhães --A solicitação
lha exatamente para tentar, ainda, para não

mos construir bem esta frase e fica tudo certo.

transformar a nossa votação aqui e dar razão
ao .Ministro Magri, de que tudo é "imexível"
o que vem para o Congresso. EDtãO~-hâ um
assunto que é consenso geral, pelo que
gou aos meus ouvidos, a modificação do "e"
por "ou". Então, como não há redação final,
6 preciso silber como é que se vai colocar~
É a proposta do Relator, inicialmente, se não
fosse votado em globo.

·che-

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
-Isso é um erro de datilografia.

O Sr. José Paulo Bisoi-Só para compfetãr

o pensamento.
Sr. Presidente, acho que a troca do "e"
pelo "ou", que a princípio Irie pareceu adequada, vai acarretar maiores dificuldades
hermenêuticas, porque texto quer dizer istó:

"O consumidor é toda pessoa física
ou jurfdica que adquire produto ou utiliza serviços."
Ao invés de trocar o "e" pelo "ou" e manter a mesma morfologia frasal, o interessante
6 .dar a morfoiQgia 'adequada para o sentido.
do texto.
O teXto cjuCr dizer isto: "que adquire produto ou utiliza serviços". Então, faça-se essa
retifi.cação, que é mUito iriais objetíva e toma
muito mais claro o texto.
O Sr. Jutahy Magalhães - É questão de
erro de dit:ilografia; a datilografia equívo~
cou-se.
O SR. DIRCEU CARNEIRO -Sr. Presi'dente, nesta questão não se trata de uma coisa
ou outra, o consumidor que adquire não pre·
cisa usar necessariamente.
·O Sr. José Paulo Biso I - Não é este o
,.sentido; aqui a questão está no momento em
que se verifica o ato do ponto de vista jurídico
que caracteriza o consumo; então, O() caso
de produto, o que caracteriza o consumo é
a aquisiçãO-do produto; e, no caso do serviço,
o que caracteriza o consllmo é -a utilização
do serviço.
O SR. DIRCEU CARNEIRO - V. Ex'leria razão se o texto não fosse outro, que pre~
tendo ler fielmente~
-.;Consumidor é toda a pessoa física
ou jurídica qUe adquire oU utiliza."
O Sr. José Paulo Bisol --Acontece que
se enganaram na redação, quem adauire o

O SR. DIRCEU CARNEIRO- Então. vaO SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)

-Na redação fin31 será corrigido o equívoco,
O Sr. Cid Sa6óia de Carvalho -- Há ou
não redação final, Sr. Presidente?
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) ~
Nã_o há necessidade de redação final.
É evidente que há um equívoco na redaç!ló. .. . - -...
O Sr. José Fogaça- Até porqu_e, Sr. Presi~
ninguém pode adquirir serviços; só uti·
lizá-los.
den~e,

O SR. -PRESIDENTE .(Nelson Carneiro)
-Claro. Só se pode utilizar.
De· modo que se trata de um simples equívoco _?o texto quec:veíõ da-amara:
- -- ·
O SR. PRESIDENTE. (Nelson Carneiro)

-Item3
PROJETO DE.LEI DA CÂMARA

N'49, DE 1990
(Em re_gjme _de_ u~gên~a, nos termos
-do art. 336, c, do Regimento Interno)
Discussão, em furrio único, do Projeto
de. Lei da Câmara n9 49, de 1990 (n~
3.101/89-, na Casa de origem), que dispõe
sobre a organização da Seguridade Social, insntifU:i o Plano de Custeio e dá
Outras providências. (Dependendo de
parecer.)
Solicito a_o nobre Senador Almir Gabriel
o parecer da Comissão_~e Assuntos Sociais.
O sR: ALMIR GABRIEL (PSDB - PA.
Para, emitir parecer. Sem revisão do orador.)
--:_~t._Pr_:esidente, Srs. Senadores, originário
da Câm_ar_a_d_QS Deputados, o Projeto em exame é resultante do desmembramento de pro·
jeto_ de iniciativa do Poder ExecutiVo, que
verSava originalmente sobre os pl~nos de'benefícios e de custeio _da Pfevidência Social,
nos termos do art. 59 do Ato das DispOsições
Constitu_cionais Transitórias.
Durante a tianiitaÇao na CâiiJ:ara, a parte
relativa ao _c_usteio foi destacitda da proposição original e COIJ?Orificada no Projeto sob
exame, juntamente com diversas disposiçóes
concernentes à organização d? Se_guridade_
Social, aspec_t_o este que não era .versado no
ProjetO Or1gínal. __ _
Cumpre ressaltar, preliminarmente, que o
prazo assinado pela norma constitucional
provisória para a aprqvação da matéria já
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se encontra vencido, o que confere a_o projeto
em comento - assim como aos outros três
que lhe são oorrelatos na estruturação do Sis·
tema de seguridade S"ocial - caráter de inquesti_onável urgência.
Observadas as diretrize:;; da Constituição
Federal de 1988, o Projeto em exame estabe-Ieee os alicerces organizacionais da Seguridade Social e define o seu Plano de Custeio,
apresentando as seguintes inovações princí·
pais:
a) Cria o Conselho Nacional da Seguridade Soda!, órgão superior de deliberação cole·
giada, composto por representantes do Governo, inclusive de Estados e Municípios, dos
trabalhadores, inclusive aposentados, e dos
empresários.
bf Fixa o teta do salário de-Contribuição
em valor monetário originalmente equivalente a dez salários mínimos, o que confere ao
segmento previdencial da Seguridade o cará·
ter de instrUmento de política social voltado
predominantemente para os extratos de ren~
da média e baix.a.
_
.
_
c) Restabele_ce as_ três faixas de contribuição das empresas para o custeio do seguro
de acidentes do trabalho, de acordo com o
grãu de iisco da atividade predominante da
emoresa.
d) Eleva a alíquota de contribuição sobre

o faturamento (Finsocial) de 1,2% para
2,0%.
e) Eleva a alíquota de contq~uição sobre
o lucro das pessoas jurídicas da' área financeira d~ 14% para 15%.
f) Eleva a alíquota da contribuição dos
produtores rurais, incidente sobre a receita
de comercialização da prodUção de 2,5% pa·
rã 3,0%.
_
g) Estende ao em_pr~gado_r rural a obrigatoriedade de contribuição incidente sobre a
folha de pagamentos, na base de 20%, sem
prejuízo da contribuição hoje existente sobre
a receita de comercialização da produção.
b) Fixa a corititbuiçilo sobre o preço dos
derivados do petróleo e do álcool carburante
em 6%, alterando o atual critério de alíquota
variável (de até 6%).
Voto do Relator

Sob o ângulo da constitucionalidade, en·
tendemos que o -pfojefo trad11z ãdequada·
mente, no plano regulamentar, as disposições
pertinentes da Carta_ em vigor. especialmente
o-disposto em seu artigo-195.
Vertido em boa técnica legislativa, não me·
rece o Projeto qualquer reparo no tocante
a _este aspecto.
No que respeita ao mérit~. cumpre desta·
car, em que pese alguns poucos lapsos e ím ~
perfeições, os inegáveis avanços instituciOnais que a matéria encerra, seja no tocante
à ampliação da base de financiamento da Seguridade Social - compreendendo as áreas
de saúde, previdência social e assistência social-, seja no que respeita à modernização
das regras de arrecadação, cobrança e fiSCalização dos recursos que _deverão compor a
receita do. sistema.
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Em face do atraso na iriiciatiVa legislativa
et·no processo de apreciação da matéria, o
Congresso Nacional, e a·sehadô Federal em
particular, não pode deixar de ouvir o clamor
decorrente da legítima expectativa sociaJ,em
tomo da aprovação final do Projeto em exa·
me, cujas disposições constituirão o alicerce
institucional que há de sustentar o edifíciO
de direitos sociais consubstanciado nos outros
três Projetas que lhe são correlatas.

Nesse sentido, deve-se _levar em conta que
a competência constitucioriãlmente aslegurada ao Congresso Nacional permitirá, a qualquer tempo, o encaminhamento das medidas
complementares ou corretivas qile vierem a

se impor como necessárias ao apririlõraiDento
legal' do Plano.
Em face .do exposto, manifestamo~nos favoráveis à aprovação do PLC no 50/90, pOr
considerar a matéria relevante, oportuna e
urgente.
E o parecer, Sr. Presidente.

'

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro}
-O parecer concluiu faVO!avéli:õ.ente ao-projeto.
-~
Completada a instrução da matéria, passa-se â leitura das emendas que foram encaminhadas à Mesa.
Sobre a mesa, emendas que será o lidas pelo
Sr. 1~ Secretário.
São lidas as seguintes

EMENDAN•l
Acrescente~se,

na redação do caput do art.

4'», após •• Assistência Social", a expressão ''na
área da seguridade social".
Justificação
. .A Assistência Social de qUe cuida este piOjeta, bem como o Projeto de Lei n" 190, refere-se exclusivamente ao âmbito da Seguridade Social, nos te_nnos do disposto nos arti-

gos 203 e 20óda Cons\itiilÇlio.

~

~

.A Assistência Socí.ãfteiii~ no entanto, um
campo de atuação muito mais amplo e abrangente. Impulsiona e inspíra Programas de
Promoção Social, PrOgramas de Alimentação
e Assistência Social, como os oferecidos pelas
empresas e seus empregados.
Conceituar e definir a Assistência Social
em seu todo, e em seu lato e amplo sentido,
com as condicionantes estabelecidas no Campo da Seguridade Social, será limitare vedar
a iniciativa de outros programas e campos
de atuação.
Sala das Comissões, 9 de agosto de 1990.
-Senador Marco Maclel.

EMENDAN•2
Suprima~se o § 1t do art.-20.

Justilieação
Dispõe i:t ContnôuiçáO da República:
"Art. 59 Todos sáQ iguais perante a lei,
sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos- estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito

à vida, à_iiberdade, à iguãldade, à segur~nça

c _à p.roprieda9-e, nos tennos seguintes:

§ 2~ Os direitos e ga:rantias expressos
nesta Constituição J;IãO excluem outros"decor·
rentes Qo regit:ne e dos princípios por ela ado~
tados, ou dos tratados internacionais em que
a RepúbliCa Federativa do Brasil seja parte."
"'Art. 150. Sem prejufzo de outras ga·
raotias asseguradas ao contribuinte, é vedado
à União, aos Estados, ao Distrito Federal
e à:os Municípios:

.......~.~...........·~-~---~----~--·'--~···"-····--~---

-

I I - in_stituir -tratamento desigual entre

contribuintes que se encontrem em situação
equíValente, proibida Aualquér distinção em
~.ã,o de o_cupaçáo profissional ou função po:r
eles exercida, in'dependentemente da denominação jurídica dos rendimentos, títulos ou
direitos."
"Art. 151. É vedado à União:
I - instituir tlfbuto que não seja unifonne
em todo o TerritQiío ri.acloilal ou que implique distinção ou· preferência em relação a
Estado, ao Disttitci Federal ou a Município,
em-detrimento de outro, admitida a concessão de incentivos fiscais destinados a proruo~
ver o equilíbrio do desenvolvimento sócio-ec_onómico entre as diferentes regiões do
País."
"Art. 152. :É vedado aos Estados, ao
Distrito Federal e aos·Municípios estabelecer
diferença tributária entre bens e serviços, de
qualquer natureza, em 'razão de sua procedência ou destino."
, ~<Art. 194. A seguridade social compreende um conjUD.to inteirado de ações de
âliciativa dos Poderes Públicos e da sociedade, destínado a assegurar os direitos relati-vos à saúde, à previdênciâ e à assistência social.
Parágrafo único. Compete ao Poder Público;- nos termos da lei, organizar a seguridade social, com base nos seguintes objetívos.
V - eqüidade na fonna de participaÇão no
custeio."
"Art. 149. Comp~te exclusivamente à
União instituir contribuições sociais, de intervenÇão nO domfnio económico e de interesse
das categorias profissionais ou económicas,
cómo instrumento de sua atuação nas respeQ.
tivas áreas, observado o disposto nos arts.
146, III, e 150, I e III, e ~m prejuízo êlo
previsto no art. 195: § 69 , relativamente âs
contribuições a
~lude o dispositivo.
Parágrafo único~ Os Estados, o Distrito
Federal e os Municípios poderão instituir
contribuição, cobrada de seus servidores, para o cilSteíô; êin bendído deStes, de sistemas
de previdê"ncia e assistência sOcial."
A propósito deste último dispositivo salienta Ives Gandra Martins, em "Comentários
à Con_sdiüiÇ-áo_do Brãsil":
- ·~os aTgllniêritOS: dos que defendem que o
art. 195 criou contribuição social de natureza ·
nã.o-.tributária esbarram, definitivamente,
cOin _p preceituado pelo parágrafo único do
art. 149.

rue
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'ral parágrafo diz claramente que tais coo~
tribuições serão cobradas para o custejo dos
sistemas de previdência e asSistência social,
sistemas estes de que cuida o capítulo da seguridade social na atual ordem constitucional.
Ora, se as contribuíções do art. 149 são
as mesmas que servem, no que concerne ao
serviço público, para atrnder às despesas de
seguridade social, à evidência, todas as contribuições sociais têm natureza tributária.
Nem se argumente com o fato de q!le a
mc_nção ao sistema de previdência representa
uma eXceção a confirmar a regra de que· as
demais nc'io enqua~radas no referido parágrafo não teriam natureza tributária.
Tal, argumento é débil e náo releva a referência também no taput do artigo ao coman~
do do art. 195, § &. Tanto o art. 195 faz
menção ao sistema tributário, como o art.
149 faz menção ao art. 195, a demonstrar .
que o constituinte cuidou de um único tipo
de contribuição social qúe tem natureza tributária.
Os que defendem os dois tipos não atentam
também para outro aspecto, qual seja de que
a exceçáo do parágrafo refere-se fundamentalaiente a uma competência limitada autor~
gada aos outros entes federatívos) nada obstante a competência exclusiva ofertada á
União no caput do artig~.
O parágrafo único, portanto, não objetiva
confirmar uma natureza dicotômica, mas estender uma competência limitada para insti·
tui.r contn'buição de seus servidores aos demais entes federativos."
Com efeito, diz a nonna referida:
''Art. 195. A seguridade social será financiada por toda a socie"dadet de foram direta e indireta, nos termos da lei, mediante
recursos proveniente dos orçamentos da
União, dos Estados, do Distrito Federal e
dos Municípios, e das seguintes ~ntribuiçõe_s

sociaiS:

-

........ "' .. ·-. --.

-~· ·--~~--

·

.... -

-~-

.. .. .. .......... -~-

~

~

§ 49 A lei podÚá instituir outras fontes·
destinadas a garantir a manutenç~o ou expansão da seguridade social, obedecido o dispas~
to no art. 154, I,

...... " ..... ...................... ...... .............--;.'
~·

-~

-~

§ 6~ As contribuições sociais de que trata
este anigo só poderão ser exigidas ap6s decorridos noventa dias da data da publicação
da lei que as houver instituído ou modificitdo,
não se lhes aplicando o disposto no art. 150,

III, b_
Vê-se portanto, que ã Constituição toda,
desde os direitos individuais~ passando pelas
normas tributárias, até as disposições específicas consemente a seguridade, estabelece a
iguald~de.

Para isso.. aliás, é que servem as Consti-

tuições. ·
Nãc;._ se justifiCa, poriiO.to, o ônus excepcional que_ o dispositivo que se pretende suprimir impõe a determinado tipo de empresas, sem qualquer razão perceptível que não
seja a preVenção, caracterizando capricho ar-
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bitrário que co1ide com as disposições e espf·
rito da Carta Maior.
Sala das Sessões, 9 de agosto de 1990. -

Senadoi' Louremberg Nunes· Rocha.
EMENDAN"3
Dá nova redaçã6 ao §.5°, do artigo 25,
com acréscimo· de parágrafo e alínea; com

reflexo na redação do inciso I, in fine, do
aludido artigo e da numeração dos parágra·
fos.
Art. 25. . .............................•..........
I - Para o empregado e trabalhador avulso, a remunera·ç::ta··efetivamente recebida ou

creditada a qualquer título, durante o mês,
em uma ou mais empresas,- os ganhos habi-

tuais sob a forma de utilidades, ressalvado
o disposto no § 9'', e respeitados os limites

dos§§ 3", 4", s•e6•.
I I - .................................~----··--····
III- ••• ••••• ··•--•-'·.............. .,.,~·.......~cc.
§ ,.
§ 2•

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

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

§ 3•

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

§ 4• ························-----·--·-·--······
§ s~ O limite máximo do salário de contri-

buição é de 10 salários mínimos, ·reajustado
na mesma época e com os mesmos índices
que os do reajustamento dos be!nefícios;
§ 6° O salário ,âe contribuição do trabalhador avulso poderá exercer o limite máxlino
de _lO salários mínimos mensais até ·a total
de sua remuneração, sertdo remanejado o ex~
cedente mensal para complementação da
contribuição nos meses em que não se atingir
os 10 salários, não podendo ultrapassar o limite de 120 salários mínimos no ano civil;
a) no caso, a alínea de contribuição mensal
será de 10%;
b) se houver excesso de contribuição mensal, acima do calculado sobre os 10 salários
mínimos dentro do ano, dito excesso será devolvido ao segurado pela Previdência Social;
no prazo de 15 dias, do pedido de requeri~
menta, com a moeda corrigida;
c) no caso em que as contribuições não
atingem o teto de 120 salários mínimos
anuais, o cálculo de benefícios far-se~á pela
média das seis melhores contribuições referentes ao último período de 12 meses corrigidos monetariamente e atualizados pelo piso
salarial de acordo com a lei ou a última contribuição que melhor atender ao segurado acidentado.
§ 7g O décimo terceito salário (gratificação natalina) integra o salário de contribuição, na forma estabelecida em regulamento.
§ 89 O valor total das diárias pagas, quando excedente a 50% (cinqüenta por cento)
da remuneração, ingegra o salário de contribuição pelo valor totaL
§ 9"' Não integrem o salário~de-contríbui
ção:
a) as contas 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;
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c) a parce1a in natura recebida de acordo ---que"ror amparado por encontrar~se e-m estado
com os programas de alimentação aprovados de necessidade. Segundo, penalizará 'o empelo Ministério do Trabalho, nos tempos da pregador que assumir os enca.-gos e ônus des~
Lei n• 6.321, de 14 de abril de 1976;
tes serviços, que pelo próprio Projeto são
d) os abonos de férias não excedentes aos Qbrigação e responsabilidade do Estado.
limites da legislação. trabalhistas;
A inclusão da alfnea se impõe imper?tie) a importância reCebida a título de aviso
vamente diante das disposições do inciso I
prévio indenizad-O, férias indenizadas, indeni·~ do art. 25 do próprio Projeto, ao determinar
zação por tempo- de serviço e indenização " ... -os ganhos habituais sob a (arma de utilido artigo 9" da Lei n~ 7.238, de 29 de outubro dades ... "
de 1984;
_Sala das Sessões, 9 de agosto de 1990. t) a parcela a título de vale-transporte na
Marco Maciel.
forma da legislação própria;
EMENDAN•5
g) a ajuda de custo recebida exclusivaDê-se nova redaçãu ao art. 30, s_uprlminmente de mudança de local de trabalho do
do-se, em conseqüência o art. 31.
empregado;
"Art. 30. Compete <l Seguridade
h) as diárras para viagens não excedentes
Social, através de seu órgão próprio, ar50% (cinqüente por cento)_da reliiuneraçáo;
recadar- e fbcalizar a arrecadaÇão e os
-_i) a importância recébida a título de bolsa
recolhimentos das contribuições e dede_çowplementação educacional de estagiámais receitas previstas nesta lei, bem
rio, quando paga nos termos da Lei no 6.494,
como promover a respectiva cobrança
de 7 dezembro de 1977; e
e aplicar as sanções previstas na forma
. j) a participaÇão nos lucrõs ou resultados
estabelecida em regulamento, exceto no
da empresa, quando pag<~ ou credita de acordo~om lei específica,
que diz respeito às contribuições de que
tratam a Leí n~ 7.689 de 15-U-88 e o
Decreto~ Lei n\' I. 940, de 25-5-82."
.. _ Justificação
Pela legislação vigente, ao final de cada
niéS êdevolvido aos trabalhadores avulsos

(estivador, conferente, consertador, vigia
portuário, trabalhadores de bloco e assemelhados) o excedente de sua 'contribuição.
Ocorre· que-dada a sistemática e a incerteza
de trabalho desses profissionais, especialmente nos portos sazonais, seus benefícios
são aviltados, conquanto há meses em que
contribuem muito pouco ou mesmo não con~
tribuem, ocasionando drástlca redução da
média contributiva. Com a pre-sente proposta, onde o te to máximo será respeitado anualmente,_ perrnite~se que em um mês de alta
remuneração esse profissional contribua acima do teta de 10 salários mínimos mensais,
valor que suprirá completamente àqueles em
que pouco ou nada contribui. Essa proposta
de alteração vem em favor do trabalhador
e da própria instituição.
Sala das Sessões, 9 de agosto de 1990. Senador Mário Covas.
EMENDAN•4

Acrescente-se ao art. 25, § s~, alínea com
a seguinte redação:
"''k) a assistência social, odontológica,
- médico-hospitalar, farmacêutica e educacional prestada pelos' empregadores a
seus empregados e dependentes."
Justificação
A não inclusão deste dispositivo deve~se,
certam_~nteca.lapso redacional. A_l~gislação
do imposto de renda, exclui da base de cálculo do ImpoSto os valores destes serviços prestados pelos empregadores.
S_erá uma aberração social e uma injustificada tributação a inclusão do montante desses_ benefícios no cômpufo do salário~de-con
tribuição da Previdência Social: Primeiro por
se apropriar de parcela salarial do empregado

Justilicaçã~

No projeto de lei objeto da presente emenda, está inserido o art. 30, que atribui ao
lapas a competência para arrecadar e fiscalizar, além da contribuição sobre a folha de
salários, o Finsocial e a contribuição social
sobre o lucro das pessoas jurfdicas.
Segund_o nosso entendi_mento esse dispositivo tem vários aspectos negativos, valendo
destacar:
~O deslocamento da competência- dá-Departamento da Receita Federal para o lapas
não faz nenhum sentido em termos de técnica
e racionalidade, pois a arrecadação e a fiscalização do Finsocial e. da contribuição soda!
já estão perfeitamente estruturados, com todos os controles operacionais em pleno funcionamento;
- a fiscalização do Finsocial e da contribuição social sobre o lucro das pessoas jurídicas está intimamente ligada aos procedimentos de fiscalização do Imposto de Renda, mo~
tivo pelo qual será extremamente penoso, em
especial para os contribuintes, duas fiscalizações para apurar bases de cálculo seme~
lhantes, ou quase idênticas;
- a fiscalização e cobrança dessas contribuições é tarefa bastante simples para o Departamento da Receita Federal, pois elas são
reflexo natural do resultado de outras fiscali~
zações;
- o Departamento da Receita Federal já
tem sua equipe de Auditores Fiscais do Tesouro Nacional voltada para essa atividade,
com vasta experiência e sem necessidade de
treinamento específiCO, pois a fiscalizãçãO especialmente da contribuição social - envolve profundos conhecimentos de apuração
de resultados contábeis, cujos critérios estão
regulados não somente na legislação fiscal
como na própria lei societária (Lei das Sacie~
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dades por Ações); a fiscalizaÇão do Iapas é
dirigida para a contribuição previdenciária
'cuja base de cálculo é .a folha de Salários-,
totalmente estranha' à base de cálculo do Fin-

Social e da contribuição soCial; ·
....,... em função do resultado de ação fiscal,
relativa ao Imposto de Renda, qualquer

ca.dare fiscalizar a arrecadação e os recolhimentos das contribuições e dernais receitas previstas nesta lei, bem corno promover ~ respectiva cobrança e aplicar
as sanções previStas na forma estabelecida em regulamento, exceto no que diz
respeito às contribuições de que tratam
a Lei n9 7.689, de 15-12-88 e o Decre-

acréscimo ao__ faturamento ou ao lucro como
to-Lei n' L94D, de 25-5-82."
conseqüência uma elevação imediata da base
de cálculo daquelas contribuições, vínculo
que poderá ser perdido com a mudança proJustificação
posta no projeto de lei;
- a contribuição social é declarada na próNo projeto de lei objeto da presente emen·
pria declaração de rendimentos da pessoa ju- ,da, está inserido o art. 30, que atribui ao
rídica. Com isso se miriimiza a_ manipulação
IAP AS a_competência para arrecadar e fiscade formulários e os ónus aces·sótio-s do contrilizar, além da contribuição sobre a folha de
buinte, que seriam criados com o deslocasalário, o Finsqcial e a contribuição social
mento da competência do lapas, pois seria
sobre o lucro das pessoás jurídicas.
necessária outra declaração para a contribuiSegundo nosso entendimento esse dispoÇão social;
sitivo tem vários aspectos negativos, valendo
- o deslocamento da competência impOrta
destacar:
despender esforços em duplicidade para se
- o 'deslocamento da competência do Deatingir um único objetivo. Alér:d de esforços,
partamento da Receita Federal para o lapas
estaremos gastando recursos financeiros, tã6
não faz nenhum sentido em tennos de técnica
escassos oom ·atividades idênticas. No caso
e racionalidade, pois a arrecadação e a fiscali·
de julgamento de um auto de ínfração das
zação do Finsocial e da contribuição social
contribuições, que represente reflexo no Im..:
já estão perfeitamente estruturados, com toposto de Renda, haverá também, desperdício
dos os controles operacionais em pleno junde mão-de-obra, com riscos, inclusive, de deciona,mento;
cisões contraditórias;
·
- a fiscalização do Finsocial e da contri-no processo de consulta há, também,
buição social sobre o lucro das pessoas jurfdisério risco de respostas divergentes, tendo . cas estãq__intimamente ligadas aos procediem vista a semelhança das bases de cálculo
mentos de fiscalização do Imposto de Renda,
do Imposto de Renda e da contribuição somotivo peta qual serão extremanente penocial;
sas, em especial para os contribuintes, duas
- a medida proposta é contraditória, pois
fiscalizações para apurar bases de cálculo se·
o Governo necessita urgentemente de recurmeibantes, ou quase idênticas;
sos para financiar a seguridade social e o De-a fiscalização e cobrança dessas contripartamento da Receita Federal vem adminisbuições são tarefas bastante simples para o
trando eficientemente a arrecadação, com
Departamento da Receita Federal, pois elas
controles eficazes e permanentes sobre os
são_ reflexos naturais do resultado de outras
contribuintes. A eficiência da organização
fiscalizações;
ensejou crescimento real de até 30% nã arre-o Departamento da Receita Federal já
cadação do Finsocial, nos meses seguintes à. tem sua equipe de Auditores Fiscais do Tesua transferência -para a Receita Federal, cu_souro Nacional voltada para essa atividade,
jas atribuições foram, aliáS, mantidas na re~m v~tà experiência e sem necessidade de
dação original, emanada do Poder Executivo.
treinamento ~specífico, pois a fiscalizaçãoA presente emenda visa, assim, a resgatar,
especialmente da contribuição social - enpor mais adequada, a proposta originária do
volve profundos conhecimentos de apuração
Executivo, no que diz respeito à competência
de resultados contábeis, cujos critérios estão
para a administração das contribui~ões de
regulados não so_mente na legislação fiscal
que tratam a Lei n9 7.689/88-(c'ontribuição
como ria própria lei societária (Lei das Sociesocial sobre o lucro das pessoas jurídicas) e
dades por Ações); a fiscalização do lapas é
o Decreto-Lei n~ 1.940, de 25-5-87 (Finsd:-' dirigida para a contribuição previdenciária
cial).
cUja base de cálculo é a folha de salários,
A supressão do artigo 31 deste projeto de
totalmente estranha à base de cálculo do Finlei faz-se necessária em decorrência da emen·
social e da contribuição social;
da apresentada, que mantém, na órbita do
--em função-do resultado de ação fiscal,
Departamento da Receita Federal, a admi- relativa ao_ Imposto de Renda, qualquer
nistração fiscal da contribuição sobre o fatuacréscimo ao faturamento ou ao lucro traz
ramento (o Finsocfal).
como cóõseqUêriCia uma- eievãção imedidata
Sala das Sessões, 9 de agosto de 1990.- da base de cálculo daquelas contribuiçõ-es,
Cid Sabóia de Carvalho.
.vínculo que poderá ser perdido com a mudança proposta no projeto de lei;
- a contribuição social é declarada na próEMENDAN'6
pria declaração de rendimentos da pessoa juDê-se nova redação ao art. 30, suprimin- rídica. Com isso ~ minimiza a manipulação
do-se, em conseqüência, o :irt. 31.
de formulários e os ónus acessórios do contri"Art. 30 Compete à Seguridade So- buinte, que seriam criados com o deslocacial, através de seu 6rgáo próprio, arre- mento da competência do Iap~, pois seria

necessária outra declaração para a contribuição social;
- o deslocamento da competência importa·
despender esforços em duplicidade para se
atingir um U:nico objetivo.
Além de esforços, estaremos gastando recursos financeiros, tão escassos com atividade
idênticas. No caso de julgamento de um. auto
de infração das contribuições, que represente
reflexo no Imposto de Renda, haverá, também, desperdício de mão-de-obra, com ris·
cos, inclusive, de decisões contraditórias;
-no processo de consulta há, também,
sérios riscos de respostas divergentes tendo
em vista a semelhança das bases de cálculo
do Imposto de Renda e da contribuição so~
ciaJ·
..:.:_a medida proposta é contraditória, pois
o Governo ne_cessita, urgentemente, de re#
cursos para financiar a seguridade social _e
o Departamento da Receita Federal vem ad~
ministrando eficientemente a arrecadação,
com. controles eficazes e permanentes sobre
os contribuintes. A eficiência da organização
ensejou crescimento real de até 30% na a:rre~
cadação do Finsodal~ nos meSes seguintes â
sua transferência para a Receita Federal, cujas atribuições foram, aliás, mantidas na re- _
dação original, emanada do Poder Executivo.
A presente emenda visa, assim, resgatar,
por mais adequada, a proposta originária do
Executivo, no que diz respeito à competéncia
para a administração das contribuições de
que tratam a Lei n9 7.689/88 (contribuição
social sobre o lucro das pessoas jurídicas) e
o Decreto-Lei n~ 1.940, de 25-5-87 (Finsocial).
A supressão do art. 31 deste projeto de
lei faz-se necessária em decorréncia da emen·
da apresentada, que mantém, na órbita do
Departamento da Receita Federal, a administração fiscal da contribuição sobre o faturamento (o Finsocial).
Sala das Sessões, 9 de agosto. de 1990. Senador Maurício Corrêa.
O SR. PRESIU.t:N'fE (Nelson Carne.iro)
- Passa-se à discussão do projeto e das
emendas.
Em discussão. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra. encerro
a discussão.
Encerrada.
Solicito ao nobre Sr, Senador Almir Gabriel o parecer da Comissão de Assuntos Sociais sobre as emendas.
O SR. ALMlR GABRIEL (PSDB- PA.
Para emitir parecer. Sern revisão do orador.)
- Sr. Presidente, Srs. Senadores. há pelo
menos duas contribuições que seria interessante registrar: a do Senador Mário Covas
e a do Senador Maurício Corrêa. As demais
alteram significativamente aqUilo que constitui o conjunto previsto no custeio.
, De maneira que, no meu entender e em
bloco, sou de parecer contrário a todas as
emendas.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
--:- O parecer é c~ntrário às emendas.
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Passa·se à votação do projeto,
juízo das emenda!!.

~em

pre-

. Os Srs. Senadores que o aproVam queiram
permanecer Sentados. (Pausa.)
Aprovado.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
- Votação das emendas com aprecei- contrário.
Os Srs. Serilidores que acompanham oRe..
lator no parecer contrário queiram perma·
necer sentados._(Pausa.)
·
Rejeitadas todas as emendas.
A matéria vii à sanção.
É o seguinte o projeto aprovado:

PROJETO DE LEI DA G;ÁMARA
N• 49, DE 1990

(N' 3.101189. na Casa de origem)
De Iniciativa do Senhor Presidente
Dispõe sobre a organização da Seguri·

dade Social, institui Plano de Custeio e
dá outrás providências.
O Congresso Nacional decreta:

TITULO!
Con~i1uação e Princípios
Constitucionais
Art ..19

A;SeguridadeS_ocialcompreende
um conJunto mtegrado de açóes de iniciativa
dos poderes públicos e da sociedade, destinado a assegurar o direito relativo à previdência, à saúde e à assistência sociã.I.
-Parágrafo únicO-. A Se-giiiidade Soci3.1, de
que tratam esta lei e regulamentaçõ.es específicas, obedecerá aos seguintes princípios e
"'
diretrizes:
I -universalidade da cobertura e do atendimento;
n - uniforniidade e equivalência dos benefícios e serviços às populações urbanas e
rurais;
III- seletividade e distributiVidade na
prestação dos benefícios e Sei.Yiços;
IV -irredutibilidade do valor dos benefícios;
V -:- eqüidade na forma de participação no
custero;
VI- diversidade da base de finaltciamento;
VII- caráter democrático e descentralizado da gestão administrativa, com a partici·
pação da comunidade, em especial de trabalhadores, empresários e aposentados.

TfTúLO II
Saúde

Art. 29 A Saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas
sociais e económicas que visem ã n~:dução
do risco de doença e de outros agravos
ao acesso universal e igualitário às ações e
serviços para sua promoção, proteção e recuperação;
Parágrafo único. As atividades de sãtíde'são de· natureza pública e sua organização,
de que tratam esta lei e regulamentações específicas, obedecerá aos seguintes princípios
e dire,trizes:

e
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.beraçãó ·colegiad3., com a participação da
União, dos Estados, do Distrito Federal, dos
MunicípiOs e de representantes da Sociedade
civil.
§ 1? O' Conselho Nacional da Seguridade
Social t~rá como membros:
I -4 (quatro) representantes do Governo
Federal, dentre os quais, obrigatoriamente,
1 (um) da área de saúde, 1 (um) da área
de previdência social e 1 (um) da área de
as-sistência social;
II ·-1 (um) representante dos governos estaduais e 1 (um) das prefeituras municipais,
indicados pelas entidades representativas
dessas esferas de govêrno;
TÍTULO III.
111-6 (seis) representantes da sociedade
Previdência Social
civil:
a) 3 (três) trabalhadores, sendo 1 (um) deArt .. 3~ A Previdência Social, mediante
l~s representante dos aposentados; e
contribuição, visa a: asSegurar -meios para a
b) 3 (trés) empresários;
manutenção de seus segurados e dependentes
IV -3 (três) representantes dos conselhos
em função de incapacidade, idade avançada
setoriais, ·sendo um de cada área da Seguei·
ou tempo de serviço, desemprego involundade Social, conforme o disposto mis leis estário, encargos de íann1ia e reclusão ou morp~cas ou no Regimento do Conselho Nate.
cional da Seguridade Social.
Parágrafo único. A organização da previ§ 29 O Conselho Nacional da Seguridade
dência social, de que tratam esta lei e regula·
Social será presidido por um dos integrantes
me.qJ:ações específicas, ob~decerá aos seguindo mesmo a ser designado pelo Presidente
tes'princfpios e diretrizes:
. ,.
da República e disporá de uma Secretaria
I - universalidade de participaÇão nos plaExecutiva, que se articulará com os conselhos
nos previdenciáriOs, mediante contribuição;
setoriais de cada área.
II -valor da renda mensal dos benefíciOs,
§ 39 Os representantes dos trabalhadosubstitutos do salário-de-contribuição ou do
res, dos empresários e seus respectivos surendimento do trabalho dq seguro, n§o infeplentes serão indicados pelas respectivas cenrior ao--salário mínimo;
trais sindicais e confederações nacionais -e teIII- cálculo dos benefícios considCrandorão mandato de 2 (dois) anos, podendo ser
se os salários-de-contribuição,,: .corrigidos monetari.iiffi.ente; -reconduzidos uma única vez.
§ 4~ As área de saúde, previdência social
IV -preservação do valor re~I dos benefíe assistência social organizar-se-ão em Consecios; e
'lhos Setoriais de cada á-rea, cóm represenV -previdência complementar facultatitantes da União, dos Estados, do Distrito
va, custeadas por contribuição adicional.
Federal, dos Municípios e da sociedade, senTITULO IV
do suas atribuições_ estabelecidas no RegiAssistência Social
mento do Conselho Nacional da Seguridade
Social.
Art. 49 A Assistência-social é a polítiCa
§ 5~ TOdos os membros do Conselho Nasocial que provê o atendimento das necessicional da Seguridade Social serão nomeados
dades básicas, traduzidas em proteção à famí-.
pelo Presidente da República.
lia, à maternidade, ã infância, à adolescência,
§ 69 O Conselho NaciOnal da Seguridade
à velhice e à pe'ssoa portadora de deficiência,
Social reunir-se-á ordinariamente a cada tri.
independentemente de contribuição à Segurimestre por convo_caçãoÁde seu presidente, ou
dade Social. ·
·
extraordinariall\ente por convocação de seu
Parágrafo único. A organização da assis·
presidente ou ~ar 1/3 (um terço) de seus
tência Social, de que tratam esta lei e regulamembros.
_
mentações específicas;-obedecerá âs seguin§ 7~ As despesas porventura exigidas pates diretrizeS:
r~ o comparecimento às reun~ões do ConseI - descentralização político-administrati·
lho constituir,ão dhus das respectivas entida-·
va; e
;
__ =,'
I I - participação da população na fonnu- · des representantes. ~
Art. 7~ Compete aO Con~lho Nacional
lação e controle das ações em todos os níveis.
da Seguridade SociaJ:
TÍTULO V
-- 1 - estabelecer as diretrizes gerais e as poOrganização da Segnridade Social
líticas 'de integração entre as áreas observado
o disposto nCiinciso VII do art. 194 da ConstiArt._59_ As ãções nas áreas de saúde, pretuição Federal;
vidência social e assisté!ncia social, conforme
1
II -acompanhar e avaiiar a gestão econõ.
-o-dís-posto .nõ-ca:pnúto "Ilâ<fTítuio- vnr-da
mica, financeira e sociaJ dos recursos e o de~~
ConstituiÇão Federal, serão organizadas no
sempe~o do~ programas realizados;
Sis-tenl.a Nacional de Seguridade Social, na
~ 111·- apreciareaprohr os termas dos conM
forma desta lei.
Aít. 6~ Fica cCÚI.do o Conselho Nacional .,vênios forinados entre a Seguridade Social
·~~rede bancária-para á prestação de serviços·
ct.Segurida:de Social, órgão superior de deli1- acesso universal e iguali~rio;
II- provimerfto.das :3:Ç6CS e.iervíç_os l:\,ttlvés de rede reg)analízada e hrerarquizada,
integrado em sistema único;
III -descentralização, com direç:ão única
em cada esfera de governo;
IV- atendimento integral, com prioridade para as atividades preventivas;
' V - partiéipa'ção da comunidade na gestão, fiscalização e acompanhamento das
ações e serviÇos de saú~e; e
VI --:-_P?rticipação da iniciativa privada na
ass_istêllcia à saúde, obedecidos os preceitos
conSntuCióriais~
-·
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IV- apreciar e aprovar os programas
anuais e pluríanuais da Seguridade Social;
V -propor ao Presidente da República o
orçamento da Segurida_d_e Social; e
VI- etaborar o seu regírnento· interno.

Art. 89 As propostas orçamentárias
anuais ou plurianuais da Seguridade Social

serão elaboradas em conjunto pelos órgãos
que a compõem.

-

Art. 9" As áreas de saúde, previdência
social e assistência social sªO._ objeto de leis

específicas, que regulamentarão sua organi·
zação e funcionamento.

TÍTULO VI
Financiamento da Seguridade Social

INTRODUÇÃO
Art. 10. A Seguridade Social será financiada por toda a sociedade de forma direta
e indireta nos termos do art. 195 da Constituição Federal e desta lei, mediante recursos
provenientes da União, dos Estiido~. do Distrito Federal, dos Municípios e-de contribui-_
ções sociais.
Art. 11. Noâmbitofederal,oorçamento
da Seguridade Social é compOSto das seguintes receitas:
I - receitas tributárias da União;
II -receitas das contribuições _sociais; e
lli- receitas de outras fontes.
Parágrafo único. Constituem ContríblliÇões sociais:
I - as das empresas, incidentes sobre aremuneração paga ou creditada aos segurados
a seu serviço;
II -as dos empregadores domésticos;
HI -as _dos trabalhadores, incidentes so·
bre o seu salário-de-contribuição;
IV- aquelas das empresas, incidentes sobre faturamento·, e
V- os incidentes _sobre a receita de con·
cursos de prognósticos.

CAPITULO I
Dos Contribuintes

SEÇÃO I
Segurados
Art. 12. São segurados obrigatórios da
Previdência Social as seguintes pessoas físicas:
-I - como empregado:
a) aquele que presta serviço de natureza
urbana ou rural à empresa, em caráter não
eventual, sob sua subordinação e mediante
remuneração, inclusive como diretor empregado;
b) aquele que, contratado por" empresa de
trabalho temporário definida em legislação
específica, presta serviço para atender a neCessidade transitória de substituição de pessoal regular e permanente ou a acréscimo
extraordinário d6 serviços de ou~as empre·
sas·
o brasileiro ou o estrangeiro- domiciliado
e contratado no Brasil para trabalhar como
empre?ado em sucursal ou agência de_empre·
sa nacwnal no exterior;
aquele que presta serviço no BrasWa mis·
são díplomática ou repartição consular de

d)

carreira estrangeira e a 6rg2os a elas subordinados, ou a membros dessas missões e repartições, excluídos o não-brasileiro sem residência permanente no Brasil e o brasileiro
amparado pela legislação previdenciária do
pafs da respectiva missão diplomática ou repartição consular; e
e~ o bracsiJe_iro___S:ivil que trab~lha para a
Umão, no _CX!eríor, em organismos oficiais
brasileiroS. Ou internaCionais dos quais oBra·
sil seja membro efetivo, ainda que lá domiciliado e contratado, salvo se segurado obrigatório, na forma da legislação vigente, do país
do domicifiãdo;
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- como empresário:
a) o titular de firma individual urbana ou
rural, o diretor não·empregado, o membro
de conselho de administração de sociedade
anónima, o sócio··solidário, o sócio de indústlia-·e o sóciO cotista que participa da gestão
ou.- recebe remuneração decorrente de _s_e_u
trabalho em empresa urbana ou rural, confor~ _
nie o disposto no inciso I do art. 15 desta
lei;
b) a pessoa ffsica, proprietária ou não, que
explora atividade agropecuária, pesqueira ou
de -~xtração de minerais, em caráter perma·
nénte ou temporário, diretamente ou através
de. preposto e com auxílio de empregados,
utilizados a qualquer título, ainda que de for·
ma não coiltínua; - c) a pessoa física que eúrce, por conta
própria, atividade económica de natureza urbana ou rural, com fins lucrativos ou não;
IV- como trabalhador autónomo quem presta serviçÕ de natureza urbana Ou
rural, em caráter eventual, a uma ou mais
empresas, sem·relação de emprego;

V -como-equiparado a trabalhador autô·
nomo, além dos casos previstos em legislação
específica:
a) o ministro de confissão religiosa e o
membro de instituto de_ vida consagrada e
de congregação ou de ordem religiosa, este
quando por i:"la mantido, salvo se filiado obrigatoriamente à Previdência Saciai em razão
de outra atividade, ou a outro sistema previdenciário~ militar ou civil, ainda que na condi·
ção 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 orgartlsmo õfléial internacional do qual
o Brasil é membro efetivo, ainda que lá domiciliado e contratado, salvo quando cob~rto
por sistema de previdência social do país do
domicílio;
VI- como trabalhador avulso, o estiva·
dor, conferente ou _assemelhado e outros assim considerados pela lei, que prestem servi-

çoS-a diversas empresas, pe-rtencendo ou não
a sindicato.
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Parágrafo único. Todo aquele que exercer, concomitantemente, mais de uma ativi·
dade remunerada sujeita ao Regime Geral
de Previdência Social é obrigatoriamente fi·
liado em relação a cada uma delas.
Art. 13. O servidor civil ou militar da
União, dos Estados, do Distrito Federal ou
dos Municípios, 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 Previdéncia Social, é
segurado obrigatoriamente em relação a cada
uma delas.
Parágrafo único. Entende-se como sistema próprio de previdência social o que asse·
gura, pelo mep.os, aposentadÕria e pensão.
Are. 14. E segurado facultativo o maior
de 18 (dezoito) anos de idade que se filiar
ao Regime Geral de Previdência Social, mew
diante 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 empregado, 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;
I I - o garimpeiro ou o pescador e o asse·
melhado que, sem vínculo empregatício, tra·
balha em regime de economia familiar, observado o disposto no art. 22 desta lei; e

iii- o integrante da_ família da pessoa re·
ferida no il"\.ciso I ·ou II; que com ela trabalha,
observado o disposto no inciso I do § 3~ do
art. 227 da Constituição Federal.
§ zo Entende--se Como regime de econo·
mia familiar a atividade em que o trabalho
dos membros da família é indispensável à pró·
pria subsistência e é exercido em condições
de mútua dependência e colaboração, sem
utilização de empregados, mesmo com a aju·
da eventual de terceiros.

SEÇÃO II
Empresa e Empregador' Doméstico
Art. 15.

Consideram-se:

I - empresa -a firma individual ou sacie~
dade que assume o risco de atividade económica urbana ou rw:al. com fins lucrativos ou
não, bem como os órgãos e ent.idades da adminiStração pública direta, ind1reta e funda·
ciona1.
II- empregador doméstico- a pessoa física que admite a seu serviço, sem finalidade
lucrativa. empregado doméstico na forma da
lei.
Parágrafo único. Equiparam-se a empresa,
para os efeitos desta lei, a pessoa física que
exerce, por conta própria, atividade econô·
mica urbana ou·rural, com fins lucrativos ou
não bem coroo a cooperativa, a associação
ou ~ntidade de qualquer natureza ou fínali·
dade, a missão diplomática e a repartição
co.nsular de carreira estrangeiras.
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CAPÍTULO II
Contribu.ição, da União

CAPÍTULO II1
Contribuição de SeguMido

Art. 16. A contribuição da União é cons~
tituída:
I ..:.... dos recursos necessários â integral CO·

Contribuição dos Segurados Enifpegados,
Empregado Doméstico e Trabalhador Avulso

SEÇÃOI
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§ 1~ No caso-das instituiÇões financeiras
citadas no § 19 do art. 20 desta lei, a alíquota
da contribuição do inciso II deste artigo é
de 15% (quinze por cento).
§ 2~ o dispOsto neste artigo não se aplica
às pessoas de que trata o art. 22 desta Jei...

bertura das de_spesas de pessoal e de adminis-

Art. 17. Acontribuiçãodoseguradoem-

tração geral dos órgãos e entidades componentes da Seguridade Social;
· II- de recursos adicionais fiXados anualmente, na lei orçamentária.
Parágrafo único. A União é responsável
pela cobertura de eventuais insuficiências fi.
nanceiras da Seguridade Social.

. pregado, inclusive o doméstico, e do trabalhador avulso, é calculada mediante a aplica-

CAPÍTULO V
Contribuição do Empregador Doméstico

ção 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:

Art. 21. A contribuição do empregador
doméstico é de 12,0% (doze por cento) do
salário-de-contribuição do empregado doméstico a seu serviço.

Sal~~io-de-contribuiçlo

Ali quota em.

até Cr$ 11.022,18
De crs 11.022,19 até crs 18.J70,iO
De Cr$ lS.J70,31 até Cr$ 36.740,60

Parágrafo tínico .. Os limites do salário-de-.
contribuição serão reajustados, a partii da
data de entrada em vigor-desta lei, na mesma
época e com os mesmoS índices que os do
reajustamento dos benefícios.

SEÇÁOII
Contribuição dos Segurados Trabalhador,
Autónomo, Emp.fesáriO e Facultativo

Art. 18. A alíquota de contribuição do
segurado empresário, facultativo, trabalhador autónomo e equiparados, aplicada sobre
o respectivo salário-de-contributÇão, será de:
I -10% (dez por cento) para os saláriosde-contribuição de valor igual ou inferior a
Cr$ 11.022,18 (onze mil e vinte e dois.cruzerios e dezoito centavos);
II -20% (vinte por ceri:to) para os demais
saláriOs-de-contribuição.
_
Parágrafo único. Os valores do saiario-decontríbuição serão reajustados, partir da
data da entrada em vigor desta lei, na mesma
época e com os mesmos índices que os do
reajustamento dos benefícios, na forma estabelecida em Regulamento.

a

CÁPÍTULOIV
Contribuição da Empresa
Art. 19. A Contn"buição a cargo da empresa, destinada à Seguridade Social, além
do disposto no art. 20 desta lei, é de:
I-20% (vínte por cento) sobre o total
das remunerações pagas ou creditadas, a
qualquer título, no decorrer do mês aos segurados empregados, empresários, trabalhadores avulsos e autónomos que lhe prestem serviços;
- II -para o financiainento da complementação das prestações por acidente de trabalho, dos seguintes percentuais incidentes sobre o total das remunerações pagas ou credi·
ta das, no decorrer do mês, dos segurados empregados e avulsos:
a) 1% (um por cento) para as empresas
em cuja atividade _o risoo de acidente do trabalho seja considerado leve;

6,0
9,0
10,0

!i;

CAPÍTULO VI
Contribuição do Produtor Rural,
Do Pescador e do Garimpeiro
Art. _22. _ Co!Jtxj_buem com 3,0%_(tr~!;_ por
cento) da receita bruta proveniente da comer
~alização da sua produção:
I-o produtor, o parceiro, __o meÇiro e·-o
arrendatário rurais, o garimpéíro e o pescador artesanal, que, sem empregado, exerçam
suas ativídades em regime de economia familiar; e
{I- a pessoa física que, utilizando empregados, explora atividade agropecuária ou
pesqueira ou de extração de minerais.
§ 19 As pessoas referidas no inciso I deste
artigo, além da co_n.tribujção obrigatória 'de
que trata este artigo, poderão. contribuir nª
forma do art. 19 desta lei, na condição de
segurados facultativos definida no art. 14 der
ta lei.
§ 1J 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 empre:
sário e à sua equiparação a empresa, de acordo, respectivamente, com a alínea b, do inciso III do art. 12 e com o parágrafo único
do art. 15 desta lei.
§ 39 Integram a produção, para os efeitos
dest,e 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 lavagen:~, limpeza, descaroçamento, pilagem,
desca'scamento, linhamento, pasteurização resfriamento, secagem, fermentaç:1o, emba~
!agem, cristalizaçãq, fundição~ carvoejamento, cozimento, destilação, moagem, tortefação, bem como os subprodutos e os resíduos
obtidos através desses processos.

b) 2% (dois por cento) para as empresas
cuja atividade esse risco seja considerado
médio;
c) 3,5% (três e meio pof cento) para .l\S
_empresas em cuja atividade esse risco seja
considerado grave.
§ 1~" No caso de bancos comerciaiS, bancos de investimentos, bancos· de de:senvor:
~ento, caix~ econômicas; sociedades de
uéditost financiamento e investimento, socie"dade de crédito imobiliário, sociedades
corretoras--;--distribuidoras de títulos e valores
mobiliários, empresas de arrendamento mt(rcantil, COQperativas d~ crédito, empresas de
séiuros ptív'ados e capitalização, agenteS autónomos de seguros privados _e de crédito e
entidades de previdência privada abertas e
fechadas, além de contribuições referidas
neste artigo ~ no art. 20 desta lei, é devida
a contribuição adicional de 2,5% (dois inteicinco décimos por cento) sobre a base
de cálculo definida no inciso I deste artigo.
§ 29 Não integram a remuneração as parcelas de que trata o § 8~' do art. 25 desta
lei.
§ 39 ·,A contribui~o de que trata este artigo não será devida noS casos de empregados
deficientes físicos, sensoriais e/ou mentais,
com desvio do padrão médio.
§ 49 A deficiência referida no parágrafo
anterior será defmída em laudo técnico expedido por órgão competente da Previdência
CAPÍTULO VII
Social ou por entidade púhlíc3 Ou privada
Contribuição sobre a Receita de
devidamente credenciada.
Concursos de Prognósticos
Art. 20. A,s contribuições a cargo da em·
Art. 23. _ Constituem contribuição da Sepresa provenientes do faturamento e do luguridade Social 40% (quarenta por cento)
cro, destinadas à Seguridade Social, além do
da renda Iíquída dos concursos de prognósdisposto no art. 19 desta lei,- são calcul3pas
ticos.
mediante a aplicação das seguintes alíquotas:
§ 19 Consideram-se q:>ncurs·os de progI - 2% (dois por cento) sobre sua receita
nósticos todos e quaisquer concu~os de sorbruta (Finsocial), na forma estabelecida em
teios_de números, loterias, apostaS, inclusive
Regulamento;
as realizadas em reuniõ~s hípicas, nos âmbiII-10% (dez por cento) sobre o lucro
tos federal, estadual e municipal.
líquido do exercício encerrado em 31 de dezembro-de cada ano, antes da Provisão para . ~ § 29 Para efeito do disposto neste artigo-,
entende-se por renda lfquida o total da arreo Imposto de Renda.
_.......e~

-ros-e

4180

DIÁRIO DO CoN~i.<ES§iqNACIONA~(~eção II)

Sexta-feira !O

cad~9 deduzidos os vâJores destinados ao
pagamento de prêmios, de impostos e de despesas com.a•administi'açáo, estas conforme
fucado em lei, que inclusive estiP,ulará o valor
dos direitOs a serem pagos as entidades des·

partivas pelo uso de suas denominações e
símbolos.
_
§ 3~ Serão destinados ao FUndo de APoio
ao DesenVOlvimento Social- F AS 60% (ses·

senta por· cento) da receita líquida dos con·
cursos e prognósticos no âmbíto do Governo
Federal.
CAP(TUL!) VIíl
Outras Receitas

Art. 24. Constituem outras receitas da
Seguridade Social:

I-as multas, a atualização monetária e
os juros moratórias;
ll -a remuneração recebida por serviços
de arrecadação, fiscalização e cobrança pres~
tados a terceiros;
..._ m-as receitas provenientes_de prestação
de outros serviços e de fornecimento ou ar~
rendamento de bens;
IV- as demais receitas patrimoniais, in·
dustriais e financeiras;
V -as doações,legados, suPvenções e_ou·
tras receitas eventuais;
VI- 6% (seis por cento) do preço ex-refi~
naria de todos os derivados do petróleo e
do álcool carburante;
VII- outras receitas previstas1::m legisla~
ção específici- ou posteriormente instituídas.
CAPITULO IX
Salário-de-contribuição

Art. 25. Entende-se por

§ 4o O limite_ mínimo do salário-de-contribuição do menor aprendiz corresponde ã
sua remuneração mínima definida em lei. 11
§ 59 O limtie máximo do salário-de-con~
tribuição é .de Cr$ 36.740,60 (trinta e seis
mil_, se_tecentos e qu'areota cruzeiros e sessenta centavos), reajustado a partir da data de
entrada em vigor desta lei, na mesma época
e com os mesmos índices que os do reajusta·
meritos dos benefícios.
§ 6~ O décimo terceiro salário--(gratificação natalina( integra o salário-de-contribui~
ção, ·na Iórnia estabelecida e_I11 Regulamento.
§ 79 O valor total das diárias pagas, quando excedente a 50% (cinüenta por cento) da
remuneração, integra o salário-<!e·contribuição-pelo valor total.
§ 89 Não integram o salário-de-contribui-

ção:
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
no 5.929, de 30 de outübro de 1973;
.c) a parcela in natura recebida de acordo
com os programas de alimentação aprovados

pelo Ministério do Trabalho, nos têrmos da
Lei nQ 6.321, de 14 de abril de,_1976;
d) os abonos de férias nào excedentes aos
limites da legislação trabalhista;
e) a importância recebida a tftulo de aviso
pl'êvío-indenizado, férias indenizadas, indenização por 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 título de vale~trans
porte na forma d~ legis!ação própria;
g) a ajuqa-de~custo recebida exclusivamente em decorrência de mud_ança 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 êducacional de estagiário, quando paga nos termos da Lei n9 6.494,
de_7 de dezembra_de 19.77; e
j) a participação nos lucros ou_ resultados
da empresa, quando paga ou creditada de
acordo com lei específica.
Art. 26. O salárío-base de que trata o
. inciso III do art. 25 desta lei é determinado
obedecendo-se à tabela seguinte:

ESCALA. DE SAt.ÂR!OS"BASE

-ciã~i~iõ=aao,:o.---;N;;u:::m='=•""'r'="o m1n'1~r~o de meuS
dt porman,ncla •m c:_a.,_,
classe ( interst!c:íd.s)

,---~l~s~•"l'á~r'i~o~~~i~o~i~m:::o------,,,,e-~-._2
3

•

5
6

Cr$

7.HBrl2
Jl-022,18
18 • .170, 10
crs 25.718,4:1
Cr$ 36.740,60

crs
c:n;

12
12
24
1f.

salário-de-con-~

tribuição:
1- para o empregado e trabalhador avulso: a remúneração ·efetivamente recebida ou
creditada a qualquer título, durante o més,
em uma ou mais empresas, inclusive os ganhos habituais sob a forma de utilidades, ressalvado o disposto no § 89 , e respeitados os _
limiies dos§§ 3~, 49 e 59 <deste artigo;
II- para:-o empregado doméstico: a remu~ração registrada na Carteira de Trabalho~
e Previdéncia Social, observadas as normas
a sirem estabelecidas em Regulamento para
a comprovação do vínculo empregatício e do
valor da remuneração; e .
III- para o trabalhador autônorno e equi-.
parado, empresário e facultativo: o saláriobase, confonne o disposto no art. 26 desta
lei.
§ 1" Quandci a ad~ssão, a dispensa, o
afastamento ou a falta do empregado ocorrer
no curso do mês, b salário-de-contribuição
será proporcional ao número de dias de trabalho efetivo, na forma estabelecida em Regulamento.
§ 2~ O salário:maternídade é considerado salário-de-contribuição.
§ 3~ O limite mínimo de salário-de-contribuição é de 1 (um) salário mínimo, tomado
no seu valor mensal, diário ou horário, conforme o ajustado e o tempo de trabalho efe-.
tivo durante o mês.

classe inicial de escala de salários-base, podendo ser !racionado o valor do respectivo
ção serão reajustados, a partir da dã.ta -da salário-base, de. forma que a soma de seus
entfada em vigor desta lei, na mesma data salários-de-contribuição obedeça ao limite fie COf!l:~s,_mes_JnOS índices que os do reajusta· xado no § s~ do art. 25 desta lei.
menta-dos beriefícios, na forma estabelecida
§ 6~ Os segurados empregados, inclusive
em Regulamento.
o doméstico e o trabalhador avulso, que exer· § 2~ 0-~~gurãdo que se filia ao Regime
cem, simultaneamente, atividade sujeita asaGeral de Previdência Social como facultativo, lário-base, ficam isentos de contribuição soou e_m decorrência de atividade S\ljeita a salá- bre a escala, no caso do seu salário atingir
rio-base, (.f enquadrado na classe inicial da o limite máximo do salário-de-contribuição
tabela.
fixado no § s~ do art. 25 desta lei.
§ _3~-- _Os segurados empregados, inclusive§ 7o O segurado que exerce atividade suo. doméstic.o,_e_ trabalhad?r avu!so, que__ pas- jeita a salário-base e, simultaneamente, é emsam a exercer, exclusivamente, atividade su- pregado, inclusive o doméstico, ou o trabajeita a salário-base_tpoQem_ enquadrar-se em lhador avulso, pode, se perder o vínculo emqUalquer classe até a equivalente ou a mais pregatício, rever seu enquadramento na escapróxima da média aritmética siniples dos seus la d.e salário-base, desde que não ultrpasse
6 (seis) últimos salários-de-contribuição
a classe equivalente ou a mais próxima da
atualizados monetariamente, devendo obser: média aritmética simples dos seus 6 (seis) últi·
var, para acesso às classes seguintes, os inters- mos salários-de-contribuição de todas as atitícios respectivos.
vidades, atualizados monetariamente.
§ 49 O segurado que exerce atividades si§ s~ O segurado que deixa de exercer atim,ultâneas sujeitas a salários-base contribui vidade que iridui c_omO segurado obrigatório
ccim relação a apenas uma delas.
do_ REgime Geral de· Previdência Social e
_§_ ~~ Os_se_gu~ados empregados, inclusive
passa a contribuir como segurado facultativo,
o do~éstjco, e_ o trabalhador avulso, que pas- para manter essa qualidade, deve enquadrarsam a exercer,. simultaneam~nte, atividade _ se na forma estabele.cida na escala de saláriosujeita a salário-base, são enquadrados na
base em qualquer classe,. até a equivalente-

S 19 Os_ valores do

salária~de-contribui
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ou a mais próxima da média aritmética SimPles dos seus 6 (seis) Ultimas salários-de-contribuição, atualizados monetariamente.
§ 9" O aposentado pelo Regime Geral de
Previdência 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 equi·
valente ou a mais próxima do valor de sua .
aposentadoria.
§ 10.

Não·é admitido o pagamento ante·

cipado de contribuição para suprir o interstfcio 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 contri·
buições pode regredir na escala até a classe
que desejar, devendo, para progredir novamente, observar o interstício da classe para
a qual regrediu e os das classes seguinte~_,
salvo se tiver cumprido anteriormente todos
os interstícios das classes compreendidas entre aquela para a qual regrediu e aquela a
que deseja retornar.

CAPÍTULO X·
Arrecadação e Recolhimepto
Das Contribuições
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III- o âdquirente, consignatário ou cooperativa são obrigados a recolher as contribuições de que trata o art. 22 desta lei, até
o dia 8 (oito) do mês seguinte ao da operaçãq
de venda ou consigna-ção da produção, ou
no dia imediatamente anterior, caso não haja
expediente bancárto 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 ruraís, do garimpeiro e do
pescador artesanal, que exerçam suas atividades em regime de ecÕnomia familiar, e da
pessoa física que, utilizando empregado, exp[ofa atividade agropecuária ou pesqueira ou
de extração de minerais, pelo cumprimento
das obrigações do art. 22 desta lei, exceto
no caso do inciso XI, deste artigo na forma
estabelecida em regulamento;
V -o empregador doméstico está obrigado a arrecadar a contribuição do segurado
empregado a seu serviço e recolhê-Ia, juntamente com a parcela a seu cargo, no prazo
referido na alínea b do inciso I, deste artigo;
VI- o proprietário, ·a iricorporador definido na Lei n~ 4.591, de 16 de dezembro de
1964, o dono da obra ou o ·condómino da
unidade imobiliária, qualquer 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
regressivo contra a ex.ecu.tora ou contratante
da obra e admitida a retenção de importância
a este devidit pãi-a garantia dO cumprimentodessas obrigações;

Art. 27. A arrecadação_ e o recolhimento
das contribuições ou de outras importâncias
devidas à Seguridade Social obedecem às se-'
guintes normas, e às eStabelecidas em ReguVII- exclu1-se aa responsab1lídade solllamento:
·
dária perante a Seguridade Social o adqui= - a empresa é obrigada a:
rente de prédio ou unidã.de iiD.obiliária que
a) arrecadar as contribuições dos segurarealiza a operação com empresa de comerciados emprega-dos e trabalhadores avplsos a seu
lização ou incorporador de imóveis, ficando
serviço, descontando-as da respectiva remuestes ~olid_ariamente responsáveis com o
neração;
·
construtor;
b) recolher o produto arrecadado na forma
VIII- a empresa construtora, o proprieda alfnea anterior, juntamente com as contritário de imóvel ou o incorporador definidobuições a seu cargo incidentes sobre as remuna Lei n~ 4.591, de 16 de dezembro àe 1964,
nerações pagas ou creditadas aos segurados
podem eximir-se da responsabilidade solidáempregados, empresários, trabalhadores
ria do inciso. VI· deste artigo em rela_ção à
avulsos e autónomos,_ a seu serviço, até o
fatura, nota de serviço, recibo ou documento
dia 8 (oito) do mês subseqüente àquele a que
equivalente referente à tarefa subempreitada
as contribuições se referem, ou no dia útil
de .obra a seu cargo, desde que faça o subemimediatamente anterior, caso nãO haja ·expepreiteiro recolher, previamente, quando do
di~nte ban~rio naguele çlia;
respectivo recebimento, o valor apurado pela
c) reco'l'fier a contribuição de que trata o
Segufidade Social como contribuição devida·;
inciso I do art. 20 desta lei até o dia 8 (oito)
IX- nenhlimã cOD.tiíbWção~ ã"Seguridade
do mês subseqüênte ao do fato gerador, ou
Social é devida s_e a construção residencial
no dia úfil imediatamente anterior~ caso não
unifamiliar, destinada ao uso próprio, de tipo
haja expediente bancário naquele dia; e
económico, for efetuada sem mão-de-obra
d) recolher a contribuição de que trata o
assalariada, na forma estabelecida em reg~a~
inciso II do art. 20 desta lei so!t a forina de
menta;
antecipações, duodécimos ou cotas, observa·
X -as empresas que integfam grupo eco-das, no que couber, as demais condições estabelecidas nos arts. 2g a 7g do Decreto-Lei n" nômico de qualquer natureza respondem entre si, solidariamênte, pelas obrigações _de·
2.354, de 24 de agosto de 1987;
correntes_ desta lei;
'
II - os seguradOs trabalhador au_tônomo
e equiparados, empresário e facultativo estão
XI- as pessoas ·de que tratá~ os incisos
obrigados a recolher sua contribuição por íni- I e II do arL 22 desta lei _são obrigadas a
ciativa própria, nó prazo da alfnea b do inciso
recolher a contribuição nele referida, no praI deste artigo;
zo êstabelecido no inciso III Oeste artigo, caso

comercializem a sua prodUção diretamentt
no varejo. ao consumidor.
Art. 28. o_contratante de serviços executados por empresa, inclusive de trabalho temporáriõ~ -responde solidariamente ·com a contratada pelas obrigações decorrentes desta
lei, em relação aos serviços a ele prestados.
Art. 29. A empresa é obrigada a:
I -preparar folhas-de-pagamento das remunerações pagas ou creditadas a todos os
segurados a seu serviço, de acordo com os
padrões e normas estabelecidos pelas Seguridade Social, anotando nelas todos os descontos efetuados;
.
II -lançar mensalmente em títulos próprios de sua contabilidade, de forma discriminada, os fatos geradores de todas as contribuições, o montante das quantias aescontadas, as contribuições da empresa e os totais
recolhidos; e
III- prestar à Seguridade Social todas as
informações cadastrais, fiiianceiiãs e contáheis de interesse da mesma, na forma pOr
ela estabelecida.
Parágrafo único. Os documentoS compro-.
batórios do cumprimento das obrigações. de'
que trata este artigo devem ficar arquivados
na empresa durante 10 {dez) anos, à disposição da fiscalização, exceto ós comprovantes
de recolhimento das contribuições, de existência de relação empi'egatícia e de prestação
de serviços, que devem ficar arquivados na
empr~sa dUrante 30 (trinta) ano~. na forma
esta.Pelecida em regulamento.
Art.. 30. Compete à Seguridade Social,
através de seu órgão próprio, arrecadar e fisca_lj.zar a arrecadação e os recolhi.i:nentos <las
contribuições e demais receitas previstas nesta lei, bem como p_romover a respectiva CO·
brança e aplicar as sanções previstas, na forma e~tabelecida em regl!lamento_.
§ 1~ E facultado à Seguridade Soci~tl <)
exame dé! cOntabilidade da empresa, nãO pre:
valecendo para esse efeito o disposto nos artst ~
17 e 18 do Código Comercial, ficando obriga·
dos a empresa e o segurado a prestar todos
os esç1areciment~ e informações solicitados.
§ 2'~ A empresa, o servtdor de órgãos pú·
blicos da administração direta e indireta, o
-segurado_da Previdênda Social, o Serventuário da Justiça, o sindico ou seu representante,
o comiSsário e- O liquidante de empresa em
liquidação extrajudicial são obrigados a exi·
bir todos o_s documentos e livros relacionados
com as contribuições previstas nesta lei.
§ 3g Ocorrendo recusa ou sonegação "Oe
qualquer elemento de informação, ou sua
apresentação ddiCiente, a 3eguridade Social
pode, sem prejuízo da penalidade cabível,
inscrever d_e ofício. importância que reputa
devida, cabendo à empresa ou ao segurado
o ónus da prova
contrário.
§ 4~ Na falta de prova regular e formalizada, o·montante dos salários pagos pela·exe-.. .
cução de obra de cons~ção civil pode. ser'
obtido mediante cálculo" de mão-de-obra empregada, proporcional à área construída, _ca~ ,
bendo ao proprietário, dono da obra. condómino da unidade imobiliária ou empresa co-

em
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responsável o ónus da prova em contrário,
na fOrma estabelecida em regulamento.
§ 5s> O descontO de c_oritribuição e de con·M
signaçáo legalmente autorizadas sempre se
presume feito oportuna e regularmente pela
empresa a isso obrigada, não lhe sendo lícito
alegar omissão para se eximir do recOlhimento, ficando ela diretamente responsável pela
importância que deíxou de receber ou arrecadou em desacordo com o dísposto nesta lei.
§ 6~ Se, no exame de escrituração contábil e de qualquer outro documento da empresa, a fiscalização constatar que a contabili·
dade náo registra o movimento real de remuneração dos segurados a ~eu serviço, do faturamento e do lucro, serão apuradas) por aferição indireta, as contribuições efetivamente
devidas.
Art. 31. O Conselho Nacional de Seguridade Social poderá delegar competência para
a fiscalização e arrecadação das contribuições
a que se refere o inciso IV do parágrafo único
do art. 11 desta lei.
Art. 32. O Poder Executivo regulamentará no prazo de 60 (sessenta) dias a contar
da data da promulgação desta lei, normas
para recolhimento ã Seguridade Social dos
valores devidos à conta da contribuição estabelecida no inciso V do parágrafo único do
art. 11 desta lei.

Art. :33. As contribuições devidas à Seguridade Social e outras importâncias não recolliidas nas épocas próprias terão seu valor
atualizado monetariamente, em caráter irre\evávei, até a data do pagamento, de acordo
com os critérios adotados para tributos_ da
União.
Parágrafo único. A atualização monetária
de que trata o caput deste artigo será cobrada
por dia de atraso, tomando-se por base os
índices de variaçáo do Bónus do Tesouro Nacional Fiscal (BTN Fiscal) ou, na falta deste,
do título que vier a sucedê-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
affneas c e d do seu ínciso I, acarreta multa
variável, de acordo com os seguintes percentuais, aplicáveis sobre o valOr atualizado monetariamente até a data do pagamento, inde·pendentemente de notificãç.ão:
I - 20% (vinte por cento}sobre das contri:
buições em atraso, excluídas as descontadas
dos empregados, inclusive os domésticos, e
as decorrentes da sub-rogação de que trata
o inciso VI do art. 27 desta lei;
li -30% (trinta por cento) sobre os débitos pagos através de parcelamento; e
111-60% (sessenta por cento) sobre as
contribuições descontadas_ dos empregados,
inclusive os domésticos, e as decorrentes da
sub~rogação de que trata o inciso IV do art.
27 desta lei.
§ 1~ Não podem ser parceladas as contri·
buiç6es descontadas dos empregados, inclu~
sive os domésticos, e as decorrentes da subrogação de que trata o inciso IV do art. 27

desta lei, independentemente do disposto no
art. 38_ desta lei,
_
§ 29 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
plendo direito, pela falta de cumprimento do
disposto no art.__27 desta lei, juros de mora
de 1% (um por cento) ao mês ou fraçào,
calculados sobre o valor do débito atualizado
niOnetciríamente.
Art. _36. O débito original atualizado
monetariamente na forma do art. 33 desta
lei, a multa vadável 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 s.er lançados_ em
livro própriõ destinado à inscrição na Divida
Ativa da Seguridade Social.
§ 1~ A certidão textual do Uvro de que
trata este artigo serve de título para a Seguridade So.cial, para por seu procurador ou re·
presentante legal, promover em juízo a 'cobrança da dívida ativa, segundo o mesmo pro·
cesso e, com as mesmas prerrogativas e privilégios da Fazenda Nacional.
§ 29 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 títillo- será sempre recebido pro-solvendo.
Art. 37. A cobrança judicial de Unportância devida à Seguridade Social por empresa cujos bens são legalmente impenhoráveis
é feita, depois de transmitida em julga~o a
s-entença condenatória, mediante precatório
expedido à empresa pelos íuízes competentes, a requerimento da $eguridade Social, in·
cortendo o diretor _ou adminiStrador da empresa na Pena do crime de desobediência,
além da responsabilidade funcional cabível,
se-não cumprir' o precatório dentro de 30
(trinta) dias.
Art. 38. A falta de recolhimento, na
época próprta, de contribuição ou outra im·
portância devida à Seguridade Social e arre·
cadada dos segurados ou do público, constitui
crime de apropriação indébita, punível na
forma de lei penal. _considerando-se pessoalmente responsáVeis -o títular da firma individual, o diretor 1 . o membro de conselho de
administiação de sociedade anôníma, o sócio
solidário, sócio -de indústria e o sócio cotista
que partiCipa -da gCStão de empresa.
Parágrafo único. Constitui também crime
de apropriação indébita a contabilização de
importâncias referentes a contribuições devi·
das e não recolhidas à Seguridade Social.
Art. 39. O dirigente de órgão ou entidade da administração federal, estadual ou
municipal responde pessoalmente pela multa
aplicada por infração de dispositivos desta
lei e do seu regulamento, sendo obrigat6rio
o respectivo desconto em folha de pagamen- to, mediante requisição da Seguridade Social
e a _pafti(do primeiro pagamento que se se·
guír à requisição.
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Art. 40. Os administradores de autarquias e fundações públicas, criadas e mantidaS pelo poder público, empresas públiCas
e sociedades de economia mista sujeitas ao
controle da União, dos Estados, do Distrito
Federal ou dos Municípios, que se encontram
em mora, há mais de 30 (trinta) dias, no recolhimento das contribuições devidas à Seguri~
dade Social, tornam-se Solidariamente responsáveis pelo respectivo pagamento, fican·
do ainda sujeitos ãs proibições do art. 1? e
às sanções dos arts. 49 e 79 do Decreto Lei
n9 368, de 19 de dezembro de 1968.
Art. 41. O Ministério do Trabalho e da
Previdência Social divulgará, trimestralmen-r
te, lista atualizada de todos os devedores da
Seguridade Social~ bem como relatório circunstanciado das medidas administrativas e
judiciais adotadas para a cobrança e e:l!::ecuçáo
da dívida.
§ 19 O relatóriO a que se refere o capnt
deste artigo será encamínhado, obrigatoriamente, pelo Ministério do 'Trabalho e da Previdência Social aos órgãos da administração
federal diteta e indireta, às entidades controK
!adas direta ou indiretamente pela União, aos
registras públicos, cartórios de registro de títulos e documentos, cartórios. de registro de
imóveis e ao sistema financefro oficial, para
os fins do § 3~ do art. 195 da Constituição
Federal e da Lein?7.711, de 22 de dezemQro
de 1988.
··
§ 2~ O Ministério do Trabalho e da Previdência Social fiCa autorizado a estabelecer
convênio com os Governos estaduais e muni·
cipais pará extensão, àquelas eSferas de Governo, das hipótese_s previstas no art. 1~ da
Lei n9 7.711, de 22 de dezembro de 1988.
Art. 42. Em caso de extinção de preces·.
sos trabalhistas de qualquer natureza, indu~
sive a decorrente de acordo entre as partes,
de que resultar pagamento de remuneração
ao segurado, o recolhimento das contribuições devidas à Seguridade Social será efetua~
do in continenti.
Parágrafo único. A autoridade judiciária
valerá pelo fiel cumprimento do disposto neste artJgo.

Art. 43. O direito da Seguridade Social
apurar, receber e constituir seus créditos ex·
tingue-se após :30 (trinta) anos cOntadOs:
r- do primeiro dia do exercício seguinte
àquele em que o crédito poderia ter sido constituído; e
II- da data em que se tomar definitiva
a decisáo que houver anulado, por vrcío for~
mal. a constituição de: crédito anteriormente
efetuada.
Parágrafo único. A Seguridade-Social nunca perde o direito de apurar, receber e cons~
titUir ciéditos provenientes de importáncía
descontada dos segurados e/ou de terceiros.
Art. 44. O direito de cobrar ou receber
importâncias devidas à Seguridade Social
~
prescreve em 30 ltrinta) anos.
Art. 45. b vedada a concessão de anistia
de débitos para com a Seguridade Social a
qualquer tftulo.
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CAPÍTULO XI
Prova de inexistência de Débito

Art. 46. ~ exigido documento comprobatório de inexisténcia de débito, fornecido
pela Seguridade Social, nos seguintes casos,
observado, ainda, o disposto em regulamento:
I - da empresa:
a) na contratação com o Poder Público e
no recebimento de benefícios ou illcentivo
fiscal ou creditício concedido por ele;
b) na alienação ou oneração, a qualquer

título, de bem imóvel ou direito a ele relativo;
c) na alienação ou oneração, a qualquer
título, de bem móvel superior a Cr$
369.166,13 (trezentos e sessenta .e nove mil,
cento e sessenta e seis cruzeiros e treze centa~
vos), incorporado ao ativo permanente imobilizado da empresa;
d) no registro, ou arquivamento, no órgão
próprio, de ato relativo--a baixa ou redução
de capital de firma individual, redução de
capital social, cisão total ou parcial, transfor·
mação, ou extinção de entidade ou sociedade
comercial ou civil; e
e) na expedição de carta de adjudicação
ou arrematação de bens, salvo quando em
favor da Fazenda Pública Federal ou__em processo trabalhista.
II- do proprietário, pessoa física ou jurídica, de obra de construção civil, quando _de
sua averbação no Registro de Imóveis, salvo
no caso do inciso IX do art. 27 desta lei.
§ 1~ A prova de inexistência de débito
deve ser exigida em relação a todas as dependências, estabelecimentos e obras de construção civil, independentemente do local onde
se encontrem, ressalvado à Seguridade Social
o direito de cobrança de gualquer débito apurado posteriormente. -- § 2~ A prova de inexistência 'de- dêbTto,quando exigível ao incorporador, independe
da apresentada no Registro de Imóveis por
ocasião da inscrição do memorial de incorporação.
§ 39 Fica dispensada a transcrição, em
instrumento público ou particular, do-inteiro
teor do d_ocumento comprobatório de inexistência de débito, bastando a referência a seu
número de série, data da emissão -e guarda
do documento comprobatório à disposição
da Seguridade Social.
§ 4u O documento comprobatório de inexistência de débito poderá ser apresentado
por cópia autenticada, dispensada a indicação
de sua finalidade, exceto no caso do inciso
II deste artigo.
§ 5G O prazo de validade do documento
comprobatório de inexistência de débito é
de 3 (três) meses cOntados da data de sua
emissão,
§ 6o lndepende de prova de inexistência
de débito:
a) a lavratura ou assinatura de instrumento, ato ou contrato que constitui ratificação
ou efetivação de outro anterior para o qual
já foi feita a prova;
b) a constituição de garantia para Concessão de crédito rural, em qualquer de suas

modalidades, por instituição de crédito público ou privada, desde que os contribuintes,
referidos nos incisos I e II do art. 22 desta
lei, não sejam responsáveis diretos pelo recolhimento de-contribuições sobre a sua produção para a Seguridade Social;
c) a averbação prevista no inciso II deste
artigo, relativa a imóvel cu} a construção tenha .sido. concluída antes de 22 de novembro
de 1966.
-g- 79 O condómino adquirente de unidades imobiliárias de obra de construção civil
não incorporada na forma da Lei n9 4.591,
de__ l6 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!:iervãncia do disposto no artigo" anterior, ou o
seu registro, ac3.rretai'á a responsabilidade
solidária dOs contratantes e dO oficial que
lavrar ou registrar o instrumento, sendo o
ato nulo para todos os efeitos.
§ 19 A Seguridade Social pode intervir
em instrumento _que d_epende de prova de
ineXistência de débito, para dar quitação ou
autorizar a lavratura independentemente de
sua liquidação, desde que fique assegurado
o pagamento e sejam ofereCidas garantias
reiais, na forma estabelecida em regulamento.
§ 2'~ O servidor, o serventuário da Justiça
e a autoridade ou órgão que infringírerri o
disposto no art. 46 desta lei, incorrem em
multa aplicada na forma estabelecida no art.
64desta lei, sem prejuízo de responsabilidade
administi<itiva e· penal cabíveis.

CAPÍTULO XII
Disposições Gerais
48~ A matrícula da empresa é feita:
siinultarieamente com a inscrição, re·
.-~uo ou arquivamento de ato constitutivo
na Junta Com,.rcial, se for o caso; e
II - peraot. o órgão próprio da Seguri~
dade Social, no prazo de 30 (trinta) dias contados do iníCio de suas atividades, quando
não sujeitos a Registro do Comércio.
§ 19 Independentemente do dis;;n<:.to
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 § 1o deste artigo recebe um
"Ce:ttificado_ de Matrícula'' com um número
cadastral básico, de caráter permanept» § 39 O não CUTT';' ;mentv ..iV d • .,iJ"- .. J
inciso II deste artigo sujeita o responsável
a multa na forma estabelecida no art. 64 desta
lei.
§ 4o O Departamento Nacional de Registro do Comércio'- DNRC e a Seguridade
Social promoverão-o intercâmbio de informações, visando à simplificação e agilização dos
respectivos serviços.
Art. 49. O crédito relativo a contribui~
ÇÕE$, cotas e respectivos adicionais ou acrés-·
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cimos de qualquer natureza arrecadados pela
Seguridade Social, bem como a atualiza.çãp _
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 Seguridade Social reivindicará, independentemente de habilitação
como credora, os valores descontados pela
empresa de seus empregados e ainda não CecOlhidos.
Art. 50. _ À empresa em débito não- garantido é proibido:
I - distribuir bonificação ou dividendo a
acionistas; e
II -dar ou atribuir cota ou participação
nos lucros a s6cio-cotista, diretor ou outro
membro de órgão dirigente, fiscal ou consultivo, ainda que a título de adiantamento.
Parágrafo ún1Co. A infração ao disposto
neste artigo sujeita o responsável à multa de
50% (cinquenta pOr centoTdaS 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
o_u exigência de crédito de valor inferior ao
custo dessa medida.
Art. 52. Fica iSenta das contribuições de
que tratam os arts. 19 e 20desta lei a entidade
beneficente de assistência social que atenda
aos seguintes requisitos:
I -seja reconhecida como de utilidade pú~
blica fede_ral, 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 beneficente, inclusive educacional e de saúde, a
menores, idosos, excepcionais e pessoas carentes;
IV- não percebam seus_diretores, sócios,
instituidores e benfeitores, remuneração e
não usufruam vantagens ou benefícios a (]Ualguer título; e
·
V -destine, no mínimo, a totalídade da
parcela de contribuição dos arts. 19 e 20 desta lei para a Previdência Social ao atendimento
gratuito e indiscrim-inado de suii~ fin<i.Hdades,
aplicando integralmente o eventual resultado
operacional na manutenção e àesenvolvimento de seU$ objetivos institucionais.
§ 1" Assegurados os direitos adquiridos
às entidades já isentas, a entidade não benefi.
ciada deverá requerer à Previdência SociaL
que terá o prazo de 30 (trinta) dias para o
r,~,..
'•,..cimento da isenção, passando a gozar
•1.-t.1 , ,; més seguinte.
§ 2" A entidade isenta deverá apresentar, a cada 3 (três) anos, à Previdência Social,
o Ct.::rtificado de Fíns Filantrópicqs do Conselho Nacion_al de Serviço Social, estando ainda
sujeita, a QUalquer época, llnspeçâo do refe~
rido Conselho.
Art. 53. A transferência de recursos do
Fundo de Participação dos Estados_ e do Distrito Federal - FPE e do Fundo de Participação dOs Municípios -.FPM é condicionada -
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à regularidade da situação dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios junto à Seguridade Sociaf.
Art. 54. O TesoUrO Nacional deve colocar à disposição da Seguridade. Social, à conta
de dotações próprias consignaçlas no Orça-

mento Geral da União, eln cotas mensais,
de acordo com o seu programa financeiro,
os recursos necessários ã.o pagamento do salário-família e ã manutenção e rajustamento

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 pagamento dos encargos da Se~ridaçie Social
são realizados através da rede bancária ou
por outras formas, nos termos e condições
aprovadas pelo Conselho Nacional da Seguridade SociaL
Parágrafo único. OS recursos da Seguri·
dade Social serão centralizados em banco estatal federal que tenha abrangência em todo
o País.
Art. 56,_ Até que sejam elaborados Õs orçamentos da Seguridade Social dos Estados,
Distrito Federal e Municípios, estes destinarão no mínimo 10% (dez por cento) das suas
receitas orçamentárias para o Sistema Único
de Saúde.

TÍTULO VI!
Disposições Finais Transitórias

Art. 57. OConselhoNacionaldaSeguridade Social será instalado no prazo de 60
(sessenta) dias após a promulgação desta lei.
Art. 58. Enquanto não estiverem funcio·
nando os conselhos setoriais de que trata o
inciso IV do art. 6~ desta lei, as nomeações
dos representantes destes serão feitas pefo
Conselho Nacional de Seguridade Social.
Art. 59·. Os orÇIDnentos das pessoas jurí·
dicas 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 liquidação 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 Social,
no que diz respeito à prescrição de benefício,
Art. 6L Não são restituídas contribui·
ções, salvo na hipótese de recolhimento inde~
vi do, nem é permitida ao beneficiário a ante~
cipação do seu pagamento para efeito de re·
cebimento de benefícios.
Parágrafo único. Na hipótese de _recolhi·
menta indevido, as contribuições são resti·
tuídas atualizadas monetariamente.
Art. 62. No prazo de 1 (um) ano a contai
da promulgação desta lei, o Tribunal de Contas da Uniáo apresentará o resultado de autoria das contas do Sistema Nacional de Previdência e Assistência Social e das contas da
União a fim de apurar eventual dívida da
União com o Sinpas.·

Parágrafo:-único.;4- dívida-apurada n~ for·
ma do caput será resgatada em parcelas
anuais, sem prejuízo da contribuição de que
trata o art. 16 desta lei através de dotação
própria incluída no Orçamento Fiscal.
_Art. 63.. _ Mediante requisição da Seguridade Social _a empresa _é obrigada a descontar.
d? remuneração paga ãõs- segurados a seu
sçrViço! Jrilportância proveniente de dívida
ou responsabilidade por eles contraída junto
à Seguridade Social.
Art. 64. A infração de qualquer disposi.tivo desta lei para a qual não haja penalidade expressamente cominada sujeita o respOnsável, 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 três mil, seiscentos e noventa
cruzeiros e noveQ:ta centavos), na forma estabelecida no regulamento.
§ 19 Da decisão que aplicar multa cabe
recurso no prazo de 15 (qu.in.ze) dias.
§ 29 A autoridade que reduz ou releva
multa deve recorrer de seu ato para a autoridade hierarquicamente superior, na forma estab._t;;.le<;i_fla ~~ regul<~:mento.
Art. 65. A Seguridade Social pode arrecadar e fiscalizar, mediante remuneração fixada ou ajustada pela mesma, co·ntribuição
por lei devida a terceiros, desde que provenha
de empresa, segurado, aposentado ou pensio·
nista 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 calculada sobre
a mesma base utilizada para o cálculo das
contribuições â Seguridade Social, de que trata o art. 19 desta lei, está sujeita aos mesmos
prazos, condições e sanções, gozando dos
mesmos privilégios a elas atribuídos, inclusive no que se refere à cobran~a judicial. ·
Art. 66. Constitui crime:
I -de sonegação fiscal, a empresa _deixar
de:
a) incluir na sua folha de pagamento o empregado e o trabalhador avulso sujeitos ao
desconto de contribuições previdenciárias, o
autónomo que lhe preste serviço e o empresário; e
b) lançar mensalmente em títulos próprios
de sua contabilidade o montante das quantias
descontadas dos seus empregados e trabalhadores avulsos e o da contribuição do empresário;
__
II -de apropriaçãoindébita, além do previsto ;no art. 39 desta lei, a falta de pagamento
do salário-família e do salário-maternidade
ao empregado, quando as respectivas cotas
e valores já tiverem sido reembolsados ã empresa;
UI- de falsidade ideológica, inserir ou fazer inserir:
a) na folha de pagamento, pessoa que não
possui a qualidade de empregado, trabalhador avulso, autónomo ou empresário;
b) na Carteira de .Trabalho e Previdência
Social do empregado e em documento que
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àel'a produzir efeito perante a Seguridade•
Social, declaração· falsa ou diversa da q~e
devia ser escrita;
·
IV- de estelionato:
a) receber oU tentar receber indevidamente prestação ·de entidade de Seguridade Social·
b) praticar ato que acarrete prejulzo a enti·
dade da Seguridade Social, para usufruir van~
tagem ilícita; e
c) emitir e apresentar, para pagamento por
entidade da S_eguridade Social, fatura de ser·
viço náo prestado ou mercadoria não entregue.
Art. 67. O Poder Ececutivo enviará ao
Congresso Nacional, anualmente, acompanhando a proposta orçamentária da Seguridade Social, projeç6es atuarias relativas à Seguridade Social, abrangendo um horizonte
temporal de, no mínimo, 20 (vinte) anos, considerando hipóteses alternativas quanto às
variáveis demográficas, económicas e institucionais relevantes.
Art. 68. O segurado empregador rural
que vinha contribuindo para o regime de Previdência Social, instituído pela Lei n e6.260,
de 6 de novembro de 1975, agora segurado
obrigatório do Regime Geral da Previdência
Social, na forma da alínea b do inciso 1Il
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 inicial até a
mais -próxima ou a correspondente a 11120
(um cento e vinte avos) da média dos valores
sobre os quais incidiram suas três últimas contribuições a,nuais.
Art. 69. Os processos judiciais nos quais
é a Previdência Social exeqüente, cuja últinia
movimentação é de 31 de dezembro de 1984,
ou anterior a esta data, que estão paralisados
por ausência da localização do executado ou
de bens para garantir a execução, sendo o
valor originário do débito inferior em moeda
então_corrente ao equivalente a 50 (cinqU:en~
ta) Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional, são declarados extintos, cabendo ao
Poder Judiciário, com prévia intimação, providenciar a baixa e arquivamento definitivo
do feito.
Art. 70. Os valores e/ou limites do salário~
de-contribuição, citados nos arts. 17, 18, 25,
SP, e 26 desta lei, serão reajustados, até a·
data da entrada em vigor desta lei, sempre
que o salárió 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, 5§ e 26 desta lei, sempre que for
alterado o salário mínimo, com base na variação integral do índice oficial de inflação acumulado no mês do último reajuste até o més
imediatamente anterior ao do novo reajuste,
de forma a preservar-lhes o valor real.
Art. 72. Aplicam-se as normas pertinentes
do Código Civil, excluída a incidência das.
leis especiais ou extravagantes sobre locação
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Art. 74. O\ Poder Exêcutivo ~xpcdirá, no
prazo de 90 (noventi:t) dias a partir da data
da pUblicação desta lei, o regulamento que
disporá sobre Sua execução.

.:PI'ed.istmb:ana! aos contraró:s aé locação que

;te,nham por objeto _Unóveis; ,residenciais ou
.Qáo, de propriedade da P~'cia· Social,
de sociedades e fundaçõel! bene.fi,centes ou
filintrópicas e de iflstituiçóes de educação,

Art. 75. Esta le'i entra em vigor após 90
(noventa) dias da .data de sua publicação, exceto quanto ao disposto no artigo ,anterior
obedecidos os prazos do cronograma de im·
plantãçãó- dos benefícios que constam do
Anexo desta lei.
Ãrt. 76-. -_Re"vógam~se_ o }§Ao art. 1• do
Decreto-Léfne1.940, de 25 de maio de 1982,
e demais disposições em contrário.

de pesquisas científicas ou de cultura, que
atendam aos requisitos e condições estabelecidas no art. 14 da Lei nç 5.172, de 25 de
outubro de 1966.
Art. 73. Os cargos em tóiniSsâo das áreas

técnicas do Trabalho e da Previdência S_ocial,
até o nível de divisão, seião exercidos, exclusivamente, por servidores do MTPS e autarquia vinculada. ·
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:;.10l·n/R'1
Ter~o

Beneficias
1. SalÃdo-mater-nidade com cento e_ vjntE! dias
2. cor-reç&.o dos trintl'l e
rios-de~c_ont r i buiçllo

seis

úrtimos

para ho!l'lens e aos ·cinQUenta e cinco
mulheres Que exerÇam atividade rural

S. Extensao da pensao
mulheres sequrada.s

p~r

Discussão, ein turno único, do Projeto
de Decreto Legislativo n9 64, de 1989
(n~ 110/89, na Câmara dos Deputados),
que homologa o ato_do Conselho Monetário· Nacional que autorizou a étnissão
de papel-moeda, no exercício de ~986,
no valor de Cz$ 55.000.000.000,00 (cfuqüenta e cinco bilhões de cruzados), para
atender às ativídades produtivas do País
e à ciiculação da riqueza nacional, tendo
PARECER FAVORÁVEL, sob n'
195, de 1990, 'da Comissão
- de Assuntos Económicos.

julho/1990

anos
pa·ra
jclho/1990

morte aos viúvos de
ju1ho/1990
julho/1990
j w1ho/1990

aposent-õldo-

8. Aposentadoria pr'opot·dnnal parn
•as vinte- e- cinco anos de srn··lço

n

mulller
j wl ho/1990

9. lncorporaçao dos

empre~ador'es e empre~ados
segurados obri~at.órios do Re9ime

f"Urais como
Ger•I. de Previdência Social

agQsto/1990

lÔ. Elev~çao do limite minitrto para um salário

~~tinimo

de todo a os benef i c i os
continuada, urbanos f' rtn.n.i!l

e-

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO No 64, DE 1989

maio/1989

7, Novas fórmulas de c:.álculo dns
rias, àux11ios e pensOes

Auxllio~funeral

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
-Item 12:

Inicial

6. Mudança no valor do salário-familia

11.

11

PROPOSTA DE EMENDA A
CONSTITUIÇÃO N• I, DE !989
Votação, em priineirO-turno, d~ Proposta
de Emenda à Constituição n~ 1, de 1990, de
autoria do Senador Márcio Lacerda e outros
Senhores Senadores, que acrescenta disposi·
tivos ao Ato das Disposições Constitucionais
Transitórias da Constituição Federal.

j ulho/1990

4. Aposentadoria por idade aos sessenta

de

prc~taçllo

aqout-o/1990

auxflh,-nnt~lidnde

O SR. PRESIDENTE (Nelson carneiro)
-Os itens 7 a 11. da Ordem do Dia, ficam
com a apreciação adiada em virtude da inexistência, em plenário, de quorum qualificado
para votação.
·São os seguintes os itens adiados:
7

PROPOSTA DE EMENDA A .
CONSTITUIÇÃO N• :f, DE 1989
Votação, em primeiro tUrno, da Proposta
de Emenda à Constituição. n~ 3, de 1989, de
autoria do Senador Marco Macíel e outros

Senhores Senadores, que acrescenta parágrafo ao art. 159 e altera a redação do inciso
ll do art. 161 da Constituição Federal.

8
PROPOSTA DE EMENDA A
CONSTITUIÇÃO N• 4, DE 1989.
Votação, em primeiro turno, da Propos.ta
de Emenda à Constituição ·nl' 4, de 1989; de

aoo•to/1990

autoria do· Seriador Leopoldo Peres e outros
Senhores Senadores, que acrescenta um § 6?
ao art. 5~ do Ato das Disposições ConstitucionaiS Transitórias.
9

-PROPOSTA DE EMENDA A
CONSTITUIÇÃO N' 5, DE I989
Votação, em prímeiro turno. da Proposta
de Emenda à Constituição no 5, de 1989, de
autoria do Senador Nelson Carneiro e outros
Senhores Senadores, que dispõe a remuneração dos Deputados Estaduais e dos Vereadores.
10
PROPOSTA DE EMENDA A
CONSTITUIÇÃO N• 6, DE 1989
Votação, em primeiro turno, da Proposta
de Emenda à Constituição n9 6, de 1989, de
autõria do Senador Marcos Mendonça e outros 24 Senhores Senadores, que acrescenta
artigo ao texto constitUcional prevendo a cria-
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ção e defilliudo a competência do Conselho
Nacional de Remuneração Pública .

:::nlá-

J. Reajuste periódico parti mnnutenç3o_ dn v.nlor
r~al dos beneficies

Sexta-feira !O

A'Presidêndà êsclarece que a matéria ficou
sobre a mesa durante 5 sessões ordinárias,
a fim de receber emendas, nos termos do
art. 277 do Regimento Interno.
AOf>TOjeto.não foram oferecidas emendas.
Passa-se à discussão do projeto, em turno
único.
O Sr. Jiltahy Magalhães- Peço a palavi-a,
Sr. Presidente\
O' SR. PRESIOlfNTE (Nelson Carneiro)
-Tem.a-palavra V. Ex~
O SR. JUTAHY MAGALHÃES (PSDBBA. Para discutir. Sêm revisão do orador.)
-Sr. Presiden~e, é um e~cerramento bem
adequado a es_ta sessão.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
- Ainda não é o encerramento, há outra
matéria.
O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Mas se·
um encerramento, porque vamos votar
aqui a- emissão de papel-moeda de 1986. Se
votarmos contra, o que vai acontecer? Todos
os atos praticados com tal moeda serão anula·
dos? Então_, por que estamos votando isso?
Não há necessidade. É uma coisa que deveria
ser rejeitada na Comissão e não deveria vir
ao Plenário.

ria

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
-Ao projeto não foram oferecidas emendas.
Em_ discussão o projeto, em turno único.
Os Srs. Senadores que estão de acordo
queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria vai à promulgação.

É o seguinte o projeto aprovado:
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O SR. PRESIDENT~ (Nelson C[!rneíro)
-Passa-se; ãgOr-a~ à apreçi9-ção do Requeri·
meftto -n,-, 255, de 1990, lido no Expediente,
do nobre Senador DirceU_ Ca!neir-o, Solici(N~ 110/89, na Câmara dos Deputados)
tando licença, para tratar de interesses parti·
Homologa o ato do Conselho Moculares, por 140 dias, a p·af.tir de 20 do corrente.
netário Nacional que autorizou a emissão
de papel-moeda, no exercício de 1986, _
Em votação.
no valor de Cz$ 55.000.000.000,00 (cioOs Srs. Senadores que o aprovam queiram
permanecer sentados. (Pausa.)
qiienta e cinco bilhões de cruzados) para
atender às atividades produtivas do País
Aprovado.
e à circulação da riqueza nacional.
Fica concedida a-licença sOlicitada. A PreK
sídência tomará as proVidências necessárias
O Congresso Nacional decreta;
à CbnvocaçãÇ~ -d~ ·suplente.
Art. 1~ Fica homologado o ato do Canse·
lho Monetário Nacional que autorizou a
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
emissão de papel-moeda, no exercício de
-::--Na presente sessão, terminou o prazo para
1986, no valor de Cz$ 55.000.000.000,00 (cin·
apresentação de emendas às seguintes maté·
qüenta e cinco bilhóes de cruzados}.
rias:
Art. 29 Este decreto legislativo entra em
-Projeto de Lei da Câmara n? 18, de 1990
vigor na data de sua publicação.
(n°4.895/84-, na Casa de origem), de iniciativa
do Presidente da República, que dispõe sobre
O Sr. Cid Sabóia de Carvalho- Sr. Presia política nacional de arquivos públicos e pridente, peço a palavra pela ordem.
vados, e dá_ outras providêncii!s; e,
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
-Projeto de Lei da Câmara no 31, de 1990
-Tem a palavra V. Ex~
(nN? 2.462/89, na Casa de origem), que altera
a redação do § 2~ do art. 184 e a_;rescenta .
parágrafo único ao art. 240 d_a Lei n9 5.869,'
O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO
(PMDB -CE. Pela ordem.) - Sr. Presi·
de 11 de janeiro-de 1973 -Código de Prodente, eu havia pedido a palavra para discu·
cesso Civil. __ _
_ Aos projetas não foram a-presentadas
tir, mas V. Ex~ fá foi adiante.
·
emendas.
'·!ofe, o senado está tendo uma atividade
-As matérias serão incluídas em Ordem do
o1ue, quando recusa todas as supressões,
Dia, oportunamente.
· suprime. Estamo-nos suprimindo na
;.,z:··~Miibilidade de acolher as supressões. TuO SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
-,.., J;,so diante de um quadro real da maior
-Nada mais havendo a tratar, vou encerrar
"Jar-.- para o Poder Legislativo. Este Sea presente sessão, designando para a ordinánado l!sta-se achatando, se humilhando, se
ria de amanhã, âs 9 horas, a seguinte.
diminuindo, principalmente cedendo aos Iob·
bies menos justos que aqui têm ocorrido do
modo mais grave.
ORDEM DO DIA
Como salientou, agora, o Senador Jutahy
Magalhães, estamos votando matéria absolu. Hl1o?!1te inócua, aquilo que já está ConsuJllál •0 e que não há como se refazer de outro
Discussão, -eill turno único, do Projeto de
,.•".'· •: a emissão-de moeda em 1986.
Lei da Câmara n" 21, de 199() (n" 3.656/89,
( ,,fess.o a V. Er o desapontamento que,
na Casa de origem), de infciativa do Presi·
!:··~ ; momento, chega a todos os senadores
dente da República, que dispõe sobre a extin·
~·· 1aior tesponsabilidade. Chegamos à comção--de recursos ex officio? tendo
. •1são de que bom mesmo é não vir aquí,
PARECER FA VORA VEL, sob n" 234,
,, emendar, é não apresentar destaque,
de 1990, da Comissão
-,ão fazer coisa nenhuma e ir veranear. Tal-_de Constituição Justiça e Cidadania.
·;~z seja a melhor solução, porque o- Senado
t;,··je, suprime-se; a· Si proprio ele supiirite,
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
através de uma atividade que, sinceramente,
-Está encetra.da a sessão .
.me envergonha.
(Levaizta-se a sessão às 21 horas e 55
Quero que registrem isto nos Anais da Caminutos.)
sa, Sr. Presidente.
(') ATO DO PRESIDENTE
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N'' 64, DE 1989

-Passa-se, agora à votaçã_o do Requerimen·
to n? 254, de 1990, lido no Expedirnte, de
urgéncia para o· Projeto .de Lei do DiStrito
federal n• 46, de 1990.
Em votação o requerimento.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram
permanecer sentados. (Pausaa)
Aprovado.
Aprovado o requerimento, a matéria constará da Ordem do Dia da segunda sessão ordinária subseqüente.
- -

N• 125, DE 1990

O Presfdei:lte do Senado Federal, no
uso da sua competênciã regimental e regulamentar, de conformidade com a de·
legação de competência que lhe foi ou·
torgada pelo Ato n 9 2 de 1973. e tendo
em vista o que consta do Processo n"
007.951/90-6, Resolve autorizar a con·
tratação, Sob o regime jurídico da Consolidaçã_o das Leis do Trabalhq_'e do Fun·
--do de Garantia do Tem-po de_ Serviço,

Agosto de 1990

da senhora ILMA DA COSTA PlNTO
MODESTO. para o emprego de Asses·
sor _Técnico, com o salário mensal equivalente ao vencimento do cargo DAS-3,
a partir de 22 de junhO de -1990, -com
lotação e exercício no Gabinete do Senador Carlos De'Carli.
Seri.at...J Federal, 2 de julho de 1990.
- Se ,ador Nelson Carneiro, Presidente
do Senado FederaL
(*) Republica~o por haver sàído com incorreção no DCN, Seção li, de 3-7.90.

ATO DO PRESIDENTE
N• 127, DE 1990

O Presidente do Senado Federal, no
uso da sua competência regimental e regulamentar, em conformidade com a deK
legação de competência que lhe foi ou·
torgada pelo Ato da Comissão Diretora
n~· 2 de 1973, e tendo em vista o qiie
consta do Processo o" 008.090190-4. Resolve rescindir, a pedido, o contrato de
trabalho do senhor JOÃO NERRO- MONTE FILHO, Assessor T,écniço,
DAS-3, do Gabinete do Líder do PRN,
Senador Ney Maranhão, contratado sob
o -regimentO- jurídico da Consolidação
das Leis do Trabalho e do Fundo de Garantia do tempo de Serviço, a partir de
!• dejul!10 d; 1990.
Senado Federal, 2 de julho de 1990.
-Senador Nelson Carneiro, Presidente.
(*) Republicado por haver saído com incorreçã_o ho !!CN, Seção II,de 3-7or90. _

ATO DO PRESIDENTE
N• 132, DE 1990
O Presidente do_ Senado Federal, no
uso da sua competência regimental e reM
gulamentar, de conformidade com a delegação de comf*tência que lhe foi outorgada pelo Ato da Comissão Diretora
n"2, de 4 d_e abril de 1973, e tendo em
vista o que consta do Processo n"
001.926/90. Resolve aposentar, voluntariamente, SANDOR PERFEITO, AnaK
lista Legislativo, Classe "Especial", Pa·
drão III, do Quadro Permanente do Se·
nado Federal, nos termos do artigo 40,
inciso III, alínea c, da Constituição da
República Federativa do BrasH, combinado com os artigos 520 e 488, § 4", do
Regulamento Administrativo do Sen_ado
Federal bem como o artigo 1.1 da Resolução n" 87, de 1989, com prove_otos pro·
porcionais ao seu tempo de serviço, a
razão de 34/35 (trinta e quatro trinta e
cínco avos) do seu vencimento, observado o disposto no artigo 37, inciso XI,
da Constituição Federal.
Senado Federal, 3 de julho de 1990.
-S~na~or Nelson Carneiro, ~residente.
(~) Republicado por haver ~do com incor·
reção no DCN, Seção II, de 3-7-90.
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ATO DO PRESIDENTE
N• 133, 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 n9
007.545/90-8. Resolve aposentar volun-

tariamente, BEATRIZ BRANDÃO
GUERRA, Analista Legislativo, Classe ,

"Especial", Padrão III, do Quadro Per·
manente do Senado Federal, nos termos

do artigo 40, inciso ITI, alínea c, da Constituição da República Federativa doBra·
sil, combinado com os artigos 520 e 488,
§ 49 ,do Regulamento AdminístrativO do

Senado Federal bem como o artigo 11,
da Resolução n" 87, de 1989 com proven·
tos proporcionais ao seu tempo de servir ço, a razão de 28/30 ( vínte e oito trinta
avos) do seu vencimento, observado o
disposto no artigo 37, inciso XI, da COristituição Federal.
Senado Federal, 3 de julho de 1990.
Senador Nelson Carneiro, Presidente.
('") Republicado por haver saído com incorreção no DCN, Seção Il, de3-7-90

ATO DO PRESIDENTE
N• 134, 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•
007.213/~0-5. Resolve aposentar, volun-

tariamente, GERCIRA DE SOUZA

LEAL, Analista Legislat~vo, Classe "Es- _
pecial"," l'adfão I, do Quadro Pe:rmanente dó-SeGado Federal, nos termos do artigo 40, inciso IJI, alfnea a, da Constituição da República Federativa do Brasil, combinado com os artigo 515, inciso
II; 516, inciso I; 517, inciso IV e 488,
§ 49, do Regulamento Administrativo do
Senado Federal bem como o artigo 11,
da Resolução no 87, de 1989, com proventos integrais, observado o disposto
ei'!i seu ~tigo 37 ,-Incis9 XI, da Constituição Federa1.
Senado Federal, 3 de julho de 1990.
-Setiádor Nelson Carneiro, Presidente.
('") Republicado por baver saído com incor-

reção riO DCN, Seção II, de 3-7-90.

_aTO DO PRESIDENTE
N• 139, DE 1990

o·PreSiderite--do Senado Federal, no
usO--da sua competência regimental e regulamentar, de conformidade com a de- .
legação de competência que lhe foi ou- torgada pelo Ato da Comissão Diretora
n"2, de 4 de abril de 1973, e tendo em
vista o que consta do ProceSso n"
002774/90.9 Resolve aposentar, voluta-

riamente, FREDERICO DA GAMA
CABRAL FILHO, Assessór Legislativo, SF-AS, Parate Especial do Quadro
Permanente do Senado Federal, nos termos do artigo 40, inciso III, alfnea c,
da Constituição da República Federativa
do Brasil, combinado com os artigos 520,
517inciso VIe488, §49, do Regulamento
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Adrnintscrativo do Senado Federal bem
como o artigo 11, da Resolução n~ 87,
de 1989, com proventos proporcionais
ao seu_ tempo de serviço, à razão de_31135
(trinta e um trinta ·e cinco avos) do s.e_u
vencimento, observado o disposto no artigo 37, inciso VI, 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 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 ~m
vista o que consta do Processo no 007
1644/90-6, Resolve aposentar, voluntariamente, MARL Y PEREIRA MARTlNS GO_b,ffiS, Assessor LegislatiVo,
SF-AS-3, Parte EspÚial, do Quadro
Permanente do Senado Federal, nos termos do art. 40, inciso III, alfnea a, da
ConStitUição da República Federativa do
Bnisit, combinado com os artigos. 515,
inciso II, 516, inciso I; 517, inciso VI,
e 488, § 4~ do Regulamento Administrativo do Senado Federal bem como o
artig-os.-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,
('") Republicado por baver saído com incor-

reção no DCN, Seçâo li, de 3-7-90.
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SENADO FEDERAL
"SUMÁRIO
I - ATA DA 106• SESSÃO, EM lO DE
AGOSTO DE 1990

!.l-ABERTURA
1.2-EXPEDIENTE
1.2.1- Mensagens do Senhor Presidente da República
- N• 176/90 (n' 591190, na origem), re-

ferente a escolha do Sr. Lindolfo Leo·
poldo Collor, Ministro de Primeira Classe, da Carreira de Diplomata, para exercer a função de Embaixador do Brasil junto,ao Reino da. Espanha. ·
-N' ln/90 (n~ 592(90, na_ origem), referente a escolha do Sr. Marcelo Didier,
Ministro de Segunda Classe, da Carreira
de Diplomata, para exercer a função de
, Embaixada~ do Brasil junto à República
da Guiné-Bissau.
1 .2.2~ Pareceres
Referentes às seguintes matérias:

-Projeto de Resolução n~ 30/90, que
suspende, por inconstitucionalidade, a
execução dos §§ 4~> e s~ dO art. 59 da Lei
n" 3.539, de 1974, do Estado do Maranhão. (Redação finaL)
·
-Projeto de Lei do D.F It' 34/90~ que
desafeta área pública e autoriza pennuta.
(Redação final.)
-Projeto de Resolução n1> 35/89, que
revoga o art. 438 do Regulamento Administrativo do Senado Federal, aprovado
pela Resolução n? 58, de 1972.
-Projeto de Decreto Legislativo n9
33/90 (Projeto de Decreto Legislativo n9
87-B, de 1989, na Cámara 'dos Deputados). que aprova o texto do Acordo de
Cooperação Cultural, Educacional e
Científica entre o Governo da· RePública
Federativa do Brasil e o Governo'\da Re, pública da Finlândia, celeb~âdo em Her.

sinque, em 2- de junho de 198_8, sobre o
qU:ar versa a Mensagem Presidencial n1'
323, de26 de agosto de 1988, qu_e submete
o referido ato à aprovação do Congresso
Nacional.
·
1.2.3- Leitura de projetos
-Projeto de Lei do Senado n1> 122/90,
de ãutoria do Senador Iram Saraiva, que·
altera a legislação que dispóe sobre o Fundo de Garantia çlo Tempo de Serviço, e
dá outras providências.
-Projeto de Lei do Senado n? 123/90,
de a_utoria do ~enador Ronan Tito; que
prorroga pra~ o de vigência da isençãQ do
Imposto sobre Produtos Industrializados
(IPI) na aquisição Cle automóveis para uso'
como táxi, de caminhões.e utilitáriOs para
transporte de caria por trânsportador autónomO e de VeíCUlos para uso de deficientes físicos. -Projeto de Lei do Senado n9 124190,
de autoria do Senadoi Márcio Lacenfu,
que estende os direitos do Fundo de Garantia do Tempo de ServiçO"' aos empregados domésticos e dá outras providências.
-1.2~4- Comunicação
:;_Da Liderança do PSDB, referente
a substituição do Senador Teotónio Vilela
· Filho na Comissão do Distiito Federal,
como membro suplente, pelo Senador Ju··
tahy Magalhães.
· 1.2.5- Requerimentos
, - N9 2$1!90, de autoria do Senador
·.Marco Maciel, solicitando que seja trans, crito nos AnaiS do Senado Federal o artigo do empresário Carlos Paes Mendonça,
: ip.~itulado "Política_ liberal de preçõs a única que convém.ao Pafs".
- N9 482/90, de autoria do Se_nador Alfredo Campos, solicitando ~ transcrição,

nos Anais do Senado Federal, do editorial
sob o título "Fruto Proibido", do jornal
do Brasil.
1.2.6- Comunicação da Presidência
-Prazo para apresentação de emendas
ao Projeto de Resolução n? 35/89, lido
anteriormente.
1._2.7- Discursos do Expediente

SENADOR MAURO BENEVIDESc.,
Homenagem de pesar pelo falecimento
do ex-Governador cearense Castelo- de
Castro.

SENADOR FRANCISCO ROLLEM·
BERG - Campanha difamatória contra
· os médicoS vinculada pela imprensa. ·

SENADOR NABOR JÚNIOR - O
problema preservacionista da Amazônia
. e a necessidade de se incrementar o desen·
volvimento daquela região._
1.2.8- Leitura de projeto
-Projeto de Lei do Senado no 125/90,
·de autoria do Senador Teotónio Vilela
Filho, que fixa diretrizes para conservação de -~nergia e dá outras providências.

1.2.9- Requerimento
.- N 9 28-N9Õ, de autoria do Sincidor Ja-md Haddad e outros Senadores, solicitando que o tempo dos oradores c:!o Expe~
diente da sessão de 11' de outubro vindou. ro seja dedicado a homenagear o Dia Nacional do Vereador.

1.3- ORDEM DO DIA
Projeto de Lei da Câmara n~ 21, de
1990 (n' 3.656/89, na Casa de origem),
,de i~iciativa d6 Presidente da Repúblic'a,
que dispõe sobre a extinção de recursos
ex officlo. Discussão encerrada, ficando
a .votação adiada nos termos regim~ntais.

4190 Sábado 11

Agosto de !990

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II)

EXPEDIENTE
CENTIIO ClaÃFJCO- HNADO FEOiiiiAl.

014Mo-CONG-SSO NACION4L

PASSOS PORTO
O~retor-Geral do Senado Federal
AGACIEL DA StLVA MAIA
Dtretor Executivo
CESAR AUGUSTO JOSE DE SOUZA
D•retor AdministratiVO
LUIZ CARLOS DE BASTOS

Impresso sob a

responubth~de

da Me:w do Sena;cto Federal

ASSINATURAS

Semestral ········-~····················,_ ...._................. ......,. •.-Cr$__!.069,00

Otretor Industrial
FLORIAN AUGUSTO COUTINHO MADRUGA
D~relor Adjunto

Ttragem 2.200-.exemptares.

.

1.3.1- Comunicação da Presidência
-Adiamento da votação do Requeri- _
menta n~ 283/90, fídO- no Expediente, por
falra de quorum.

SENADOR ODACIR SOARES, co·
mo Líder- Meio ambiente. Aspectos da
CPI sobre a de..vastação da Floresta Ama·
zônica.
--

. SENADOR NEY MARANHÃO -

1.3.2- Discursos após a Ordem do Dia

Eleição do ~sçritor .f\.rj~o.Suassuna para.

SENADOR DIRCEU CARNEIRO-

a Academia Brasileira de Letras.
SENADOR AUREO MELLO- Fa·

Código de Defesa do Consumidor.

SENADOR MANSUETO DE LA·
VOR - Conclusões da Comissão de
Ciência c Tecnologia sobre o desenvolvimento do Nordeste . .Extinção da Sude~
ne.

lecirnento do jornalista A,.ltair Rodrigues,
em Manaus- AM.

-SENADOR ANTÓNIO LUIZ MA YA
-Efeitos da invasão do Kuwait pelo-Iraque sobre a economia mundial.

1.4- ENCERRAMENTO

SENADOR JUTAHY.MAGA·
LRÃES - Votação do Código de Defesa
do Consumidor. Censura do Tribunal Re·
gional Eleitoral aos prog-ramaS de televisão do PSDB, na Bahia, Aprovação de
projeto sobre política dos idosos.

Ata da
4~

106~

2- ATOS !)() PRESIDENTE
_-N" 162 a 168, de 1990.
3- CONSELHO DE SUPERVISÃO

DO CENTRO GRÁFICO DO SENADO
FEDERAL

-Ata da

163~

Reunião.

4- DIRETORIA GERAL DO SE·
NADO FEDERAL
-Extratos dos Contratos

ll

01

32 e 33,

de 1990.

-Extrato de termo aditivo ao Contrato n-:>76, de 198?.
5- ATAS DE COMISSÕES

6- MESA DIRETORA
7 - LÍDERES E VICE·LÍDERES DE
PARTIDOS

8- COMPOSIÇÃO DAS COMIS·
SÕES PERMANENTES

Sessão, em 10 de agosto de 1990

Sessão Legislativa Ordinária, da 48ª Legislatura

Presidência dos Srs. Pompeu de Sousa e Antônio Luiz Maya
ÀS 9 HORAS, ACHAM-SE PRESENT.ES
OS SRS. SENADORES:
Nabo r Júnior- Ronaldo Aragão --J arbas
Passarinho- António Luiz Maya- Afonso
Sancho- Mauro Benevídes-Francisco Rollemberg - Pompeu de Sousa - Meira Filho
-Dirceu Carneíro.

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
- A lista de presença acusa o comparecimento de_lO S!s. SeGadores. HaVendo núme~
ro regimental, declaro aberta a s_ess~o.
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 REPÚBLICA
Submetendo à deliberação do Senado a escolha de nomes indicados para funções cujo
provimento depende de sua prévia aquiescência:

MENSAGEM N' 176, DE 1990
(n~ 591/90, na origem)
Excelentíssimos Senhores M-embros do Senado Federal:
;
De confOrmidade com o art._ 52, inciso lV,
da Constituição Fedei:al, tCnho a bonra _de
submeter à aprovação de Vossas Excelênct.as
a escolha, que desejo fazer, do Senhor L~n
. dolfo Leopoldo Collor, Ministro de Primeua

Classe, da Carreira de Piplomata, para exercer a função de Embaixador do Brasil junto
ao Reino da Espanha, nos termos d()s arts.
56 e 58_ do Regulamento de Pessoal do ~erviço
Exterior, baixado pelo Decreto no 93.325, de
1~ <le outubro de 1986, e de acordo, com o
Decreto n 9 99.261, de 23 de maio de !990.
Os méritos do Embaixádor LíndoUo Leopoldo Collor, que me induziram a escolhê-lo.
para o desempenho dessa elevada função,'
constam da anexa informação do Ministério
das Relações Exteriores.
Brasília, ~de agosto de 1990. -Fernando
Collol-.

INFORMAÇÃO
Curriculum~ Vitae:

Embaixador LINDOLFO LEOPOLDO COLLOR.
'

..
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Porto Alegre- RS, 7 de junho de 1931.
Filho de Lindol.tp Leopoldo Boeckel Collor
e Hermínia de Sciuza e Silva CoUor.
Curso de Preparação à Carieirâ de- Diplo·

mata, IRBr ..
Curso de Aperfeiçoamento de Diplomatas
(CAD), IRBr.
"Master of Artsn (Política), Univesidade de
Nova York.

Professor de Política Internàcio"mil rio -CPCD,
Çurso Especial ao_ IRBr, 1963.
A disposição da Presidência da República,
I971m.
Curso de Altos Estudos Políticos e Estratégicos, ESG, 1986.
Cônsul de Terceira Cfãsse, 10 de deze-mbro
de 1954.
Segundo Secretário, merecimento, 9 de junho de 1960_
Primeiro Secretário, meredmeiito, 27 d-e jU-lho de 1965.

Conselheiro, merecimento,

1~

de janeíro de

1973.
.
Ministro d_e_Segunda Classe, mereciménto,
10 de_ novembro de 1975.
Ministro de Primeira Classe, merecimento,
28 de junho de 1990.
Auxiliar do Secretário-Geral, 1956.
Assistente do Chefe da DivisãO- do Pessoal,·
1963.
Auxiliar do Secretário-Geral-AdjuntO para
Planejamento Político, 1963.
Chefe da Divisão de Cooperação Intelectual,
1974.
.
Inspetor-Gerai-Adjunto ifõ Sáviço Exterior.1987.
México, Terceiro Secretário, 1951{59.Buenos Aires, Terceiro Secretário, 1959/60.
Buenos Aires, Segundo Secretário, 1960.
Quito, Segundo Secretário, 1960/62.
Quito, Encarregado de Negócios, 1961 e
1962. ,.
.
. -· '··
. -·
Bangkok, Segundo Secretário 1 -1964/65_. __
Bangkok, Encarregado de Negócios, 1964.
Bangkok, Primeiro Secretário, 1965.
Bonn, Prinieiro Secretário, 1965/61:Bonn, Encarregado de NegóCios, 1966.
Rabat, Primeiro Secretárlci-;T96ô. - · ---·
Moscou, PrimeirO Secretádo, 1967nO.
Nova York, ONU, Conselheiro 1~74n5.
Georgetown, Encariegado de Negócio_s,

,1916.
Bogotá, Ministro-Conselheiro, 1976ns.
Bogotá, Encarregado de Negócios, 1978.
Chicago, Cônsul·Geral, 1978/80.
Dar-es-S"allã.Iri, Embaixador, 1981/85.
Dacar, Embaixador, 1988190.
Novakchott, Embaixador cumulativamente,
1990.
Comissão de Elaboração das Instruções para·
a Delegação do Brasil à XI
Sessão da Assembléia Geral da ONU, Nova
York, 1956 (membro).
Missão Especial às_ solenidades da posse do ·
Presidente dos Estados Unidos Mexicanos,.
1958 (membro).
Seção Brasileirà na ReUnião da Coinissão
Mista Brasil-Equador, 1963 (membro).
A disposição da Missão Especial da Polónia
âs solenidades da posse do Presidente da Re-

publica, 1956. ·. -·-· ·.
Festival Internacional de Cinema, Mar Dei
Plata, 1960 (representante).
Comissão de Exame do Financiamento-à Exportação de Material Ferroviáiío para a Ar-gentina, 1963 (representante do MRE).
Reunião da Junta Executiva, Fundo Internacional de Socorro ã Infância.
Bangkok, 1964 (representanté).
Reuri.ião d_a Comissão Mista Cultural BrasilBélgica, Bruxelas, 1974 (membro).
Conferência EspeCiaihada lnteramericana
sobre Direito Internacional Privado, Panamá, 1975 (membro).
Assembléia Preparatória da Federação Interamericari.ã. -do Algodão, Bogotá, Colômbia,
1918 (chefe)c
Medalha do Pacificador, Br_asil.
Medã.lha Santos Dumont, Brasil.
Medalha Laura Müller, Brasil.
Ordem do Rio Branco, Grã-Cruz, Brasil.
Oidem do Méljto do EqJ,lador.
_O-Embaixador Lindoffo Leopoldo Collor
se encontt_a__nesta data no exercícío de suas
funções de Embaixãdor do Brasil juilto à RepUblica do Senegal.
.Secretaria-de Estado das Relações Exterio·
res . .....:. 6 âe agosto de 1990. - Celin_~ Maria
Assumpção do Valie Pereira, Chefe do Departamento do Serviço Exterior.
(À Comissão de Relações Exteriores
-- e Defesa Nacional.)

MENSAGEM N• 177, DE 1990
,--:,_- (n~ 592190, na origem)
Excelen«:sSimos Senhores Membros do Se·
na_do Federal:
De conformidade com o.arL 52, inciso IV,
da Constituição federal~ tenho a honra de
submeter à aprovação de Vossas Excelências
a escolha, que desejo fazer, do senhor Marcelo Didier, Ministro de Segunda Cla,sse, da
Carreira de Diplomata, para exercer a função
de Embaix~dpr do Brasil junto à República
da Guiné-Bissau, nos termos dos arts. 56 e
58 do Regulamento de Pessoal do ServiÇO
Exterior, baixado pelo Decreto n? 93.325, de
I_o de outubro de 1986, e de acordo com o
Decreto n9 99.261, de 23 -de maio de 1990.
Os méritos do Miriistro Marcelo Didier,
que me induzirain a escolhê-to para o desem·
penho dessa elevada função, constam da ane·
xa informação do Minis~ério das Relações
~.
Exteriores._
Brasíliã~-9-de agosto de 1990._- Fernando
Collor.
_INFORMAÇÃO
Currlculum-Vitae:
Ministro MARCELO DIDIER.
Rio de Janeiro - RJ, 23 de junho de 1937.
Filho de Celso de Morais Maciel Didier e
Helena de Lacerda Didier.
Bacharel em CiênCias JurídiCas e So_ciais,
FND-UB.
Curso de Altos Es_tudos_(CAE), IRBr.
Terceiro Secretário, concurso, "20 de janeiro
de 1964.
Segurido-secretário~ merecimento, 31 de de·
zembro de 1966.

•

-
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Primeiro Secretário, merecimento, 19 de ja--neiro de 1973.
Coúselheiro, merecimento, 1? de setembro
de 1977.
Ministro de Segunda Classe, merecimento,
16 de junho de 1982.
Encarregado do Setor Financeiro na DivisãO
do Pessoal, 1964/66.
Assistente do Chefe da Divis<io da América
Central, 1966.
Assistente do Chefe da Div-is-ão de Política
Comercial, 1973.
Assistente do Chefe da Divisão de Produtos
de Base, 1974/76.
Subchefe da DiVisão de Produtos de Base,
1977.
Assessor do Chefe do Departamento Econômico, 1977/78.
Chefe da Divisão de Energia e Recursos Mi·
_I_!_erais, ~978/82.
Sófía, Terceiro Secretário. 1964.
Santo Domingo, Terceiro Sêcretário, 19'65.
Bruxelas, CEE, Terceiro Secretário,1966/67.
Bruxelas, CEE, Segundo-Secretário,
1967/69.
Bruxelas, CEE, Encarregado de NegOcias,
1967.
Pretória, Segundo Secretário, 1969n3.
Pretória, Encarregado de Negócios, 1969/72.
Pretória, Primeiro Secretário, 1973.
Capetown, Encarregado ~o Consulado~Ge_
ral, I973.
Viena, Ministro~COnselheiro, 1982/84.
Viena, Encarregado de Negócios, -1982 e1983.
Viena, Repiesentàção Especial junto ãs Or:
ganizações Internacionais, 1984/87.
Viena, Representante Especial Substituto,
1985/86187.
Lima, Ministro-Conselheiro, 1987/90.
Lima, Encarregado de Negócios, 1987188.
Reunião do Cons_elho Consultivo do Càcau
e da Aliança dos Produtores de_Cacau, Gene·
bra, 1967 (membro).
Comissão Permamente de Controle de Nomeações, 1973 (membro-suplente).
II Reunião da Comissão Mista -Biasil-ltália,
1973 (delegado).
Reuniões para Negociação dos Acordos de
Pesca do Camarão com Barbados, Trinidad·
Tobago, EUA e Países Baixos, Brasília, 1975
(delegado).
Negociaçõe_s do AcOrdo sobre Cooperação
"no Campo dos Usos Pacíficos_da Energia Nuclear com aRFA, Bonn~ 1975 (membro).
XIX Sessão da Conferência da AIEA, Viena,
1975 (membro).
XII Feira Internacional de Argel,l975 (diretor-geral do pavilhão do Brasil).
~uniã~ P!~paratória da ConferênCia sobre
Cooperação Econômica Internãdonal, _Paris,
1976.
Negociações do Acordo Trilateral de Salva·
Guardas Brasil-RFA-AlEA, Viena, 1976
(membro).
Conferência Organizadora da Avaliação Internacional do CiclO- do Combustível Nuclear, Washington, 1977 (membro). _
_.
~onferência_daAIEA sobre Energia Nuclear,
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rência das Nações Unidas para a Promoção
da Cooperação Internacional no Campo dos
Usos Pacíficos da Energia Nuclear, Áustria,
1982 (chefe).
. ..
XVIII e XX Sessões do Comitê Permanente
da Junta de Desenvolvimento Industrial da

e seu Ciclo de Combustível, Salzburgo, 1977.
Negociações sobre assuntos decorrentes do:
Acordo de Cooperação Nuclear Brasil~RFA,,
Bonn, 1977 (chefe).
XXII Sessão da Conferência Geral da AJEA,
Viena, 1978 (membro).
_

UNibo, 1982 e 1983 (chefe).

I Reunião do Grupo de Peritos para o Regime

Internacional de Armazenamento de Plutô-.
nio da AIEA, Viena, 1978 (memb,o).
Conferé:ncia de Revisão da Avaliação Internacional do Ciclo do Combustível Nuclear,
Viena, 1978 (membro).
Junta de Governadores da Agência Internacional de Energia Atómica, Viena, 1978 a
1987 (governador-suplente).
XXIII Sessão da Conferência Geral da
AIEA, Nova Dethi, 1979 (membro).
.
III Reunião do Grupo de PeritÇJs para o Regi· ·
me Internacional de Armazenamento de Plu·
tônio da AIEA, Viena, 1979 (che_fe)..
Reunião Extraordinária de Ministros da Or·
ganização Latin·o-Ameficana de Energia
(OLADE), São José, Costa Rica, 1979
.
(membro).
OrieritadOr do-- Curso de Preparação à Car·
reira de Diplomata do Instituto Rio Branco,
IRBr, 1979.
XXIV Sessão ·da Conferência Geral da
AIEA, Viena, 1980 (me~bro).
_ -IV Reunião do Grupo de Peritos para o Regi·
me Internacional de Armazenamento de Plu. tônio da AIEA, 1980 (chefe
Equipamentos e_ Tecnologia Nucleªres da_·
Junta _de Governadores da AIEA, Viena,
1980 (chefe).
XI Reunião de Chanceleres da Bacia do Pra·
ta, Buenos Aires, 1980 (membro).
I, V, VI, VII, VIII e IX Sessões do Comitê,
da Junta de Governadores -da Agência Inter·
nacional de Energia Atómica Sobre-Garantias
de Suprimento de Tecnologia, Materiais e
Serviços Nucleares, Vien~ 1980183 (chefe).
X, XI, XII, XIII, XIV, XVI, XVII, XVlll
e XX Sessões do Comitê da Junta de Gover-1
nadares para Garantias de Suprimento de,
Material, Equipamentos e Tecnologia Nu-i
clear (CAS), Viena, 1980/87 (chefe 1980/84).,
XXV Sessão Regular da Conferência Geral
da,. Agência Internacional de Energia Atô·
mjca, Viena, 1981 (delegado). .
V e VI Reuniões do Grupo de Peritos para
1
o Armazenamento Internacional de Plutó·l
nio, Viena, 198!" (chefe).
I1 R-euniáo Extraordinária de MiniStroS da
Organização Latino-Americana de Energia,·
Lima, 1981 (membro).
XII Reunião Ordinária de Ministros da COmissão Latino-Americana de Energia, SãQI
Domingos, 1981 (membro).
Reuniões __ das ComissõeS- de Ministros da
OLADE, Acapulco, Rio de Janeiro, 1981 e,
1982 (membro).
1
Reuriião do Comitê Interino sobre FOntes
Novas e Renováveis de Energia, Roffia,1982:
(delegado).
VII Reuníão do Grupo de Peritos sobre Armazenamento de Plutónio da Agência Inter· /
nac.fonal de Energia Atómica, Áustria, 1982.
(chefe).
_
.qi Sessão do Comitê Prep~Fatório da Confe·

r

XVIII e XIX Sessões do Comitê PermaneD.te
da JDI, Viena, 1982/83 (chefe).
X:XVfl Sessão Regular da Conferência Geral
da Agência Internacional de Energia Atóntica, Viena, 1983 (delegado). ,
XVII Sessão da Junta de Desenvolvimento
Industrial da UNIDO, 1983 (membro).
XVII Sessão da Junta de Desenvolvimento
Industrial (JDI), Viena, 1983.
V, VI e VII Sessões do Comitê Preparatório
da Conferência das Nações Unidas para a
Promoção da Cooperação Internacional no
Campo dos Usos Pacíficos d_a Energia Nuclear, Viena, 1984/87.
_
IV Confer-ência Geral, ONU, para o Desen·
volvimento Industrial (UNIDO), .Viena,
1984 (membro).
XXVITI Sessão da Conferência da AIEA,
Viena, 1984.
XXIX Sessão da Conferência da AIEA, Vie·
na; 1~85. -_: XXX $e-ssão da_çon~rência da AIEA, Vie- ·
na, 1986.
Conferência sobre o Tratado da InstitudonaliiâçãO do Parlamento Latino-Americano,
Lima, 1987 (mem.bro).
Ordem de Rio Branco, Oficial, Brasil.
Medàlha "Mérito T~mandaré", Brasíl.
Medalha Lauro Müller, Brasil.
.
Ordem do Mérito, Comendador, Repúb1ica
Federal da Alemanha.
O Ministro-- Marccito Didier se encontra
nesta data no exercício de suas funções de
Mínistro-Conselheiro na Embaixada doBrasllemLima.
Secretaria de Estado das Relações Exteriores, 6 de agosto de 1990. --:-:-- ,C~Iiml Maria
Asswnpçáo do Valle Pereira, Chefe do De·
partamen!.o do_Serviço Exterior.

_, __
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(À Comissão de Relações Exteriores,
e Defesa Nacional.)
.

.PARÉCERES
PARECEll N• 269, DÉ i91>o

(Da Comissão Diretor~)
Redição final do Projeto de Resolução
n' 30, de 1990.

Agosto de 1990

ANEXO AO PARECER N• 269, de 1900
Redação final do Projeto de Resolução
n" 30, de 1990.

Faço saber que o Senado Federal aprovou,
e eu, Presidente, nos termos do art. 48, item
28, do Regimento Interno, promulgo a se·
guinte
RESOLUÇÃO N•

, de 1990

Suspende, por inconstitucionalidade, :R
execução dos §§ 4~ e s~ do art. s~ da Lei
n' 3.539, de 1974, do Estado do Mara·
nhão.

O Senado Federal resolve:
Art. 1' É suspensa-a execuçãO dos§§ 49
e 5• do art. 5• da Lei n• 3.539, de 1974, do
Estado do Maranhão, julgados inconstitucio·
nais por decisão definitiva do Supremo Tribu·
nal Federal, em 7 de dezembro de 1989.
Art. z~ Estai'esolução entra em-vigor na
data de sua publicação.
PAllECER N•l70, DE 1990

(Da Comissão Díretor<i)
Redação final do Projeto de Lei do DF

:119 34~ de 1990.
A Comissão Diretora :ipresenta a redação
final d<;> Projetp de Resolução n" 34, de f990,
que desafeta ~ea pública e autpriza permUta ..
Sala de Reuniões da Comiss~. 9 de agosto
de 1990. - Iram Saraiva, Presidente - Pompeu de souSa, Relator- António Luiz Maya
- Divaldo Suruagy.

ANEXO AO PARECER N• 270, DE 1990
Redação final do Projeto de Lei do DF
n' 34, de 1990, que desafetll ítrea pública
e autoriza permuta.

O Senado Federal decreta:
Art. 1" É desafeta de sua primitiva desti·
naçãO, passando a integrar o património dis·
ponível do Distrito Federal, a área pública
situada entre os ·lotes 215 e 2/S, Trecho 2,
do Setor de Clubes Esportivos Sul, RA-1.
Art. 29 É o Distrito Federal autorizado
a permutar a área desf!feta nos termos desta
lei por área contígua ao lote 2/8 a que se
refere o art. 1", de extensão equivalente, de
propriedade da Associação Atlética Banco
do Brasil.
Art. 3" Esta Jei entra em vigor na data
de sua publicação.
- ·
_ Art. 49 Revogam-se as disposições em
contrário.
PARECEll N• 271, DE 1990

Da Comissão Dil:etora sobre o Projeto
, de Resolução n' 35, de 1989,. que "revoga
o art. 438 do Regulamento Administra·
tivo do Senado Federal, aprovado pela
Resolução n~ 58, de 1972".

A CQfriiSs_ãO t>Tietora ~ipn!Seniã a redação
final do PrOjeto de ResolUção n" 30, de 1990, que suspende, por inconstitucionalidade~ a;
execução dos §§ 4~ e 5" do art. 5' da Lei~
n" 3.539, de 1974, do EstadQ do Maranh~Q.
Relator: Senador Divaldo Suruagy
Sala de Reuniões da Comissão, 9 de agosto
De autoria do ilustre Senador Francisco ,
de 1990. - Iram Saraiv'a, Presidente- Pom·
Rollemberg vem a exame desta Comissão o
peu de Sousa, Relator - António Luiz Maya
Projeto de Resolução n~ 35, de 1989, qUe
- Divaldo Suruagy •
revoga o <lf.L 438 do Regulamenw AdmE!is·
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trativo do Senado Federal. Referido dispo-

1988, que submete o referido ato à apro-

sitivo enuncia que. ·'os proventos da inativi·

,;ação do Congresso Nacional.

· dade não poderão exced_er, em caso algum,
aq total da remuneraçáo percebida na ativídade" ·

Na justificação, lembra o ilustre Senador,

Relator: Senador Jutahy Magalhães
Em cumpi"ímerito aõ disposto 00 art. 49,
inciso I, da Constituição Federal, que estabe-

Ieee a competência exclusiva do Congresso

que referido dispositivo tinha por base o §
Nacional para "resolver definitivamente so2~ do art. 102 da Constituição de 1967, com
bre tratados ou atas internacionais que acara Emenda no 1_, de_l969, segundo a qual neretemencargosoucompromissosgravososao
nhum servidor poderia perceber, na inativi·
património nacio.nil", deverá esta comissão
dade, mais do que auferia -naatividade. Sapronunciar-se sobre 0 texto do Acordo de
lienta, ainda, que a nova_Constituição, em
Cooperação Cultural, Educacional e Científica, entre_Q_Governo da República Federavigor desde 5 de outubro de 1988, "elidiu
aquele dispositivo" e que ''dessa forma deixa
tiva do B.ra_sH e 0 Governo da República da
de prevalecer a interdição prevista na norma
Finlândia~- c-elebrado em Helsinque, em 2 de
constitucional derrogada, facultando_aos serjunho de 1988.
vidores a percepção de vantagens previs-tas
O acordo em tela visa a promover a coopeem lei". Adianta que "algumas legislações - ração cultural,_ educacional e científica em
infraconstitucionais permanecem ina1terã.das - áreas d em
· t eresse mu't uo. com esse Q b.je,.IVO,
nesse particular consagrando a proibição ado- --os-dois países estimularão e faCilitarão o intertadaern obediência ao PreCeito constitucional
câmbio de r~presentnates de _universidades,
anulado''' para concluir da necessidade e con·
instituições C Organizações educacionais e

;~~~~~ap~~a~~ft::Ud1~rJ:; ·~~e ~~e~~~~;:~ção".

O proJeto é constitucional porque não in·
fringe riorma da Lei Maior. É jurídico e está
redigido em boa técnica legislativa e em termos regimentais. No méi"itO, tainbém, não
há obstáculos. De fato, o artigo qUe se pre·
tende revogar é repetição de norma da Constituição de 1967, que não está mais em vigor.
A par disso, acrescente-se que o Tribunal
de Contas da União já vem aprovando apo·
sentadorias de servidores do Poder Execu·
tivo, com proventos acrescidos de gratificações,cujaincorporação,nórCgimedaConstituição anterior, estava, então, vedada. Como
é público e notório, o próprio Presidente do
Tribunal de Contas da União, em entrevista
amplamente divulgada pelos meios de comunicação, aconselhou que no cálculo dos proventos já seíiiduíssem as parcelas, antes vetadas a fim de se evitar o acúmulo de processos
no TCU, o. que emperraria o serviço do Tri·
bunal.
No caso em pauta, a revogação expressa
do artigo 438 do Regulamento. Administrãtivo do Senado Federal é conveniente para
impedir interpretações duvidosas.
Pela aprovação do projeto de resolução.
Sala das Comissões, 10 de julho de 1990.
- Nelson Carneiro, PresiQ.ente -, Divaldo
Suruagy, Relator- Mendes Canale- Pompeu de Sousa- Louremberg Nunes ROcha.
PARECER N• 272, DE 1990
Da Comissão de Relações Exteriores
e Defesa Nacional, sobre_o Projeto de Decreto Legislativo ri~ 33, de 1990 (Projeto
de Decreto Legislativo n~ 87~B, de _1989,
na Câmara dos Deputados). que aprova
o texto do Acordo de Cooperação Culto·
ral, Educacional e Científica, entre o Go·
verno da República Federativa do Brasil
e o Governo da República da Finlândia-,
celebrado em Helsinque, em 2 de junho
de 1988, sobre o qual versa a Mensagem
Presidencial n? 323, de 26 de agosto de

científicas, ensejando, sempre que possível,
a Ci:mC<!SSã"OdébOKas ~~ ~studo e de pesquisa.
O acõiçlo visa também a encorajar a coope·
ração entre Brasil e Finlândia nos campos
da literatura, artes plásticas e visuais, cinema,
televisão, vídeo, rádio e esportes.
O referido ato internaclóna1 prevê a realização de re_uniões periódicas, em que as par·
tes estabelecerão os programas de cooperação, e avaliação e acompanharão a suaexec_u·
ção. As condições de financi"amento para tais
programas serão acordadas pelas partes
quando da realização das reuniões acima referidas.
O. prazo de vigência do acordo é de cinco
anos, com renovação automática po:i' períodos sucessivos de um ano, conforme_ dispõe
0 Artigo v, a menos que qualquer uma das
partes manifeste, com antecedência de seis
meses, sua decisão de não renová·lo.
Trata-se, em nosso entender, de instru_mento internacional de cabal relevância que,
certamente, gerará benefícios mútuos para
os dois países signatários. - Ademais, da leitura do .texto _do decreto
legislativo que 0 aprova-, nada identificamos
que possa impedir a sua aprovação pelo Coogresso NacionaL
b 0 parecer.
Sala das Comissões, 19 de agosto de 1990.
-:- Francisco Rollemberg, Presidente- Jutahy Magalhães, Relator- Ff!!rnando Henrique
Cardoso --Teotónio Vilela Filho - Humberto Lucena- Antônio Luiz Maya- Nabor
Júnior - João Lobo - Chagas Rodrigues
- Jamil Haddad- Afonso Sancho.
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O Congresso Nacional decreta:
Art. 1o É acrescentado ao art. 20 da Lei
no 8.036, de 11 de maio de 1990, que dispõe
sobre o Fundo de Garantia do Tempo de
Serviço, o inciso XI, com a seguinte redação:
"Art. 20. •••••••••••r•n·~•-"""'"""'"''"
. XI- para aquisição, pelos deficientes
físicos, de veículos automotores adptados às suas limitações, obser_va"das as
condições fixadas pelo Conselho Curador do FGTS"'.
Art. zo Esta Lei entra em vigor na data
de sua publicação.
Art. 3~ Revogam-se as disposições em
contrário.
Justificação
Visa o presente ProjetO--de. Lei ofe.i:ecer
aos deficiente.s fíSicoS condições para aquisição de veículos automotores adaptados à~
suas limitações,_ a"través da utilização de suas
contas vinculadas do Fundo de Garantia do
Tempo de Serviço.
O alcance social do Projeto é inegável, pois
irá permitir aos deficientes físícOs melhor integração ao ambiente social, seja desfrutar
do conforto e do lazer, a que também têm
direito, seja para utilização do bem no desenvolvimento do seu ti-abalho profissional.
:t. do conhecimento de todos a precariedade do apoio do setor público ao deficiente
físico, não contemplando nossas cidade_s com
qualquer facilidade para seus deslocamentos,
o qu·e-implica, para estas pessoas, um penoso
martírio, quando têm de se deslocar utiliza.rrâo-se dos meios de condução de massa.
Nada mais justo, assim, do .qúe oferecerlhes condições para a aquisição -de seus próprios veículos, mormente qUandO se sabe que
tais veículos, pelas adptações necessárias em
càda caso, têm seus preços signíficatívamente
elevados,_ o que, na prática, ínviabiliza sua
aquisição pela imensa maioriã. dos deficientes
físicos.
Estas, eminentes pares, as razões que me
levaram a apresentar o presente Projeto de
Lei, que ora tenho a honra de submeter à
consideração de Vossas Excelências, solicitando-lhes o indispensável apoio.
Sala das Sessões, 10 de agosto de 1990.
- Senador Iram Saraiva.

LEGISLAÇÃO CITADA
LEI N• 8.036, DE 11 DE
MAIO DE 1990
Dispõe sobre o Fundo de Garantia do
Tempo de Serviço e dá outras providên·
cias.

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
-O Expediente lido vai à publicação.
Art. 20. A conta vinculada do trabalhaSobre a mesa, projctos de lei que serão
dor no FGTS poderá ser movimentada nas
lidos pelo Sr. lo secretário. . __ seiuintes situações:
Sãô lidos _os seguintes:
I - despedida em justa _causa, inclusive a
PROJETO DE LEI DO SENADO
indireta, de culpa recíproca e de força maior,
N' 122, DE 1990
comprovada com pagamento dos valores de
Altera a legislação que dispõe sobre o
que trata o art. 18;
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço
II -extinção total da.empresa, fechamene dá outras providências:
to de quai~quer de seus estabelecimentos .. fi-
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liais ou agências, supressão de parte de s-uas
atividades, ou ainda falecimento do empregador individual sempre que qualquer dessas
ocorrências implique rescisão de contrato de

trabalho, comprovada por detlaração escrita
da empresa, suprida, quando for o caso, por

decisão judicial transitada em julgado;
III- aposentadoria concedida pela Previdência Social;

IV- falecimento do trabalhador, sendo o
saldo pago a seus dependentes, para esse fim
habilitados perante a Previdência SoCíal, se-

.o-

§ 3~
direito de adqU-irir moradia com
recursos do FGTS, pelo trabalhador, só po·
derá ser exercido para um único imóveL
_§ 4 9 O imóvel objeto- de utilização do
FGTS somente poderá ser objeto de outra
transação com recursos do Fundo, na forma
que vier a ser regulameotaçia pelo Conselho
Curador.
§ 59 O pagamento da retirada após o período previsto em regulamento, implicará
atualização monetária dos valores devidos.

...

·~·····

gundo o critério adotado para a concessão
de pensões por morte. Na falta de dependentes, farão jus ao recebimento do saldo
da conta vinculada os seus sucessores previs-

-~~--··

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

~.

Comissão de Assuntos Sociais decisão terminativa.)

Para se ter uma idéia da gravidade do problema, basta salientar que cem mil consorciados contemplados ainda não receberam
seus automóveis em 1990.
Mesmo numa previsão otimista, tudo léva
a crer que o mercado de veículos automotores
não se nonnalizará até o final deste ano, persistindo uma procura superior à oferta, ainda
que as montadoras utilizem toda sua capacidã.de de produção.
São estas ·raz6es que nos levam à apresen. tação deste Projeto de Lei, esperando Contar
com o apoio dos senhores membros do Congresso Nacional.
Sala das Sess.ões,_ 10 de agosto de 1990.
__;.-Senador Ronan Tito.

PROJETO DE LEI DO SENADO
N• 123, DE 1990
Prorroga prazo de vigência da isenção
do Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI na aquisição de automóveis
para uso como táxi, de caminhões e utilitários para transporte de carga por transportador autónomo e de veículos para uso
de deficientes fisicos.

de Habitação- SFH, desde que:
a) o mutuário conte com·o ni.ínim·õ de três
anos de trabalho sob o regime do FGTS, na
mesma empresa ou em empresas diferentes;
b) o valor bloqueado seja utilizado, no mínimo durante o prazo de doze meses;
c) o valor do abatimento atinja, no máximo, oitenta por cento do montante da prestação;
VI -liquidação ou amortização extraordinária do saldo devedor de financiamento
imobiliário, obvervadas as condiÇões estabelecidas pelo Conselho Curador, deiltie dentre
elas o financiamento seja co.nced1do no âmbito do SFH e haja interstício mítúmo de dois
anos para cada movimentação;
VII - pagamento total ou parcial do preço
da aquisiçâõ
moradia própria, observadas
as seguintes condições:
a) o mutuário deverá contar com o mínimo
de três anos de trabalho sob o regime do
FGTS, na meSma empresa ou empresas diferentes;
b) seja a operação financiáV-el nas condi·
ções vigentes para o SFH;
VIII- quando permanecer três anos ininterruptas, a partir da vigência d~sta Lei, sem
crédito de depósitos;
IX.- extinção normal dO contrato a termo,
inclusive os dos trabalhadores temporários
regidos pela Lei n 9 6.019, de 3 de janeiro
de 1979;
X- suspensão total do trabalho avulso
por período igual ou superior a noventa dias,
comprovada por declaração do sindicato representativo da categoria profissional.
§ 19 A regulamentação das situações previstas nos incisos I e II assegurará que a retirada a que faz jus o trabalhador corresponda
aos depósitos efetuados na conta vinculada
durante o período de vigência do último contrato de trabalho, acrescida de juros e atualização monetária, deduzidos os saques.
§ 29 O COnselho Curador disciplinará o
disposto no incisd V, visando a beneficiar
os trabalhadores de baixa renda e a preservar
o equihbrio financeiro do FGTS.

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

(A

tos na lei civil, indicados em alvará judicial,
expedido a requerimento do_ interessado, independente de inventário ou arrolamento;
V -pagamento de parte das prestações
decorrentes de financiamento habitacional
concedido no âmbito do Sistema Financeiro

ae
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LEOJSLAÇÃO CITADA
LEI N" 8.000, DE 13 DE
MARÇO DE 1990.
Concede isenção do ImpoStO sobi-e Produtos Industrializados - IPI na aquisição de automóveis de passageiros e dá
outras providências.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1~- _é prorrogado até 31 de dezembro
-de 1992 o prazo de vigência da Lei n? 8.000,
de l3 de março de 1990.
Art. z~ Esta lei entra em vigor na data
de sua publicação.
Art. 3~ _Revogam-soe as disposições em
contrário. _

Art. 10. Esta lei entra em vigor na data
de sua publicação e vigorará até 31 de dezem·
bro de 1990.

Justificação

PROJETO DE LEI DO SENADO.
N• 124, DE 1990

~-

O presente Projeto de Le!i é apresentado
nos termos dos ã.rts. 48 e 61 da Constituição
Federal e visa prorrogar até 31.de dezembro
de 1992 o prazo de vigência da Lei n?S,000/90,
que cuida da isenção do !PI na aquisição de
automóveis para uso como táxi, de caminhões
carga por
e utilitários para transporte
transportador autónomo e de veículos para
uso de deficientes.físicos.
Mencionada norma legal tem como objetivos básicos_:
a) tornar viável a renovação-das frotas de
-táxi na maioria dos municípios brasileirós,
com sensíveis benefícios para a população;
b) permitir a inúmeras pessoas de reduzida
capacidade económica, que prestam serviços
de condutor autónomo de passageiros e car·
gas, a aquisição de seu instrumento de trabalho; e
c) propiciar maior integração social aos pa·
raplégicos e deficientes físicos.
- A Lei n~ 8.000/90 tem vigência até 31 de
dezembr_o de 1990 (art. 10), data-limite para
os destinatários daquela medida adquirirem
veículos com o benefício fiscal da isenção do

ae

!PJ.
Ocorre que o prazo de vigência da Lei n~
8.000/90 revela-se demasiadamente curto para que se alcancem os objetivos por ela pretendidos, em face da redução da produção
de veículos automotores nacionais nos primeiros sete meses do ano, o que resultou
numa demanda muito superior à- oferta desse
tipo de bem.

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

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

;-

·"··········~·-·····-~

(À Comissiío de Assuntos Econômicos
-

decisão teririinátiVa.)

Estende os direitos do Fundo de Garantia e Tempo de Serviço aos· empreg<~dos
domésticos e dá outras providências.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 19 São considerados empregados
domésticos aqueles que prestam serviços de
natureza não eventual e de fins náo lucrativos
a pessoa física ou -a fann1ia, no ámbito residencial, para as quais se aplicam o dispostó
nesta lei.
Art. 2~ Aos empregados domésticos são
estendidos os direitos do Fundo de Gaiantia
e Tempo de Serviço, em consonáncia cóm
o §39 da Lei n? 8.036 çie 11-5K90 que dispõe
sobre a matéria.
Art. 3~ Esta lei entra em vigor na data
de sua publicação.
Art. 4~ Revogam-se as disposições em
contrário.
Justificação
A nossa proposição tem por finalidade coru>
templar também os empregados ~oméstico"!i
com os direitos do Fundo de Garantia e Tempo de Serviço, como qualquer trabalhadot.
urbano, dev~ndo-se mencionar que a própria
Lei n9 8.036 no seu a!t. 15, § 3? lhes facultou
o acesso a esse regime.
Não obstante _os direitos e vantagens que
já lhes são consagrados na Nova Carta, impu·
nba-se como uma justa e legítima conquista
que se lhes beneficiasse com mais essa concessão prevista em lei. Daí, a importância de
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É crescente, hqje, o número de_expoentes
que se reveste este projeto de lei que procura
de diferentes setores sociais que defendem
valorizar uma classe que, somente_ agora,
a desregulamentação da economia, com oreapós muitas lutas reivindicatórias, conseguiu
torno do Estado a suas finalidades sociais,
desfrutar de uma situação condigna ao lado
dos demais tratialhadores, num País como
de modo a que o País ingresse em nova etapa
o nosso sem infra-estrutura doméstica ade-- - Oe seu desenvolvimento. Adepto do moderno
liberalismo, defendo o funcionamento do liquada ao desenvolvimento.
vre mercado como a forma mais eficiente de
Os empregados domésticos como qualquer
outro trabalhador devem fazer jus~ também, gerar riqueZas, sUbmetido ao controle democrático--do'"Estado e da socie_dade. Tal cona direitos e vantagens assegurados em lei.
trol_e ê necessário para se evitar a formação
Desse modo, estamos convencidos da sua
acolhida e apoio pOr pafte doS-TI OSsos- nobres ôe monopólios e oligopólios. compromete·
dores da livre concorrência, para defender
pares, já que esta nossa prOposiçã-o visa tão
os direitos do consumidor, bem como para
- somente beneficiar com um direito, miproteger o meio ambiente.
lhões de trabalhadores domésticos.
Neste sentido, constitui-se em valiosa refleSala das Sessões, lQ de agosto de 1990.
xão sobre o momento económico nacional
- Senador Márcio Lacerda.
- o artigo "Política_ liberal de preços- a úrúca
(A Comissão de Assuntos Sociais qUe Ccinvém ao -País", -de João Carlos Paes
decisão terminativa.)
Mendonça:; publicado no jornal Gazeta Mer·
cantil no dia 20 de julho próxirllo passado,
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
Presidente do grupo Bompreço, líder empre-Os projetas lidos serão publicados e reme·
s~rial e expoen~e do empresariado moderno
tidos às comissões competentes.
e bem-sucedido-do Nordeste, Paes Mendonça
Sobre a mesa, comunicação que será lida
·expõe as vantagens para o Brasil resultantes
pelo Sr. Piiineiro Secietário: · -- · da inStalil.ção de_ _um verdadeiro livre merÉ lida a seguinte
cado.
Pela relevância das reflexões sobre a problemática económica atual, contidas no artiBrasília, 9 de agosto de 1990
go ''Política liberal de preços - a única que
Senhor Presidente,
convém ao País", solicito sua transcrição nos
De acordo com o disposto no Regimento
Anais do Senado Federal.
Interno desta Casa, venho pedir a substituiSala das Sessões, 10 de agosto de 1990.
ção do Senador TeOtonio Vilela -Filho, que
-Senador Mar.:co Maciel.
representa o Partido da Social Democracia
(A Comissão Diretora.)
Brasileira na ComiSsão do Distrito Federal
como membro suplente, pelo Senador Jutahy
REQUERIMENTO N• 282, De 19!Jj)
Magalhães.
Seilhor-l'residente,
Aproveito a· õportuilidade- para ·renovarNos termos regimentais, solicito a translhe meus protestos de consideração e apreço.
crição nos Anais do Senado Federal, do e di·
-Senador Fernando Henrique ·cardoso, Lítorial sob o título "Fruto Proibido", do Jorn~al
der do PSDB.
do Brasil, publicado no 1" Caderno, pág. 10,
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
dessa quarta-feira, 8 de agosto de 1990.
-Será feita a substituição Solicitada.
Justificação
Sobre a mesa, requerimentos que serão _lidos_ pelo Sr. Primeiro Secretário.
- ·
-Parlamentares que_, na condição de Consti ·
tuintes, aprovamos o art. s~, IX, da Carta
São lidos os seguintes
Magna vigente, tornando livre .de qualquer
tipo de censura a atividade artística, intdecREQUERIMENTO N• 28I, DE I990
tual, científica e de comunicação, somos aliados indissolúveis da nova onda de liberdade
Requeiro a Vossa Excelência, ·com base
que, desde a promulgação do texto constituno art. 156, combinado com o art. 210, do
cional, varre o PaíS.
Regimento Interno que, ouvido o Plenário,
No entanto, o voto dado em favor da liberseja transcrito em Ata do Senado Fedei'al
dade de express<I.O cultural não deveria imo artigo do empresário João Carlos Paes
por-nos qualquer tipo de cc-responsabilidade
Mendonça, intitulado ''Política liberal de precom a torrente de abuso e _desrespeito aos
ços- a única que convém aO País", emanetelespectadores, despertada pela queda de
xo.
quaisquer obstáculos à criação artística.
Justificação
A manifestação do editorial do Jornal do
Brasil' cuja transcrição se requer, merece a
O País vive um momento crucial. Nos difereflexão desta Casa, _e_ convida-nos à avaliarentes setores da sociedade brasileira debação urgente da necessidade de uma nova poste-se a crise económica e as posSibilidades
tura legal, de ordem regulamentar e classifi·
para a retomada do crescimento da economia
catória, nos -teúiios dos incisos I e II, § 3°,
e a superação dos graves problemas sociais
do art. 220, da ConstituiÇão.
_
que nos atingem. Há uma convergência de
Até porque o próprio texto ConstitUCiOnal
opiniões no sentido de que se esgotou o mocondicíonã, no art. 221, a produção e a prodelo de desenvolvimento económico do pósgramação _das emis:;oras de rádio e televisão
guerra, baseado na substitUiÇão de importaao atendimento dos princípios de respeito aos
ções e que tinha no Estado sua força motriz.

valores éticos e sociais da pessoa e da família
(art. cit., inc. IV).
Tal regulamentação, entedemos, deverá
vir nã-o em detrirllento da -liberdade cte -expressão já consagrada no citado art. so, que
julgamos intocável, mas de um conjunto de
ações que envolvãin a sociedade brasileira,
as próprias emissoras de televisão e os órgãos
de fisCalli.ãÇà-o governamentais, visando estabelecer código de étiC? que permita o pleno
exercfcio da capacidade de criação artística,
porém, em padrões mais consentâneas com
o comportamento do nosso povo.
Sala das Sessões~ 10 de agosto de 1990.
- Senador Alfredo Campos.

(A

Comissão Diretora.)

. . O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
- Os i:~queríinentos lidos vão ao exame da
Comissão Diretora, nos te·rrnos do § 1" do
art. 210 do Regimento Interno.
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
-Foi encaminhado à publicação parecer da
Comissão diretora que conclui faVoravelmente ao projeto de resolução no 35, de 1989.
A matéria ficará- sobre a Mesa, durante _cinco
s~ssões ordinárias, para recebimento de
-emeridas, nos termos do disposto no art. 277
do Regimento Interno.
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
·
Concedo a palavra ao nobre Senador Mauro Benevides, para breve comunicação.

-Há oradores inscritos.

O SR. MAURO BENEVIDES (PMDB CE. Para breve comunicação. Sem revisão
do orador.)- Sr. Pr~sidente_, Srs. Senadores:
__
É com profunda emoção que registr-o, desta tribuna, o falecime:nto, ocorrido às 7 hora~
da tllanhã de hoje ,_na Casa de-_ Saúde São
Raimundo, ein FortaleZa, do Dr~ Francisco
Caste_lo__de Castro, Vice-Go.vernador do Estado, e uma das mais prestigiosas e lúcidas lideranças políticas do Nordeste.
Vocacioriado para a vida Pública, Castelo
elegeu-se, bem jov~m, Prefeito de sua terra
natal, Mombaça, ali realizando gestão das
mais profícuas, assinalada por expressivas
realizações.
Indicado_ pelo seu saudoso tio, Francisco
Martins Sobrinho, disputou, a partir de 1958,
sucessivos mandatos de Deputado Estadual,
obtendoseJDpre consagradora votação, num
reconheCimento aos seus i:iicontáveis méritos
pessoais.
Nas Sessões Legislativas de 1985/86, foi
Castelo de Castro guindado_ à Pr_esidência da
Assembléia, desempenhando a elevada função com probidade e co_mpetência. grajean·
do, em razão disso, o respeito de seus Pares
e.rle toda a comunidade cearense.
Em 15 de novembro de 1986, apontando
unanimemente pelo PMDB, alçou-se à ViceGovernadoria do Ceará, com mandato até
15 de março dO P,róximo ano.
Acometido de insidiosa moléstia, submeteu-se à intervenção cirúrgica no Incor, em
São Paulo, viajando recentemente aos Estados Unido_s, na busca de tratamento adequa-
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do _em hospitais especializados dessa grande

to aconteciillento da morte do Vice-Gover·
----·-nador Castelo de Castro, ocorrida na manhã
Destaque~se, Sr. Presidente, que, após a
de hoje n.a cidade de Fortaleza .. também expresso minha manifestação de pesar. Re.llextinção do PSD, Castefo_âe Castro se filiou
mente é uma_comoção muito grande para
ao MDB, sob o comando de Martins Rodrio povo cearense, que sempre devotou a Cas·
gues e Paes de Andra~e, e aí? P~DB, tendo·
me como Presidente Regional, sempre distin- relo de Castro a sua estima, o seu apreço
e o seu apoio. Tanto que ele exerceu por
guindo com cargos de direção na Executiva
mais de vmte anos uma fecunda a atívidade
Regional de todas essas agremiações.
Uder peemdebista no Poder Legislativo es- . pública como Prefeito do seu Município natal, Mombaça; como Deputado Estadual; co·
tadual, Oistelo de Castro foi um dos mais
bravos e decididos propugnadores da norma- _mo Presidente da Assembléia Legislativa e
mais recentemente como Vice-Governador
lidade democrática no País, defendendo ardo Ceará. De fiado que, em nome do povo
dorosamente todas as tes.es vinculadas às liacreano, que tem laços tão afetivos com o
berdades públicas e à justiça social.
Ceará, consigno também a minha manifesO Sr. Afonso SanchO:.....; Permite-me V. Ex•
tação de pesar por acontecimento tão triste,
um aparte?
que deixou uma lacuna impreenchível nas
hostes políticas do nosso Partido, o PMDB,
O SR. MAURO BENEVIDES - Concedo
o parte a V. EX' nobre Senador Afonso Sanno ceará, e também nesse valoroso Estado
cho.
tio Nordeste brasileiro.
O Sr. Afons() Sancho - Eminente Senador
~ O SR. MAURO BENEVIDES- Expresso.
Mauro Benevides, neste momento associonobre Senador Nabor Júnior, os meus agra·
me à homenagem póstuma que V. Ex• presta
decim.entos por esta solidariedade que V. Ex•
a um grande cearense." Castelo de Castro,
empresta, como Representante legítimo do
como V. EX" já o disse, foi Prefeito de sua
povo acreano, a esta homenagem que pretenterra por duas vezes., Secretário de Estado
do hoje_ prestar, em meu próprio nome e em
do Governo Virgílio Távora, Bacharel em
nome de Afonso Sancho e de Cid "Sabóia de
Direito e detentor de cursos de pós-grad1,1a·
Carvalho~ à memória de Castelo de Castro,
ção na F.rança. Era amigo de todos, não tin.ha
desaparecido na manhã de hoje, em Porta·
inimizades. Quem privava do seu convívio
Ieza.
sentia que era um homem com a capacidade
Ainda há pouco, V. Ex•, ao tomar conheciinigualável de cultuar e de preservar amiza·
mento, por ·meu interméCiiO, desse infausto
des. De forma que, Senador Mauro Bene·
acontecimento, relebrava o fato da visita de
vides, o mundo político cearense sofre basCastelo de. Castró, como Deputado Estadual
tante e cria-se uma lacuna com o desaparee Presidente da Assembléia Legislativa, cio
cimento desse querido amigo.
seu Estado, no momento em que ali V. Ex~.
O SR. MAURO BENEVJDES ;_Nobre Se-~ --exercia com a inaior dignidade, o mandato
de Governador de todo o povo acreano.
nadar Afonso Sancho, V. EX" também comó
O desaparedmetno desse homem, que V.
eu, dominado por profunda emoção neste
Exa tão bem conheceu à época em que residia
instante, repassa os fato§ que mais identifi·
·em Fortaleza, .traz a todos nós, seus compacavam Castelo de Castro- o seu trato afá,vel,
nheiros de Partido, uma dor muito profunda,
o seu convívio respeitostnX>m Os ãdversários,
que tento, .neste instante, exteriorizar, em
enfim, V. Ex' o ressaltou com muita proprienome dos Companheiros do PMDB, em nodade. Ele sabia cultivar as amizades e o fazia
me de toda a nossa Bancada e, naturalmente,
num patamar de elevação que tomava real·
em nome pos co_mpanheiros que coJDi_go commente credor da admiração de todos aqueles
põem a Represent::ição cearense nesta Casa.
que o cercavam.
.
Como cOmpanheiro de Castelo de Castro
Essas posições que Castelo de Castro exer·
em tantas lutas, Sr. Presidente, pranteio, nesceu, ele o fez sempre com muita dig"nidade,
te instante, o seu desparecimento, que abre,
preocupado sempre em servir aos interesses
como reSsaltou o Senã.dor Afonso Sancho,
maiores do povo cearense. Foi uma grande
uma lacuna impreenchível na. vida políticoperda, Senador Afonso Sancho, o desapare·
administrativa do Ceará. Foi um grande,_ícimento, hoje, do nossO grande Companhei·
der, que sempre esteve a serviço das grandes
ro de liderança política no Ceará, o eX-Decausas.
putado e Vice-Governador Castelo de CasEra a comunicaçãü"··quEf tinha a fazer, Sr.
tro.
Presidente e Srs. Senadores.
O Sr. Nabor Júnior- Concede-me V. Ex!
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
um aparte?
-A Mesa associa-se à manifestação de pesar
do nobre Senador Mauro Benevides, ainda
O SR. MAURO BENEVIDES- Concedo
mais pela" voz do eventual Presidente dos Tra·
o aparte ao nobre Senador Nabor Júnior,
balhos, conterrâneo do ilustre morto. (Pau·
que, tendo-se vinculado tantos anos ao Ceasa:)
·~
~
rá, ali teve oportunidade dese identificar tamCom a palavra o nobre Senador Francisco
bém com o Vice-Govemador Castelo de Cas·
Ró11emberg.
tro.
nação.

O Sr. Nabor Júnior_...- Ilustre Senad'n
Mauro Benevides, no momento em que V.
E~ traz ao conhecimento desta Casa o infaus-

0~5R- FRANCISCO ROLLEM·
BERG PRONUNCIA DISCURSO
QUE, ENTREGUE A REVISÃO DO
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ORADOR, SERÁ PUBLICADO POS·
TER/ORMENTE.

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
-Concedo a palavra ao nobre Senador Nabor Júnior.
O SR. NABOR JÚNIOR (PMDB - AC.
Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presi·
dente, Srs. Senadores, a questão preservacionista, principalmente na Amazónia, vem
sendo tratada com alguns erros originais, sem
cuja correçào, a curto prazo, será imPossível
a soluçáo de equilíbrio desejada.
Sim, porque são muitos e cohflifantes os
interesses, envolvendo desde os povos nati·
vos até os grandes lances da política e da
cobiça internacionais - que não escondem
seus olhos gulosos e. ansiosos sobre a grande
região Norte do Brasil, embora maquiados
por palavras e promessas de sinceridade duvidosa.
Jamais poderemos perder de vistá., todavia,
o ponto central do problema: a necessidade
de aproveitar racionalmente os recursos amazónicos, combinada a medidas acautelatórías
que garantam a preservação básica da ecologia regional.
Os outros países podem se dar ao luxo e
ã leviandade nos pronunciamentos sobre. a
Amazónia- nós não!
Lá vivem centenas de milhares de fami1ias,
hoje entregues à mais absoluta rniséiia, exigindo ação pronta e eficaz do Governo e da
sociedade, que lhes propicie o mínimo de segurança e perspectiva de progresso nas res·
pectivas regiões.
A preocupaÇão" Sif1:Cáa quatJ.t~ aos problemas amazôllicós, entretanto, é legítima e deve ser respeitada, quando nos chega através
de programas sérios,_d_e anáJi.ses lúcidas._e res:
peitOsas à soberania brasileira sobre o território que nos pertence.
Em recente reunião realizada nos Estados
Unídos, os governantes das chamadas superpotências passaram a limpo o quadro internacional de nossos dias, dando destaque à ques·
tão ainbiental-.e, evidentemente, reiteraJJ·
do manifestações quaritõ- à Amazónia brasileira.
_
A rigor, nada de novõ foi dito·; nada que
não tivesse freqüentado as discussões internas e as preocupações dos que, como eu,
nasceram e vivem até hoje os dramas da grande região.
.
Com base nessa vivência, vimos defenden·
do uma posição'de equilíbrio_ e lucidez, no
trato das questões amazónicas: aqueJe equilí·
brio entre uso racional dos recursos naturais
e preservação da natureza é possível e deve
ser buscado em todas as discussões sobre ecologia e desenvolvimento nacional.
E falsa a contraposição preservação versus
progresso; nada justifica ou permite que con·
tinuem o isolamento, a miséria, a falta çle
incentivo e o descaso hoje devotados aos pioneiros que garantem as fronteiras ao País,
os homens que conquistaram e ocupam as
imensas extensões territoriais da região Norte.. A ilJ.Isão de mantê-la intacta e virginal
terá ·comó único resultado, inexorável, sev ..
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desmembramento e a perda de seus recursos,
que passarão ao domínio de outras nações
mais pragmáticas. _
_ _, _ _ _ _ .

O Brasil deve anotar caõ.tefosamente, e depois cobrar as promessas e propostas em b~
nefício da All}azônia, como aquela apresentada pelo Chanceler da Alemanha,, Helmut
Kohl, na citada reunião de cúpula, que teve
também a pres_eii.ça da Inglaterra, Itália, Japão, Canadá e os anfitriões, Estados Unidos.
O Chefe de governo germânico, então, propós a concessão de ajuda económica ao Brasil, destinada, especificamente, a projetas de

defesa ambiental naquela gigantesca área,
tendo coibido sensível apoio entre os demais
participantes.
Até agora, entretanto, não se tem conheci·
menta da efetivação dess-a: promessa ao- GoM
vemo do Brasil; ou seja, estamos, :iinda, mais
uma vez naquele nebuloso terreno das "boas
intenções" que exigem cautela e prudência.
No plano interno, sabe-se que o Presidente
da República designou Grupo de Trabalho,
no Ministério âa litfr8.-EStrucura, para elaborar projeto de desenvolvimento da região,
similar ao que se faz para o Nordeste -profeta onde, certamente, serão criteriosamente
analisadas as grandes diferenças entre as res·
pectivas zonas de abrangência.
Na Amazônia existe, ainda, uma forte economia extrativista, particularniente de cãStanha látex, que, alíás, tiveram papel fundamental na atração dos colonizadores pioneiros de suas matas, na virada dos séculos XIX
e XX.
É fato histórico, cientificamente aceito,
que a exploração dos seringais. castarilia-is
trouxe a civilização e uma econqmia bastante
sólida para a Amazônia, no per(odo citado,
com a criação de grandes cidades, como Bé:lém e Manaus, além de outras, menores, e
dos núcleos mais distantes que cobrem todos
os quadra"ittes reg_ionais._ O vazio demográfico, sem essa ocupação, já terra re-sullado
na perda de grandes pedaços- de floresta e
seus recursos naturais; queni acompanhou ou
estuda as nove décadas precedentes encontra, com freqüência, tentativas e propOstas
estrangeiras para alienação, que vão desde
a troca pura e simples por débitos financeiros
até "cooperação" econôinica.
"
Outra página importante na Jfrst6ria da
Amazônia, que inclusive contribuiu para a
sObrevivência da democracia no Mundo, foi
o incremento da produção da borracha vegetal nativa, durante a Segunda Guerra, quan·
do os grandes seringais cultivados pela Inglaterra, na Ásia, perderam-se nas mãos dos
inimigos japoneses. Esse verdadeirO esforço
de guerra foi reconhecido como tal, a ponto
de seus participantes merecerem, oficialmen·
te, o título de "Soldados da Borracha".
A atividade económica de exploração da
borracha nativa não é predatória nem com-

e

e

promete o meio ambiente da -Amazónia. É,
ao contrário, fator importante de sua preservaçãol
Por isso, Sr. Presidente, Srs. Senadores,
recomendo ao Governo que inclua em seu
programa de desenvolvimento da Amazónia

a reativação dos seringais nativos, como
_aconteceu na década de 40; os recursos pro_il;letidos na_ re_cente reunião de cúpula dos
_Estados Unidos deve.m ser canalizados para
mobilizar e ince-ntivar os brasileiros vocacionados para o extrativismo, evitando, por cer_to, a repetição_ de erros cometidos há cin·
qüenta anos.
Naqueles tempos, elevamos de 10 mil para
30 mil toneladas a produção de borracha vegetal na Amazónia; hoje, c.orn novas técnicas,
nOvos recursos, ·novos i,ncentivos, certamente
riiultiplfcacemos- ess.e resultado~ _
A solução dos_grandes_e graves problemas
da Amazônia passa por ato_s .simples e cons·
cientes; é .J,nais uma questão_de conhecimento
e respeito âs carã:cterísticas regionais, que
tanto podem consumir fortunas incalculáveis,
sem qualquer re:torno palpável, como permitem resultados excepcionais a investimentos
proporcionalmente modestos, quando feitos
com sabedoria.
A Amazónia é mais uma solução que um
problema.
Se tratada com bom senso e honestidade,
ietoràãrá as beriesses que receber~ multiplicadã.s e- e-nriqUecidas, favorecendo a todos
os brasileiros, melhora~cj.o as con~lições de
_Vidá nâ.S inais. reinoias Tegiões dei Planeta;
manipulada _com má-fé ou desinteresse, toda_Yia~ será con-Ve"ttiaa numa tragédia maior que
suas próprias imensas dimensões físicas, superior à capacidade humana de remediá· la.
Estou certo de _que o Senado da República,
composto e __ enriqu_ecido P,elos legítimos re'presentarites· de todas as Unidades da Federação,- sabe-rá ·estar--atentO ·e pr_onto, no trato
da momentosa questão, para que não se perca
a oportunidade de consolidar e tornar provei·
to_sa a soberania nacional sqbre a tão cobiçada
e_ maltratada Amazônia.
Era o que tinha a dizer, Sr. _Eresidente.
(Muito bem!)

COMPARECEM MAIS OS SRS. SENA·
DORES:
.
A_y_reo_Mé:Uo - Odacir Soã-res - CarlOs
Patrocínio -João Castelo -Alexandre Costa -:-::_loão Lobo- Chagas Rodrigues- Cid
SabOía de Carvalho - Carlos Alberto Humberto Lucena-Ney Maranhão -Man·
sueto de Lavor - Teotonio Vilela Filho Jutahy Magalhães- Ruy Bacelar- MataMachado -Mendes Canale- Affonso Camargo -José Paulo'tisol.
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
-Sobre a -mesa, projeto de lei que sirá lido
pelo Sr. 1~ Secretário.
É lido o seguinte
PROJETO DE LEI DO SENADO
N• 125,_ DE 1990

Fixa diretrizes para conservação de
energia e dá oõtrãSjirQVidêDCiãS: ----- -O Congresso Nacional decreta:
Art. 1~ Os recursos investidos pelos con·
6essionários de_ energia elétrica em programas especiaiS de conservação de energia se-
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Tão incluídos no custo ·do serviço, passando
a ser computados no cálcLJlo das respectiva:;
tarifas.
Parágrafo único. O Poder Executivo fixa·
rá os critérios que determinem quais investimentos se enquadrarão nos programas a que
se refere o caput deste artigo.
Art. z~ Serão definidos pelo Poder Executivo mecanismos que permitam avaliar o
potencial de conservação de energia por parte
dos consumidores. Através de um "índice de
intensid!tde energéti_ça·~ que permita, inclusive cOmparar o nível de_ consumo específico
entre consumidores do mesmo setor produtivo.
' Art. 3~ Todos os consumidores indus- tdaiscom potên.cía ln.sfatadà igUal o_U ~Upe-rior
a SOO kw, comerciais e públicos com igual
Ou superior a HXfk-w diYerãõ -constituir "Comissões de raCionalizaç-ão e Conservação "de
·energia", cujos presidentes oU g"ererites representarão seus respectivos segmentos junto
aos órgãos govein'ameritilis responsáveis pe·
los programas cJ.e conservação de ene_rg~a, pa~
ra todos os efi::fi:Os -desta lei.
-Árt. 4~ Na a:ajudicação dos pêocessoS li·
citatórios para aquisição _de b.ens e serviços
por parte de órg_ãos públicos e empresas estatais deverão ser levados em consideração,
{llém dos critérios J_á previstos em lei, ou tios
critérios referentes à econoffii.a e conservação
de energia.
Art. 59 Nos códigos de obras, bem como
nas normas a serem obedecidas em construções e reformas de edifícios do poder público,
deverão ser incluídçs conceitos e práticas de
conservação de energia.
Parágrafo único. As Prefeituras Municipais deverão, até 4 (quatro) anos a contar
da data de publicação desta [ei, adequar seus
códigos de obras às· exigências desta lei e às
normas a serem fixadas pelo Governo Fede·
ra(, condicionando a expedição de alvarás de
funcionamento de empresas comerciais, industriais e de serviço·s, ou de habite-se I:esi-dencial, ao atendimento das normas relativas
à conservação de energia.
Art. 6" S~rão fixados valo_res mínimos de
consumo específico de energia dos refrigeradores, congeladores, condicionadores de ar
de janela, motores elétricos até 200 hp. reatores, lâmpadas incandescentes, lâmpadas fluorescentes, veículos auto-motores e outros, a
critério do Poder Executivo.
§ 1~ Para o cumprimento do disposto no
caput deste artigo será definido um cronograma de metas para os respectivos fabrican·
tes, critérios para aferição dessas metas, bem
_corno penalidades a serem aplicadas no caso
de seu descumprimento por parte dos mesmos.
§ 2~ A incidência de impostos sobre a fabricação de materiais e equipãmentós mencionados no caput deste artigo deverá ser au-

m<mtada Oü reduzida em fünção de s.eu_baixo
ou alto rendimento energético.
§ 39 No prazo de 4 (quatro) anos, a contar da data da publicação desta lei, todos_os
materiais e equipamentos elétricos mencionados no caput deste artigo deverão conter
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etiquetas que identifiquem seu consumo específico, o consumo médio dos equipamentos
semelhantes e o consumo tido como ideal.

Art. 7° O Poder Executivo deverá regulamentar esta lei no prazo máximo de 90 (noventa) dias da data de sua publicação.
Art. 8\' Esta lei entra em vigor na data
de sua publicação, revogadas as disposições
em contráriO.
Justificação
Pode-se dizer com segurança que a energia
constitui o suporte e a essência do universo,
foi o apareclmeritO da luz-energia, em opoSição às trevas - ausência de energia - que
marcou o início de sua criação.
Na história humana o domínio de novas
fontes de energia sempre esteve ligado a ID!J·

danças com reflexos claros na organização
das sociedades e na qualidade de vida das
populações. Este é o caso_ da descoberta do
fogo para os primitivos povos das cavernas,
da energia dos ventos para as sociedades mercantis de navegadores, da máquina a vapor
que possibilitou a Revolução Industrial e de
outros tantos exemplos.
Agora no mundo e em particular no Brasil,
viVemos desafios: que exigem que a-sOciedade
se volte uma vez mais para a questão da energia, dando a esta a dimensão que lhe é devida,
dimensão que tem exigido em média 40%
dos investimentos públicos nacionais.
Grandes preocupações surgem em relação
à garantia do suprimento deste insumo indispensável, porém temos alguns caminhos
identificado-s- para tanto: -o planejamento integrado de sua produção e uso; o investimento em novas tecnologias; a busca de fontes alternativas, renováveis e não poluentes
e uma necessária reavaliação das condições
com que produzimos e consumimos- energia
hoje.
Este último ponto, a racionalização da produção e uso de energia é crítico em nosso
País. A cada ponto percentual de crescimento
de nosso PIB corresponde um incremento de
1,2 ponto percentual no consumo de energia.
No Japão, país sabidamente carente de recursos energéticos, essa relação é de apenas 0.8
sob o parâmetro japonês de eficiência energética, poderíamos gastar quase a metade para
obter o mesmo resultado económico.
Devemos aprender a usar a energia de forma eficiente para se proaUzir mais, tanto para
conservar recursos financeiros e ambientais,
quanto para reduzir desperdícios energétícos.
E interessante· destacar como a conservação
de energia se enquadra nas perspectivas sócio-económicas do Brasil._ Em nosso País, a
abundância de recursos naturais de toda espécie criou nas pessoas uma sensação errônea
quanto a serem inesgotáveis essas fontes.
No entanto existem hoje claros sinais de
que essa mentalidade está se modifiCàndo ra-pidamente, o nível de informações e mobilização quanto à defesa do meio ambiente cresce a cada dia. As questões sociais e econômicas cada vez mais são enfocadas no sentido
de proporcionar benefícios para todos os segmentos envolvidos.

A questão energética deve ser enfrentada
em todas as_ .suas dimensões, mas é na energia
elétrica qy.e as possibilidades sãO maiS f:icilmente quant~ficáveis: TemOs dive"rsos órgãos
públicos capacitados para conduzir as ações
no campo da racionalizaç-ão da produçáo e
uso de energia. Recentemerite o Presidente
da República criou o Programa Nacional de
Racionalização da Produção e do Uso da
Energia, justamente com a finalidade de promover ações visando à racionalização e à eficiência na p_:i-oduÇão e-UsO de insumos energéticos no País.
_
Falta no entanto um conjunto de metas
específicas, o estabelecimento de obrigaçõ~s.
responsabilidades, datas para a obtenção de_
objetiVos.
E a este papel a que se presta o presente
projeto-de lei, através do estabelecimento de
obrigações específicas levar a sociedade, e
ao GoVerno em partisular, a tomar atitudes
firmes na área da conservação de energia.
A partir da segunda m~taçle da década de
60 a evolução estratégica do Parque Elétrico
Nacional comq suporte ao desenvolvimento
econômico _do País_ se deu sob o patrocínio
de capital estatal, capital este obtido através
de empréstimos vindos do exterior. Este fato
trouxe duas importantes conseqúêncías díre·
tas: a efetiva instalação de um parque elétri·
co, hoje avaliado em 150 bilhões de dólares
e cóm "48.000 MW instalados e o endividamento externo do setor elétrico brasileiro,
estimado em cerca de 30_ bilhões de dôlares
(25%- da _dívida exteri:ta).
Coma· O-"BraSil é um país em que as quantidades total e per capUa de energia são muito
baixas em comparação aos países industiializados, espera-se que o consumo tenda a
crescer nas próximas- décadas, sendo necessário, portanto, uin investimentO muito alto,
acima das possibilidades de nossa economia,
as perspectivas de médio e longo prazo para
a evolução do mercado de energia elétrica
apontam para a necessidade de aumentar a
capacidade de produção para aproximadamente 96.000MW até o ano 2.000 e 159.000
MW até 2.010, de acordo _com o documento
referência para o planejamento da expansão
do sistemaelétrico -plano 2.0i01Eletrobrás.
Colocamo-nos, portanto, frente a_frente
com -a necessidade de dobrar a capacidade
instalada no curto período de 10 anos, requerendo para isso grandes volumes de investimentO -pa:ra construir usinas e iinhas de transniissão e .distribuição que apresentam custos
de instal<lç~o_ _crescente (1990 - US$
501MWH, '- 2.000 ~ US$ 65/MWH), devido
principalmente ao aumento das distânciaS entre as fontes de produção e os centros de
cdhsii.mo.
É nesse contexto que as medidas de conservação de enetgía surgem-cemõ opção de menor custo ao ínve_stimento Onédia de US$
20/MWH conservado) na expansão do sistema elétricO, uma_vez que essas medidas libe·
ram cargas do sistema com custos muito menores que o aum~nto da oferta atra_vés de
aumento da geração e ·são assumidos quase
que totalmente por parte da iniciativa priva-
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da,lembramos que os investimentos em instalações_elétricas vêm se dando, sistematicamente, com financiamentos imernacio_nais,
enquanto o inveStimetitó em coriservaç-ão- po·
de ser feito com recursos próprios, pagos pelos próprios usuários. Daí a importância e
a oportunidade de se definir uma legislação
ou instrumentos adequados para a implementação de um grande esforço nacional para
a economia de energia, em geral, e da eletricidade em particular.
Notadamente a partir dos anos 80, a prática
de tarifas deficitárias para a energia elétrica,
além de levar as empresas consessionárias de
eletricidade a uma situação económico-financeira difícil, ocasionou um pernicioso fenó·
meno ligado ao comportamento dos consumidores: o desperdício de energia elétrica.
Esse fato causou o desenvolvimento de
uma mentalidade pe~dulária da parte do mercado consun;lidor que persiste até os dias de
hoje, fazendo com que, apesar de terem sido
recentemente retomados níveis tarifários
mais adequados, ainda exista um considerável potencial de economia de energia elétrica
associado à eliminação de _desperdício~
Ao aplicarmOS o modesto ·percentual de
10% (dez po(Cento) ao consumo de eleiriCidade total do Brasil, nos aproximamos das
metas de conservação estabelecidas pelo plano 2.010 que prevê a redução de 84.000
GWHfano no ano de 2.GlG, o equivalente
a um investimento para expansão do sistema
elétrico da ordem de US$ 30 bilhões.
O aspecto· princiPal da Conservação de
energia, que nos remete diretamente ao interesse nacional nas medidas de conservação,
é que para realizarmos essa economia de US$
30 bilhões dispenderíamos menos de um terço
dessa quantia, uma vez que as ações de conservação envolvem_ principalmente mudanças
de hábito e substituição de equipamentos,
operações bem mais baratas do que a aptiação
do sistema de potência.
Algumas ações de aplicação rápida que poderiam incentivar a conservação de energia.
Como levantado anteriormente existem ai·
gumas ações_ de aplicação rápida que podem
colãborar para a conservação de energia no
País.
Neste contexto, é impOrtante que os investimentos em Conservação de energia, realiza·
dos por concessionárias do serviço público
de energia elétrica, sejam computados nos
cálculos de suas tarifas, como os investimentos em geração, pois seu efeito final é o IDesmo, a oferta de mais energia para o conjUnto
dos consumidores. Nessas condições cada investimento realizado e autoriz:ado por parte
do Governo Federal, que resultasse em reduções efetivas no consumo seria remunerado,
com percentual idêntico aos ativos irriobilizados, durante o período que esses resultados
permanescessem.
_
_ Outro ponto importante é garantir que o
Governo Federal dê o bom exemplo e use
seu poder de compra, estimulando a indústria
nacional a produzir equipamentos e materiais
elétrícos com melliores rendimentos.
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As licitações e compras realizadas por órgãos públicos e empresas estatais devem considerar, como um dos critérios de análise o
custo durante a vida útil e não o simples custo
de aquisição, de modo a que o melhor rendimento de equipamentos otimizados, que con·
sumam menos energia, possa favorecer Su-ã
seleçào. -- - -----Também se propõe com o presente profeta
de lei a elaboração de métodos que permitam
apurar qual é a quantidade de energia neces·
sária para produzir uma unidade padrão de
produção. Esse índice, chamado "Índice de

Intensidade Energética'', expressado, por
exemplo, em KWH/KG- ou KWH!Unidade
poderia ser calculado com base na quantidade
de energia dispendida na produção de um
determinado produto.
A partir dos dados de intensidade energé·
tica, seriam definidos pelo Governo Federal
com o apoio das associações de ell}presas do
mesmo ramo de atividade dos "lndices de
Intensidade Energética Setoriais" e estes se~
riam registrados junto ao Senai, CNI ou ou~
tros. Esses índices indicariam;-poi" eXemplo,
6 níveis de consumo específico para um deter·
minado produto, partindo de um patamar de
alto consumo unitário, correspondente a um
processo produtivo antiquado e c_om grande
quantidade de desperdício de energia, indo
até o nível onde o produto_ seria obtido atra·
vés do processo tecnologicamente mais
adiantado e c_om o menor consumo energé~
tico possível.
De acordo com essa referência, câda con~
sumidor seria posicionado diretamente em
um nível de produtividade energética setorial
por seu próprio índice de produtividade ener~
gética, possibilitando, dessa forma, obter~se
uma visão adequada de suas condições de
produção em relação aos melhores padrões
tecnológicos e de conservação de energia pra~
ticados em seu respectivo ramo de atividade.
A exemplo de outros países, como forma
de manter um elemento permanentemente_
em conta to com as diretrizes nacionais .rara
a conservação de energia propõe-se a criação
de comissões de racionalização e conservação
energética nos grandes consumidores.
Estas comissões, coordenadas por gerentes
de energia seriam formadas em consumidores
industriais com potência íiistalada acima de
500 KW, comerciais e públiços acima de 100
KW - só o 1<? destes grupos é responsável
por mais de 50% do consumo de e tetricidade
no Brasil.
O gerente de energia representaria os cori-=sumidores junto aos órgãos governamentais
responsáveis pela promoção e ·controle das
ações de conservação de energia.
Paralelamente as ações empreendidas jun·
to ao mercado consumidor, ações específicas
devem ser direcionadas aos fabricantes dos
principais eqUipamentos elétricos, responsá·
veis pelos maiores consumos de eletricidade
no Brasil.
Os principais equipãiiieiitos;Como moto-res elétricos, conjuntos lâmpadas/reatares!
refrigeradores, chuveiros, ar condicionado
etc., teriam metas de aumento de eficiência

estabelecidas por órgãos oficiais cõm a cola~
boraçâo de associações representativas de fa·
bricãntes e seriam tambiEm fiscalizados por
esses meSm6s'órglfoS.
As geladeiras que vendemos no Brasil gastam mais do que o dobro da energia que con·
sometn as geladeiras japonesas e americanas
- e boa parte delas são dos mesmos fabricantes instalados no Brasil. Utilizamos lâmpadas incandescentes que convertem em luz
apenas 6% (seis por cento) da energia consumida. P.or._que, por exemplo, para expandir
o raciocínio_além do campo da energia elétrica, os carros japone...;;es já completam, desde
os último~ éf.nOs da década passada, os 20 quilómetros/litro e os mexicanos já ostentam,
há muito, o desempenho de 15 quilómetros/
litro?
Questão de atraso tecnológico? Uma das
empresas que fabrica aparelhos de ar condicionado no Brasil também os exportados para
os Estados Unidos, com a diferença de que
os aparelhos americanos gastam apenas a me·
tade da energia que os nossos consomem.
Mais ainda:-as mesmas empresas brasileiras
que abarrotam o mercado nacional de motores _de baixo rendimento produzem, em pequena escala e, quase sempre, para exportação, os chamados motores de alto rendimento, que economizam 113 (um terço) de
energia.
_
Este projeto tem, ainda, o propósito de
abrir caminhos para que a conservação de
energia se transforme em preocupação de to·
da a sociedade, sem a qual nada se canse·
guirá. Daí a proposta de que a expedição
de habite-se ou de alvarás para o funciona·
mento de empresas pressuponha o -atendimento de níveis mínimos de efici'êócía ener~
gética. Afirial, mesmo o consumo individual
de energia tem profundos reflexos na vida
do País: não se pode esquecer que, ao comprar um simples aparelho de ar condicionado,
de meros SOO Watts de potência! o cidadão
despende, individuah:p.ente, cerca deUS$ 400
(quatrocentos dólares), mas exige do País,
cerca de US$ I. 600 _(hum If!ii e seisCentos
dólares) para inStalar a potência e gerar a
energia que lhe garantirá a climatização per~
manente de seu ambiente.
O desafio que as circunstâncias nos im·
J>õem não é, afinal, apenas do Governo, é
da sociedade inteira, é de todos quantos sortham com o desenvolvimepto desse País, é
de todos quantos tenham compromisso em
legar a nossos filhos e netos, às gerações do
século XXI, um Brasil onde ninguém seja
privado de crescer à falta de bem tão precioso
quanto a energia.
Sala das Sessões, 10 de agosto de 1990.
--Senador Teotônio Vilela Filho.
(À Comissão de Constituição, Justiça
e Cídiúi.anlit- decisdo terminativa.)
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
-O prOjeto lido será publicado e remetido
à comissão competente.
Sobre a mesa, requerimento que será lido
pelo Sr. 19 Secretário.

É lido o segUinte

REQUERIMENTO N• 283, DE 1990
Senhor Presidente:
Nos termos do art. 160 do Regimento ln·
terno, requerenios que o tempo dos oradores
do Expediente_ da sessão de 19 de outubro
vindouro seja dedicado à homenagem ao Dia
Nacional do Vereador, previsto na Lei n•
'1.212, de 20 de julho de 1984.
Sala das Sessões, 10 de agosto de 1990.
-Senadores Odacir Soares- Jamil Haddad
- jutahy Magalhães - Maurício CorrêaJosé Paulo Bisol - Alfredo Campos - Iram
Saraiva.
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
- O requerimento lido deverá ser votado
após a Ordem do Dia, nos termos do art.
255, I b, do Regimento Interno.
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
-Esgotado o tempo destinado ao Expedien-

te_
Passa-se à

ORDEM DO DIA
Item 1:
.

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N• 21,
DE1990
Discussão, em turno únic_o, do Projeto
de Lei da Câmara n? 21, de 1990 (no
3.656/89, nã. casa de origem), de inicia~
tiva do Presidente da República, que dis·
põe sobre a extinção de recursos ex ofti·
cio, tendo
PARECER FAVORÁVEL, sob n•
234; de 1990, da Comissão
- de Constituição, Justiça e Cidada~
nia.

A Presidência esclarece ao Plenário que
a matéria ficou sobre a mesa durante ci11co
sessões ordinárias, a fim de re_ceber emendas,
nos termos do art. 277 do Regimento Interno.
Ao projeto não foram apresentadas emen~
das.
Em discussão o projeto, em turno único.
(Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encen-o
a discussão.
De acordo com o disposto no art. 168 do
Regimento Interno, não se procederá à votação de proposições nas sessões de segundas
e sextas-feiras.
Nestes termos, a matéria sairá da Ordem
do Dia, a ela retornando oportunamente,
quando p~derá ser votada.

O Slt. PRESIDENTE (Pompeu de Sousaf
- Termíiiada a Ordem do Dia.
A votação do Requerimento n~ 283, de
1990, lido no Expediente, ficã. adiada, em
virtude da falta de quorum para deliberação.
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
Volta~se à lista de_ oradores inscritos.
Com a palavra o nobre Senador Dirceu
Carneiro.

-

O SR. DIRCEU CARNEIRO (PSDB SC. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revi·
são do orador.)- Sr. Presi!=lent~~ Srs. Senadores, gostaríamos de registrar hoje; nos
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at~ndendo ao interesse do consumidor, e de
tável ao ernpre_Sariado nacional ouvir e sentir
esta afir"in-atiV3:, é o que levará o empresamodo sumário, com rituais sumários, sumariado br_asileiro, a lon_go prazo, a melhorar
ríssirnos, até em diversos casos.
- a quã.lidade--ao--seu produto.
A matéria que veio da Cãmara, em forma
de substitutivo à proposta do Senado, remete
lnfelizmente, o_empresariado que fez lobby
aqui,- rio Congresso Nacional, para aprovar
um conjunto de circunstâncias à interpretaum Có_digo mais suave, foi imediatista._A curção do Juiz; ela não define com precisão e
leiro não fosse apenas um instrumento de
to prazo, parece ganhar; a longo prazo, vai
objetividade. ela remete ao Juiz. Ora, serepreservação da vida, do direito, da saúde dos
mete ao Juiz, ela vai~se submeter a uma interperder.
brasileiros, e sim um instrumento inserido
Lamentavelmente é uma ques-tão de menpretação do Judiciário, que nonnalmente re:
na modernização da economia do nosso País,
talidade, é uma questão de _cultura. O empreproduz as correlações de forças estabelecidas
que. em relação ao contexto internacional,
sariado brasileiro perdeu a grande oportu.
na sociedade;.
está deixando muito a desejar.
nidade de enfrentar o desafio - o desafio
O sentido é de compensar a hipossuficiên·
O Brasil é o 9~ País, dos novos países induscia do consumidor brasileiro, desarmado, por
da qualidade, o desafio da tecnologia- para
trializados, em competitividade. O nosso País
competir. não ter estrutura capaz de enfrentar a propaperde para todos os países do Sudeste Asiáganda induzida, a propaganda subliminar ou
-Por outro lado, também não pudemos restico que recém-ingressaram na era da indus-' ponder, com esse Código, a uma questão que a propaganda que gera consumo desnecestrialização moderna, e perde para o México,
sário, porque a socíedade brasileira tem poué reclamada profundamente pela sociedade
também, aqui, na América.
co _acesso às informações, que, no Brasil, são
brasileira, a questão das punições.
muito manipuladas, segundo o interesse dos
De .modo que o nosso País não pode apenas
O Brasil- agride-se a si mesmo, por não
buscar um instrumento que assegure o direito
grandes veículos de comunicação de massa.
punir os desvios, os delitos e os crimes. E
dos consumidores brasileiros e estabeleça a
Sob este aspecto, o consumidor brasileiro fio Código de Defesa do Consumidor, proca, mais uma vez, à mercê das partes mais
democracia nas relaç6es de consumo. Tamposto pelo Senado, tem um capítulo penal
,bém deve buscar um instrumento de aperfeiforte5 da sociedade. E aí também, lamentabastante exigente. Ele adota mais cOntundençoamento, de modernização dos seus produvelmente, foi um equívoco e uma forma froutemente a reclusão do que a detenção, porque
xa de tratar a questão.
tos.
a-reclusão obriga o criminoso a cumprir, pelo
Enquanto num país desenvolvido se tole- ; menos, parte da pena preso; enquanto a deO Sr. Jutahy Magalhães - Concede-me
ram 200 defeitos para cada milhão de produtenção cai na vala comum da prescrição. ToV. Ex• um aparte?
tos produzidos, aqui, no Brasil, estamos na
dos sabem que os bicheiros cometem contraO SR. DIRCEU CARNEIRO- Com todo
ordem de 50 mil defeitos por cada milhão
venções penais todos os dias, mas nunca se
o prazer, Senador Jutahy Magalh~_es. Perqllde produtos produzídos. Logo, é uma defasavê um bicheiro preso, porque a penalização
ta~me, antes, terminar ·meU raéíõcínio.
gem enorme que nos coloca em des\fantagem
que se faz a uma contravenção penal é curta,
Sabemos que o consumidor bras.ileiro é
em relação â competição internacional, muito
é a detenção por seis meses, por um ano,
grande~ Precisamos superar essa situação, dacoisas desse gênero. Já a tramitação do_s pro- uma vítima fácil de todos esse instrumental
de propaganda psicológica, extremamente
do o momento histórico que estamos vivencessos penais sempre leva mais tempo e estes,
sofisl:ícado e, portanto, jamais esse consudo, onde blocos de países, sejam europeus,
portanto, caem na prescrição. LOgo, ningUém
midor, no estágio em que estamo"S viverido,
do Sudeste Asiático .ou da própria América,
será preso por lesar o intereslie do consuteria condições de enfrentar a situação. Laestão-se articulando exatamente para buscar
midor da forma _como está posto nessa lei.
mentavelmente, esse Código, que foi apromelhores níveis de competitividade.
É bom fiqu_e bem ~laro, para que. não se engavado ontem, não alcançou essa libertação da
ue_a.sodedade brasileira, pensando que agora
Neste aspecto, o Código de Defesa do Conquem lesar o interesse do consumidor vai pre- . hipossuficiência-âos cofls.urnidores brasileisumidor constituiria um instrumento para
ros. Não negamos que foi um passo grande
avançarmos neste sentido. O Brasil tem uma
so .. Na realidade, quem lesar o interesse do
que demos, ao aprovar esse Código, mas ele
economia oligopolizada- decorrente das reconsumidor br~ileiro vai pagar multa. Isto
deixa muito a desejar.
lações cartoriais do setor económico privado
é verdade, é o que a nova lei prevê. Mas,
Ouço o nobre Senador J~ta~y M~galh_ã_es,
e do Estado- e que nos levou a uma dificulàs vezes, a multa compensa, desde que os
autor do PrOjeto de iniciativa do SenadÇt_·
dade muito grande na sua superação. Os alilucros e os intere_sses auferidos com essa sugopólios industriais do Brasil impuseram reposta lesão sejam maiores do que as multas,
Q Sr. Jutahy Magalhães- Senador Dirceu
lações injustas dentro do próprio País, sendo
Ca._t:neiro, não podemos deixar de elogiar V .
e está feitO um bom neg6Cío.
que um dos setores que pagou a: corrta foi
. SoO este a$pecto, o substitutivo da Câmara
Ex~ pelo trabalho que, como Relator, fez,
o setor do trabalho. Outro que continua pa~
estudando profundamente a matéria durante
veiO suave âemais, não ·cumpre o seu papel,
não resgata o sentimento de impunidade congando a conta também é o setor agrícola.
vários meses e_apresentando sugestões as
Há uma perda na relação- de troca do setor
tia o qual a sociedade brasileira tanto se bate. mais. lúcidas, sempre buscando atender aos
agrfcola, que não é oligopolizado, em relação
Não pretendemos_ conformar-nos com esta
verdadeiros interesses.. do consumidor. Estou
· :r:e~lidade. Vamos apresentar um projeto de
também inscrito para falar sobre esta questão
aos setores industrializados oligopoli:Zados.
Para exemplificar, há dez anos, 300 sacas
lei que procure compensar este aspecto, que., - e outras, mais aligeiramente do que o que
de feijão compravain uriitYatOr de 60 HP;
V. Ex~ vem fazendo neste instante. Nesta tino nosso entender, ficou falho e não alcançou
hoje estamos com uma relaç_ão de 1.000 sacas
aquilo que tanto desejávamos, que era real·
nha de raciocínio que V. EX" está expenden-,
do~ lembraria um dos grandes avanços que
de feijão para comPrar o mesmo úator. Signimente instituir uma lei para valer e não um
fica que houve uma injustiça interna nessa
conquistamos aqui, no Senado. Por várias vefaz-de-conta.
questão,_
zes declarei que _esse projeto é decorrente
Outro aspecto que resaltamos. No Código
proposto· pelo Senado Federal, de autoria do · de uma ação do próprio Ministério da Justiça,
Nas relações internacionais, também haveao tempo do Ministro Paulo Brossard, que
rá uma perda de competição, que o Brasil
Senador Jutahy Magalhães, que tivemos a
está-se negando a alcançar, desde que_, no
honra de_ relatar na COmissão Especial temcriou a Comissão, que iniciou os estudos e
Código de Defesa do Consumidor, se buscou
apresentou um anteprojeto, que foi publi~
porária criada para atender aos ditames regi·
amenizar enormemente essa questão~ A inomentais do Senado- tramitação de Códigos,
cada no Diário Oficial, e esse anteprojeto
por isso Comissão Especial-, tínhamos sido
serviu de base para a apresentação do nosso
vação e a melhoria da qualidade do produto
projeto no meio parlamentar, que é a questão
de um pafs só são alcançadas sob pressão.
muito mais objetivos. Todo o conjunto de
Nenhum pafs do Mundo alcançou competiinstitutos áíiidos pela lei eram mais objeti·
de_inversão do ónus da prova. No substitutivo
tividade e qualidade nos seus produtos senão
vos, eles não ficavam submetidos à interpre·
aprovado_ pela Câmara _çl_os Deputados, ele
tação do Judiciário, era-logo dC primeira, já
foi amenizado, dando margem a essa inter-_
através de pressão. Embora não seja confor-

Anais do Senado Federal, alguns aspectos

de uma das matérias mais importanteS que
a Constituição determinou fosse legislada, a
defesa do consumidor, e que esta Casa a provou ontem.
Sempre tivemOs a expectativa- de que esse
instrumental de defesa do consumidor brasi-
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pretaçâo que V: Ex~ vem abordando com
muita felicidade, ao chamar a atenção da Ca·
sa para a questão. Deveríamos estar aCJ,ui to·
talmente felizes por vermos que a inicJativa
do Senado foi coroada de êxito com a vocação
da Câmara. Já não chamo mais Código de
Defesa do Consumidor. Aprendi ontem que
o "codiguinho" vira lei. Então, é Lei do Con-

sumidor. Digo, nesta hora, que não estou
totalmente feliz, pelas razões que V.
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E~

vem

expondo. Aquilo que queríamos, principal·
mente dar melhores condições, até dentro
de um problema que temos na nossa sacie-·
dade, que era de defesa, realmente, dO consumidor, vimos essa defesa amenizada.

O SR. DIRCEU CARNEIRO -Agradeço
a V. Ex~ pelo aparte, porque realmente V,
EX:~ oOjetivo-u-ã.s considerações que fazíamos
de modo mais genérico, e_ as objetivou no
melhor exemplo.
Trata-se d3. lei aprovada que, no art. 6",
VIII, estabelece:

"VIII - a facilitação da defesa de seus
direitos, inclusive com inversão do ónus
da prova, a seu favor, no processo civil,
quando, a critértio do juiz, fOr-verossímil
a alegação ou quando for ele hipossufi·
ciente, segUndo as regras ordinárias de
experiência;"
Ora, se essa questão essencial,_que já seria
conceituai na lei a hipossufiCiência, é remetida ao juiz, é claro que sabemos como funcio·
na o judiciário no Brasil. O Legislativo .tem
e é renovado a cada quatro anos; o Executivo
tem e é renovado periodicamente. No Judiciário, -é-vífalício - o Juiz faz um concurso,
é vitalício-, é um Poder fechado, não tem
o contraditório interno e não tem o controle
da sociedade. Sabemos que o Judiciário tem
falhado muito com a sociedade. E agora, neste aspecto, fiCa sobrecarregado, e querfamos
evitar uma sobrecarga para o Judiciário, que
esses procedimentos fossem o mais sumário
possível e que não sobrecarregassem o Judiciário. Logo, além, da sobrecarga, ainda ficamos .a mercê do juízo que fará este agente
da Justiça e que possivelmente vai sempre
representar a correlaçã·a· de interesses dominantes na sociedade e decidir, quando convier, segundo alguns crit~rios que _a lei também estabelece, se inverte o ónus da prova
ou não.
De modo que é uma concepção burocratizada, não alcança as finalidades que gostaríamos de ter conquistado. Portanto, é lamentável que isto tenha acontecido.
Por outro lado, em que pesem essas deficiências da legislação a que nos propusemos
aqui alcançar, ela constituf um avanço. Vamos substitUir, ãí, urri conjtirltO ôe mais ou
menos 600 dispositivos legais -anacrónicos,
completamente desconhecidos pelo consumidor e desconhecidos, de modo geral, pelos
próprios advogados, juízes, usuários. E um
avanço cons-olidar um conjunto disperso, uffi
verdadeiro cipoal de leis em um únicO código.
É um avanço. Infelizmente, ele se \nsere nu·
ma vala comum que não alcança uma definição mais objetiva e ainda se enquadra no

dito popular da língua espanhola: Hecha la
ley, hecha la trampa. Os desvãos, as entrelinhas desta _legislação permitem muita trama,
uma palavfa-da cultura bras_ileira imediatista
do jeitinho, que realrp.ente não está a fim
de encarar as coisas com objetividade e com
seriedade.
Precisamos evoluir. Reconbeço que vamos
ter de enfrentar o tempo para evoluir, mas
precisamos evoluír.
Esperamos que essa lei aprovada seja urna
espécie de espaço intermediário, de transição
entre o que· não existia e o desejável. Vamos
ter uma lei intermediária. Espero que possa
cumprir o seu papel em favor da sociedade.
No entanto, não deixamos de regiStrar a nossa frustração e o nosso desejo de alcançar
algo mel:fior para a sociedade brasileira. Que
-não_ sejam OS lobbies os que vão fazer a opinião--dos legisladores, mas que seja a cons-dérlcia dos legisladores comprometida com
o povo brasileiro que fale mais alto.
Era o que tínhamos a dizer, Sr. Presidente.
(Muito bem! Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
-Concedo a palavra ao nobre Senador Mansueto de Lavor.

O SR. MANSUETO DE LAVOR (PMDB
- PE. _Pronuncia o seguinte discurso:) S"r. ·presíCJe'nte~-Si5. SeD.adores, temos em
mãoS o' dOcumentO pfodUzido pela Comissão
de CiênCia e -Tecnologia para O Desenvolvímento do Nordeste, com sua "nota" e seu
"resumo exeCutiVO". Comissão ess.a constituída por um grupo de cientistas ligados à
Secretaria" da CiénCia e Tecnologia, à frente
o seu Titular Dr. José Goldemberg. Durante
dois meses estiveram eles eStudando e reavaliando os problemas do Nordeste e levan·
tando propostas para equacionamento.
Quando essa Comíssão fOi constituíçia, em
decorrência de mais uma seca, vim â tribuna
=ao Senado dizer que eia ·perda de tempo,
vez qoe a questão do sSemi-áiido e a do Nor·
deste, como um todo, já estavam sobejamente analisadas e com soluÇões plausíveis à vista. Faltava; diZia eu naquela ocasião - e
repito agora -uma decisão política do Poder
Central, envolvendo a opinião públiCa nacional e os segmentOs sociaiS:- da -região. Essa
decisão política até hoje não foi tomada. O
documento final da ComiSSão um elenco
de obviedades. Na prática, fõí rriais um adiamento daquela decisão que o Nordeste espera
até hoje, que represente ·mud<i.nças estrutu·
.rai's,- um·a -verdadeira revolução, a começar
pelas estruturas agrárias e económicas, o que
não se fará, é claro, sem o concurso da ciência
1
~~ da tecnologia. Ninguém vai recusar essa
1'articipação da área de ciência e da tecnologia mas isto já Se vem fazendo com ótimos
resultados teóricos e poucos resultados práticos.
Quando o documento aponta para soluções
que possam corrigi{8S-ãdversidades do clima,
as chamadas soluções hídricas e obras de infra-estrutura, repete;·n.ada mais nada menos,
o que se vem propondo desde os tempo~ do
Império. A primeira Comissão para avaliar
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os estudos do Nordeste foi constituída há
mais de 100 anos, pelo Imperador Pedro II.
As conclusões que temos em mãos estão
apenas modernizadas, atualizada~. A linha
de raciocínio é a mesma: solução meramente
hídrica para os abrangentes problemas de se·
mi-árido do N-ordeste.
É verdade que o documento preconiza
também o ''monitoramento do clima" e a industrialização.
Ninguém discute que isso é importante,
mas o que há, em profundidade, por trás disso? Nem o relatório da Comissão enviada
pelo Imperador Pedro II nem o relatório da
Comissão constituída pelo Presidente FernaDdO Collor de Mello respondem a esse problema.
A questão do Nordeste - entendo eu não decorre, na sua profundidade, da adversidade do clima riem da falta de chuvas. Basta
ver que em regiões como a Amazónia há excesso de quedas pluviométricas e a miséria
nãO_ é menor. O próprio N ardeste tem regiões
onde ocorre até ~xcesso de chuvas. Agora
mesmo os jornais estão divulgando as grandes
enchentes da área metropolitana do Recife.
A Zona da Mata, sul do Estado de Pernambuco apre~enta um índice pluviométrico dos
mais altos do pafs. No entanto, a situação
_-c!a maior parte da população é de extrema
míséria. Um quadro de carências -maís-gra_.
ve até daquele __ em que vivem os sertanejos
do semi-árido. Então, a questão do clima e
da escassez e irrç_gularidades das chuvas não
esgota a problemática nordestina. Aparente·
mente, nada temos a objetar contra o que
es:;e relatório propõe para a Sudene. Em palavras textuais preconiza:

"A Sudene deve ser reestruturada e
redimensionada para atender aos qbjetivos desenvolvimentistas dos estados da
região."
Nada a objetar.
Quanto ao Finor, diz:

"A implementação de um~-poiÍÚc~ industrial efetiva para o Nordeste requer
a utilização de instrumentos de financiamento adequados e suficientes. Os grupos de trabalho dessa Comissão_ recoinendam o fortalecimento do Finar, o
qual, entretanto, deve ser objeto de re-formulação quE i:eforce os ~eus aspectos
posith'Os, indutores de novos investimentos produtivos eficientes e eliminem
ou reduzam suas características menos
desejáveis", -por que :reduzir, elíminar, mesmo?- "como o aspecto de indução à concentração de renda~ à concentração _espacial setorial. Especial-.
mente a reforoiulaçâo do Finar deve cOibir. de vez por todas, as distorçQes observadas__ na operacionalização do sistema.
O critério -de viabilidade econômica deve
g<Jvernar a escoihã dos projetos,.Por outro '!ado, deve-se procurar maximizar as
possibilidades de utilização dos retornos
das aplicações do Finar no financianfen-Ióâe novos projetos."
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O Sr. Mauro Benevides - Senador ManSueto de Lavor, permite-me V. Ex~ um apar-

te'?
O SR. MANSUETO DE LAVOR - Sim,
após terminar o pensamento sobre estas duas
propostas.
No que toca à reformula~ão, à revitalização
da Sudene, nada demais. E isso que estamos
querendo. A Sudene, como está hoíe, é um
verdadeiro fantasma. E já dizia um Pinlamentar pernambucano que aquele enorme
prédio da Sudene, uma construção enorme
e suntuosa, hoje não passa de um sarcófago
das esperanças do nordestino. É reatmente
um túmulo!
No que toca ao Finar, o-documento dispõe:
"É preciso reestruturar, reforçar e
corrigir distorções."
Mas não diz quais são- as distorções. E"ra
preciso dizer que houve desvio de recursos,
houve recursos mal aplicados, comissões pa·
gas indevidamente, corrupção. Então, se _o
Governo quer moralizar, se quer aplicar cor·
retamente o dinheiro do povo, é preciso des·
de fá propor a instauração de inquérito sobre
a aplicação dos recursos do Finar nestes últimos anos. Realmente não se propõe isso. Fa·
la em diminuir essas distorções, mas não se
diz que as distorções geraram brutal concen·
tração de renda, em favor de algumas empresas, contadas a dedo. E, geralmente, aplicações feitas em empresaSc que não cumpriam
os seus objetivos. Pará-não falar do escanda·
loso pagamento de comissões- todo mundo
sabe que houve- na liberação dos recursos
do Finor.
Porque náo se propor a-investigação dissO?
Por que não se propor penas severas pai"a
aqueles que desviaram os recursos do po.vo?
Nada disso se propõe.
O mais grave é Que· não se pretende a refor·
mulação da SudenC. Na prática, o que se pro·
põe é a extinção do órgão. Veja-se -o que
está noticiado boje no Correio Braziliense,
à página de Economia, na coluna "Notas &
Cifras", do Jornalista Jorge Rosa: "Collor
muda o Nordeste". Está dito, em outras palavras, que a Comissão está propondo, e já
está no Gabinente do Presidente Collor, a
pura e simples extinção da Sudene e, em sua
substituição, a criaçãO de um mero escritório
de aplicação de incentivos e de desenvolvi·
menta regional, ocupando apenas 10 a 15 técnicos para cuidar de todos os trabalhos e de
todas as atividades que eram executados pela
Sudene.
Queremos dizer claramente aos Srs. Sena·
dores que há uma proposta de extinção da
Sudene no Gabinete do Senhor Presidente
da República, e- que, segundo esta ínfofmação que temos em mãos, o Senhor Presidente
já deu o seu parecer favorável.
Concedo o aparte ao eminente senador
Mauro Benevides, com muito prazer.
O Sr. Mauro Benevides - Nobre Senador
Mansueto de Lavor, antes de mais nada, expresso a V. Ex!- o meu estarrecimento diante
_do _que li, na manhã" de hoje, na primeira
página do Correio Braziliense: exatamente
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essa matéria a que V. Ex' alude, a esta altura
do seu oportuno pronunciamento, a extinÇão
da Sudene ou a redução do seu qualificado
quadro de pessoal para apenas 15 técnicos,
que garantiriam a sobrevivência desse órgão,
n1.1ma sube_stímação inqualificável dos seus
objetivos institucionais. Não acredito, nobre
Senador Mansueto de Lavor, que o Presi·
dente da República, nordestino que é, possa
enveredar pelo caminho da invalidação da:
quilo que foi até hoje a presença da Sudene
no desenvolvimento regional~ Falo neste ins·
tante a V. Ex' como ex-integrante do Conselho Deliberativo da Sudene, porque presidia,
na époci, o Banco do Nordeste, o mais importante agente financeiro da região, no que
diz respeito ao seu desenvolvimento. O Con·
selho Deliberativo da Sudene já teve a sua
composição reduzida, através de um projeto
de lei _complementar que tramita na Câmara
dos Deputados, a apenas vinte e dois Conselheiros e não mais aqueles quarenta da estrutura inicial;-com a representatividade de numerosos órgãos governamentais. Nobre Se·
nadar Mansueto de Lavor, que se promova
a reavaliação do Finar, estou de acordo.
Aliás, essa reavaliação é uma conseqüência
dos entendimentos a que as lideranças parti·
cl?rias, parlamentares, chegaram durante a
votação daquela Medida Provisória que propunha, pura e simplesmente, a extinção dos
incentivos~ Já foi uma conquista da nossa luta
garantir, até o dia 30 de outubro, umá reavaliação dos incentivos fiscais da Sudene. V.
Ex' ~be que jamaiS- Conipactuatíamos com
qualquer tipo de medida que representasse
favorecimento indevido para uma distribuição mal orientada dos recursos do Finar.
Queremos que a aplicação desses recursos
se faça rigorosamente dentro de princípios
qúe gatar.i:tam mais_emprego, mais produção,
enfini, aquilo que caracteriza o QfOgressQ_ da
nossa região. ~ortanto, {alo ~ v. Er neste
instante, como nõrdestino, eventualmente na
Liderança da nossa Bancada, para dizer que
urna proposição que chegue a eSta Casa, pro·
jeto de lei ou medida provisória, não encontrará nunca guarida se vier .com esse timbre
de extinção da Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste. V. Ex\ integrante
da nossa Bancada, nordestino disposto a defender a nossa região, teria aqui a arregimentaçâo de todas as forças, com o apoio indu·
sive dos representantes de outras regiões em
favor da presença da Sudene na estruttlta dos
órgãos governamentais, na área do desenvolviiiiento. Portanto, V. Ex\ neste momento
em que faz este oportuno pronUnciamento,
às vésperas da reunião, não sei se ministerial,
mas da reunião anunciada para a próxima
segunda-feira, coloca em posição de alerta
não apenas nós, Parlamentares, como o próprio Presidente da República, que, sendo
nordestino, jamais compactuaria- é este o
meu entendíinentO - com uma medida es·
drúxula, como a registrada boje na primeira
página dO COnefp B-raziliense.
O SR, MANSUETO DE LAVOR - Agra,
deço a V, Ex' o nobre Senador Mauro Bene-
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vides, seu oportun(ssimo aparte. V, Ex' tinha
que viajar, mas aguardou o_mq_mento desta
minha intervenção na tribuna do Senado Fe·
deral para manifestar a sua opinião sobre assunto __que não é outro senão o da_ d~cfesa d_a
Sude-Õ.e e do desenvolvimento do Nordeste
pelos nordestinos.
__
V. Ex• faz referência ao fato de o Presidente Fernando Collor de Mello ser nordestino, o que o Senador Divaldo Stiruagy sempre co.ntesta, dizen.do que_ Sua Excelência é
êarioca ou gaúcho, e não nordestino. Real·
mente, a decisão sobre esse desmonte absur·
do da Sudene, que leva, na prática, à sua
extinção, foi decidido por trés integrantes_do
Governo: a Ministra Zélia Cardoso de Mello,
de São Paulo; o ?viinistro Antonio Cabrera,
de São PauJo; e o MiniStrO Ozires Silva. Se
não estou enganado também de São Paulo.
Então, numa decisão como esta que afeta
profundamente os interesses da_nossa região,
nenhum nordestino foi ouvido,_ porque, no
caso, até a qualificação dq Presidente daRepública como nordestino é contestada. indu·
sive por um seu ilustre conterrâneo, o Senador Divaldo Suruagy, dizendo que só eventualmente Sua Excelência passou pelo Governo de Alagoas, mas a sua formação, o
seu espírito, a sua solidariedade é com outras
regiões do País e, talvez, com o exterior.
o

O .Sr. Ruy Bacelar um aparte?

Permite-me V. EX!.

O SR, MANSUETO DE LAVOR- Con,
aparte a V. Exa, eminente Senador
Ruy Bacelar.
O Sr. Roy Bacelar - Eminente Senador
Mansueto de Lavor, ninguém discorda da estrutura pesada da Sudene. Há pouco, inclusive o eminente Senador, pelo Ceará, Mauro
Benevides declarou que de 40 está reduzindo
IJ:ara 22 O riúmero de: Conselheiros desse órgão. Eu ainda acho pesado. V. Ex• falou do
prédio, que um eminente Parlamentar pernambucano considerou com_o um túmulo, boje. Mas V. Ex' também concorda, eu concordo e todos nós concordamos, que é preciso
redirecionar, reestruturar a Sude:q.e, esse _or·
ganismo criado para o desenvolvimento regional do Nordeste como similar à Sudam,
que promove o desenvolvimento do Norte
do_ .País. Entretanto, não podemos, de maneira alguma, concordar como o Pr~sidente
da República, que, ao invés de redirecionar,
reestruturar, pretende, na verdade, extinguir
esse Órgão importante para o nosso desen·
volvimento. éoncordamos plenamente, como V. Er muito bem disse~ que é necessário
cOibir, de uma vez por todas, os roubos, os
desvios dos recursos públicos através do Fi·
nór. OS" novos ricos do Nordeste, e também
do Brasil, que usaram e tiraram resultado
de lei dos Incentivos Fiscais, do art. 34/18,
e, lioje, do Finor, são os _mesmos. Criou-se
no Nordeste uma elite. Pouco ficou, vergonhosamente - sabidamente para eles, mas
vergonhosamente para todo o povo brasileiro
- , dos recursos do povo, que poderiam ser
aplicados em mais educação, mais saúde,
mais.moradia, mais terra, mais irrigação,
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mais lazer para o povo sofrido do Nordeste.
Esse dinheiro ficou concentrado na mão de
malandros, que se diZem, hoje, empresáriõs
inteligentes, criitivos-, e -que, em verdade, são

os mesmos: Se V. Ex• vai, como tem ido,
a uma reunião da Sudene, percebe que as
caras, as pessoas, os empre..~·ários "inteligentes" são os mesmos. Os donos das riquezas
'do Nordeste, todos eles, fizeram-nas através
do dinheiro subsidiado da Sudene, via Finar.
Por isso, acredito que é necessário, de uma

vez por todas, criar um inquérito rigoroso
para colocar esses empresários sabidos e ricos
na cadeia.

O SR. MANSUETO DE LAVOR -

- -

É o

que defendemos. Para ser coerente com o
que anda dizendo, o Presidente deveria logo
detenninar esse inquérito no Finar.

O Sr. Ruy Bacelar - A riqueza deles é
conseqüência, evidentemente, da pobreza do
povo nordestino. Parabenizo V. Ex~ por e5te.
discurso. Queremos a Sudene "enxugada",
redirecionada, voltada para o desenvolvi~
mento do Nordeste, mas pensando, sobre~
tudo, na melhoria de vida do povo sofrido
do Nordeste. Parabéns a V. Ex•
O SR. MANSUETO DE LAVOR...:. Muito
obrigado, Senador Ruy Bacelar. _
V. Ex" conhece muito a situação di Sudene. Não é a classe empresarial do Nordeste
que está participando e sendo beneficiada
com os recursos do Finor.
Houve uma distorção terrível que o documento da ComissãO Goldemberg reconhece.
No entanto, não determina a sua apuração,
nem se refere aos responsáveis. aos espertalhões que se beneficiaram com essas distar·
ções.
·
Tudo isso o Governo CõiiOr quer acober·
tar. E' os beneficiários do Finor não estão,
como nós, na tribuna de OposiçãO;- estão no
Palácio do Planalto, estão nos Ministérios,
estão na Sudene. Como, então, vai haver in·
quérito determinado por um Governo cujos
inqueridos são integrantes de altos escalões
do Governo? Como fazer isso?
Aqui invoco o papel do Poder Legislativo,
a nossa atribuição constituciot'lal de fiscalização.
Se o Executivo nâo determinar, no seu âmbito, um rigoroso inquérito administrativo
das distorções, que ele mesmo reconhece e
confessa nesse documento, no que toca à apli·
cação do dinheiro do Finar, o Poder Legislativo tem a obrigação de averiguar através
de uma CPI. 1! fundamental que se forme
uma Comissão Mista do Congresso, uma CPI
do Fino r. Só assim teremos condiçõeS morais
de retomar a linha de defesa do Fino r, mas
não esse Finõr dos privilégios, dos grupinhos, ,
das comissões indevidas. O eminente VíceLíder do Governo pede um recibo das comissões. Tenha paciência! Não é possível! Todo
mundo sabe disso. E os enriquecimentos, do
dia para noite, dos iluminados e empresários
a que V. Ex' se refere? E as pessoas que
entram sem nada, só com papéis, pobretões
hoje e ricaços amanhã, com três ou quatro
aviões? São mordominas, aviões, e vida prin~

cipesca com O dinheiro do povo. Essa gente
está apoiando o Governo Collor. Essa gente
está nós ?ilih(stérl6s.; -esSa gente está na Sudene. Então, não se vai apurar nada? Vamos
assistir de braços cruzados? Parece-me uma
omissão íirij>efdOável perante o Nordeste, cujo povo, sob este argumento de que os recursos são mal aplicados, sofre mais abandono
e discrimfu_aç_ã_o_,__ ~
Estanios propondo um Finar diferente, um
Finar que vá para as microempresas, que vá
para o pequeno e médio agricultor. Hoje só
vai pa·ra o grande latifundiário, por forÇa de
uma detenninação_da Suçlene. O méd!o e
o pequeno agricultores não sentem o cheiro,
não vêem a cor do dinheiro no Finor. E proibido financiar pelo Finor o pequeno e o médio agricultor. É proibido oficialmente! Pois
bem, eles são a rhã.ioria, eles produzem 80%
dos alimentos do Nordeste, eles empregam
o maior cõntingente~ ae mão-de-obra e não
vêem a cor _do dinheiro do Finór, pcirque é
proibido.
O _S[-_.__B._uy Bacelar- As cooperativas tambéin não.

O SR. MANSUETO DE LAVOR- AS coo·
perativas também não. Então, tudo aquilo
que democratiza o capital, a pequena e a mé·
díãproprreaaaes, as cooperativas, as associações, estão à margem, proibidas oficialmente
de receber recursos do Flnor. Este é um privi·
légio dos grandes empresários e dos grande5
latifundiários, mas não todos, só aqueles que
entram ---:-._desculpem-me a palavra - na
"mutreta".
O Sr. Ruy Bacelar- Na ''panelinha''.

O SR. MANSUETO DE LAVOR- Na
''panelinha". Não são todos os empresários
do Nordeste, nãol

O Sr~ -iiUy Bacelar - É uma máfia, é um
grupo de gân,êter~.._.
O SR. MANSUETO DE LAVOR - Há
grandes empresários do Nordeste que nunca
se beneficiaram do Fino r. É ilusão dizer que
todo~ os empresários grandes ou propríetários rurais recebem esse benefíciO. Só um grupírihO:
Recebi um_ refató_rio, no ano passado é pena não tê-lo em mãos-, que cita até o nome,
porque não há segredo. E tudo isso é em
segredo.
••
O Sr. Ruy Bacelar seu discurso.

É

uffi

endosso ao

0-SR:--MAJ\!SUETO DE LAVOR -

Há

14 projetas financiados pelo Finor. Desses,
quantos já começaram a produzir? Zero. Produção zero.. Catorze projetas financiados pelo Finort Agropecuários, agroindustríais etc.
Todos elefantes br<!ficos.
O Sr. Ruy Bacelar- Permite-me V.

Ex~?

É só um complemento do me:u aparte.
O SR. MANSUETO DE LAVOR - Pois
não.
O Sr. Rujo-llacelar- A uma altura desta
já estou com receio de sua possível reeleição,
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da minha ou de outros que lutam pela seriedade na aplicação dos recursos provenientes
do Finor.

O SR. MANSUETO DE LAVOR- Custa
caro.
O Sr. Ruy B8.celar- É um grupo tão orga·
nizado que amanhã todos os jornais do Brasil
ppd_erão dizer: "Senador Mansueto de Lavor
e Senador Ruy Bacelar lutam contra o Nordeste"._O lobby é tamanho que tenho receio
de amanhã todos os jornais partirem para
isso: "Lutam contra o Finar, lutam contra
o desenvolvimento do Nordeste. Querem
acabar.'' Não duvido nada. E há muito maiS.
Há outro perigo, o de V. Ex• sumir. Porque
o grupo é tamanho, é tão organizado, que
lutar contra o Finor, contra esse sucateamen~
to ou essa sucção do dinheiro públicÇ) em
favor de poucos, sob a alegação de que está
fazendo o-desenvolvimento do Nordeste, po·
de criar problemas para V. E~. para "mim
e para tantos outros. Nós, que não temos
receio, temos uma vida, graças a Deus, livre,
aberta, não vamos temer injúrias, calúnias,
venham elas de onde vier.
O Sr. Afonso Sancho - Permite~me um
aparte, nobre Senador Mansueto de Lavor?

O SR. MANSUETO DE LAVOR - Obri·
gado, nobre Senador. Espero que V. Ex~ vol·
te ao debate, tão logo conceda o aparte ao
Senador Afonso Sancho.
Deixo bem clara a minha posição. Primei~
ro, defendo, junto com o documento, a refor·
mulação da Sudene, mas não a sua extinção;
segundo, quero que continue o Finar, mas
deroocratizado. Dinheiro do Finar que é di·
nbeiro do povo, deve ser aplicado em bene·
fído do povo e não em favor de uma minoria
das minorias. Reformular o Finar, redirecio·
ná~lo. A par disso, defendo um rigoroso in·
quérito administrativo ou parramentar para
apurar e punir os desvios do Finar.
Concedo o aparte ao nobre Senador-Afon·
so Sancho.
O Sr. Afonso Sancho- Senador Mansueto
de Lavor, sinto-me muito satü,feito quando
vejo nesta Casa levantãr-se assunto de interesse do Nordeste, especialmente a única
agência de desenvolvimento que aquela Re·
gião tem. No entanto, não concordo com essa
discriminação de Sul e Norte, porque quem
criou a Sudene foi um homem de Minas Ge·
rais, o maior Presidente que o Nordeste teve,
o Presidente Juscelino Kubitschek.

O SR. MANSUETO DE LAVOR- E Mi·
nas Gerais faz parte da Sudene.
O Sr. Afonso Sancho- Eu sempre dizia

em Fortaleza, como líder empresarial, que
eu gostaria que o Presidente do Banco do
- Nordeste fosse um homem do Rio Grande
do Sul, l!ID _g(!.úcho que tivesse uma visão
maior e mais larga. O nordestino, devido à
sua pobreza, às difiCuldades que enfrenta,
tem uma visãomuito curta. Houve uma grande concordata no Banco do Nordeste, em
Fortaleza, em 1964, e o Presidente Juscelino
Kubitschek mandou para lá o Ministro da
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Indústria e do Comércio, um ex-Governador
de São Paulo. No terceiro dia _concluiu elE::
que no Ceará não havia problemas.
Tantos prOblemas existiam e o Banco do
Nordeste os resolvia, porque, naquele tempo, este banco tinha 150 bilhões de _cruzeiros
em caixa no Banco do Brasil e não os utilizava, porque o Presidente era, como disse aqui
o .Senador Jutahy Magalhães e outros, um
inspetor técnico do Banco do Brasil chamado
Jaguaribe- talvez V. Ex-' o tenham conhecido - disse que o Presidente era parcimonioso. E fez o gesto de "mão fechada". De
forma que penso que- não há Presidente nenhum neste País que renha a coragem de aca~
bar com a Sudene.. D.e..reformular, sím, porque há necessidade de r_e.formulação. A Sude~
ne transformou-se em um monstro. Quanto
ao problema de aplicação só com o empresário, o Congresso Nacional tem culpa, quando aprovou o Plano-Diretor da Sudene. É
um erro tremendo! Somente empresas S/A
podem solicitar os benefícios daquele tempo
do art. 34/18, hoje, do Finar. A Sudene deve~
ria ter criado no seu Plano·Diretor as. condições para atender ao pequeno, médio e grande empresários, favorecendo mais o pequeno
e o médio, deixando o grande para outros
empreendimentos, para outros meios finan-:
ceiros que o próprio Governo tem, como o,
BNDES. Afirmo que este Governo não vai
proteger ninguém, pois tem demonstrado que
não tem apego a ninguém. Se houver necessí-.
dade de esclarecer este assunto através de
inquérito, como V. Ex• propõe, ou através
de uma CPI, ele será esclarecido em todos
os detalhes, e o Presidente não terá condições
de querer proteger ninguém. E mais: é preciso que sempre que se façam acusações se
dêem o nome aos bois, para que possa ficar
bem claro. A Sudene transformou-se em wn
monstro com 14 empresas, o que não· tem
sentido. O assunto deve_ ser realmente levan·
tado, sacudido, e nós, nordestinos~ aqui, no
Congresso, não devemos, nem em sonho,
permitir que se elimine a Sudene._ Que se
reformule, está ce_rto, porque a Sudene transformou-se em um monstrengo que pre-cisa
passar por uma grande reforma_

ne no Gabinete do Presidente Fernando Collor. E sobre isso. não foram ouvidos os Go·
y_emadores, nem as lideranças do Nordeste.
Ãí vai o meu (C paro. Não tenho nada contra
paulistas ou contra mineiros integrantes da
Sudene. Nada disso. Não se trata de jogar
brasileiros contra brasileiros. A defesa de
uma Região não envolve necessariamente o
ataque a outras Regiões. Ao contrário, queremos o equihbrio e a integração do Brasil
todo, para o fortalecimento da Federação.
É uma das graves falhas da nossa Constituição o não fortalecimento da Federação
através de_ uma política regional correta, como se faz,_ por exemplo, na Itália. Isso não
se fará a não ser itravés _de Incentivos, de
tratameÕto_ privilegiado. Defendemos isso
para 6 Nordeste não como está sendo feito
agora, em benefício das minorias, mas em
benefício de todo o povo da Região. _
O Documento Goldemberg diz muito bem:
"A industrialização do Nordeste, como todo
o seu desenvolvimento, não pode ser concebida como um apêndice do desenvolvimento
ou da industrialízação brasileira". Se é assim,
vamos ter instrumentos para fazer com que
o Nordeste assuma o seu papel, partícipe,
decida, como se faz em São Paulo.
Um assu_nto 9e suma gravidade, de profundas repercussões em toda a Região, como
essa propo-sta de extinção da Sudene, está
sendo decidido por algumas pessoas - e aí
vem o caso da citação - , nenhuma delas
~g~da ~- Regi~o. Governadores estão à margem, os Parlamentares estão à margem, as
lideranças polCticas e comunitárias estão à
margem dessas decisões da Comissão Goldemberg e do Palácio do Planalto. É sobre
isso que estamos reclamando.
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permita-me fazer uma espécie de caricatura
no seu pronunciamento, V. Ex", que é o mais
sério possível-, quando vejo que neste País,
neste Governo, procura-se, em nome do
combate_ ã inflação, mat_ar de fome_os assalariados, os trabalhadores, levar ao desemprego milhares e milhares de brasileiros, chegan·
d9 .hoje já a um milhão de desempregados
neste País; quando vejo que para se decidir
uma questão da Companhia Siderúrgica Nacional, em vez de se chegar ao gerenciamento
mais perfeito dessa Siderúrgica, já se busca,
já se pensa em fe_chá-la - e a CSN foi um
marco do desenvolvimento nacional - ;
quando Vejo _que, pelos problemas levados
à Petrobrás, não tanto por culpa do gerencia-.
mento, mas p·etas medidas do próprio Gover~
no, fala-se também em vendê-la, em privati·
zá~la, chego a ficar com medo, Senador Man·
- -suetode Lavor, que alguém comece.a discutir
política demográfica, porque é capaz-de uma
reencarnação·de Herodes mandar matar os
primogênitos, para evitar que a população
brasileira cresça, e cresça, portanto, a pobreza neste País. E_sta é a maneira mais fácil
que os incompetentes têm para dirigir: fechar
aquilo que não está dando certo, e não procu_rar melhorar e acertar aquilo que está desaw
certado.

Ex~

O Sr. Jutahy Magalhães- Permite-me V.
um aparte?

O SR. MANSUETO DE LAVOR- Muito
obrigado, nobre Senador Jutahy Magalhães,
pelo seu oportuníssimo aparte. V. Ex• diz
que ainda não se começou a política demográfica. Já nessa Comissão de cientistas discu·
tiu-se política de assentamento demográfico
e voltou à pauta a velha tese de que o Semi-Árido do Nordeste é impróprio~ Tinha que se
assentar a população do Semi-Arido em outra
região. Conclui o Dr. José Goldemberg: "Co·
mo o nordestino é afetivo, fica na sua região,
mesmo em condições as mais adversas".

O SR .. MANSUETO DE LAVOR V. Ex•
tem a plavra.

O Sr. Jarbas Passarinho -Permite· me V.
Ex"' um aparte?

O Sr. Jutahy Magalhães- Nobre Senador
ManS.úeiO de Lavor, V. Ex~ está discorrendo
mUlto bem a respeito desta questão que é
da maior importância não apenas para nossa
região como para todo o Brasil. Como V.
Er- muito bem colocou, a política de combate
aos desníveis regionais seria da maior impor·
tância para o desenvolvimento do País como
um todo, e não apenas da nossa região. Minha preocupação, nobre Senador, é que há
muitos anos venho tentando conseguir tomar
conhecimento de como são distribuídos os
recursos através do Finar. Já perguntei a vári_9S Ministros nesta Casa, ...

O SR. MANSUETO DE LAVOR- Já concederei o aparte a V. Ex~. com muita honra,
nobre Senador. Permita~me apenas concluir
meu pensamento.
Então, que se lhe dê, pelo menos, condições de sobrevivência. Daí veio o reforço,
dizendo que o Semi-Árido nordestino é im·
próprio para a agricultura, o que não é verdade. Discordamos desse documento. Como a
população quer lá permanecer, que se lhe
dêem pelo menos condições de subsistência,
isto é, que produza milho, arroz, mandioca,
para não morrer de fome.
Por trás do documento está a tese de deslocamento, de evacuação da população para
outras áreas, que consideram os bolsões de
fertilidade. Um absurdo como este; num documento de cientista, faz tremer no túmulo
o velho cieritista Guimarães Duque, que foi
o apologista da viabilidade sócio-econ-ômica
do Semi-Árido. Esse documento é atrasado!
Parece wna ousadia dizer isso, mas é de um
atraso palmar esse documento. O Dr. Goldemberg afirmou que o solo não é fértiL Portanto, a população deve ter outras opções
que não a agricultura.

O SR. MANSUETO DE LAVOR- Muito
obtigado, nobre Senador Afonso Sancho, pelo importante aparte de V.~ Concordamos,
·em grande parte, com aquilo que estamos
aqui debatendo. As discordâncias são secundárias.
Senador Afonso Sancho, reformular a Su·
dene é desejo de todos nós. Mas a Sudene
está esvaziada, não por culpa de Governadores do Nordeste, uma vez que é um ÓrgãO
O SR. MANSUETO DE LA VÓR -Mas
Federal, não por culpa dos servidores e dos
ninguém sabe.
técnicos da própria Sudene, e muito menos
da população nordestina, que espera que a
o sr·..Jútaliy M&ialhães-~: .. "Pessoalmente
Sudene cumpra o seu papel, e sim por culpa
fiz sÕlicít8.ções. Promessas me foram feitas
do Governo Federal. Esperava-se que o Pre-- de que seria remetida a relação, mas nunca
sidente Fernando Collor retirasse a Sudene
consegui saber como eram distribuídos. Há
dessa fossa em que foi jogada há dezenas
um mistério. V. Ex~ cita o exemplo de um
de anos, desde quando se convencionou co-n~
cidadão Que_ tem 14 empréstimos e nenhum
deles está produzindo. E preciso realmente
siderar a Sudene como órgão de subversão
ideqlógica, e não de desenvolvimento econó- - esconder. Daf a necessidade dã. reavaliação
mico. Há uma proposta de extinção da Sude- · da Sudene. Quando vejo, nobre Senador -
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Ora, se fosse ele ao Nordeste, se visitasse,
por exemplo, os projetas de irrigação, Conio
os situados na área que circunda Petrolina,
veria que lá se prova, c-o-m todas as evidências, que o solo é hoje um elemento secundário na produção agrícola. Seria ótimo se
o solo tivesse todos os nutrientes _da planta,
mas, não tendo, corrige-se o solo. Já o clima
é diferente, b mais difícil Cõirigir o cfi ma.

O Sr. Jarbas Passarinho- Permite-me V.
Ex~

um aparte?

O SR. MANSUETO DE LAVOR- Con·
cedo o aparte ao nobre Senador Jarbas Passa·
rinho.

O Sr. Jarbas Passarinho-- Muito grato
a V. Ex• por me permitir o aparte. Costuma
dizer o Senador Pompeu de Sousa que nas
sextas-feiras nós fazemos tertúlias. E o maiS
interessante é que eu tenho notado que essas
tertúlias ~ão sustentadas por nordestinos e
nortistas. Veja V. Ex~. neSte PlenáriO S6 há
nordestinos e nortistas. Diz o Senãdor Oda cii
Soares que· reciprocamente se estimam. Eu
punha, até, certa dúvida sobre isso, no geral,
não aqui no particular. De qualquer modo,
veja a importância deste _tema que estamos
discutindo agora. Prelimiilarmente, eu ousaria dizer que a origem das agéncias estatais
de desenvolvimento, visando eliminar os desníveis inter-regionais, deu-se com a Consti·
tuinte de 1946, quando Leopoldo Peres propôs aqueles 3% da renda tributária para a
Amazônia. A primeira agência s6 fciiCriada
em 1953, com a SPVEA- Superiritendência
do Plano de Valorização Econômica da Amazónia: Naquela altura, eujátive-dúvidãs, pol-que eu estava acompanhando um processo
que se fazia no Peru e achei até mais interessante o que eles chamavam de lei da selva.
Caracterizava o seguinte, pelo menos para
nós da Amazônia, que contribuímos com menos de 1% do total arrecadado de Imposto
de Renda no Pafs. Bastava que Uma indústria
se estabelecesse lá e automaticamente, a
exemplo do que se fazia rio Peru, ela Seria
insuscetível de qualquer tipo de taxa, qual·
quer taxação, qualquer imposto. Era achamada lei da selva. Quem se estabelecesse lá
produzia e não pagava impostos. Mas quando
a SPVEA começou a funcionar, eU- ine preo·
cupei- eu estava de cost.as para V. Ex•,
mas estava ouvindo muito bem, e: ouvi os
apartes dados pelos Senadores Ruy Bacelar
e Jutahy Magalhães-, pois considerava que
começava a haver uma dificuldade muito
grande de beneficiar a Região através desse
processo. Qual era o processo inicial? A SPVEA tinha uma Comissao Delibe!3.tiVa, OD.de
havia supostos sete técnicos federais, nomeados pelo Presidente da República, e nove
eram representantes dos Estados. Não havia
Conselho Deliberativo. Então, os nove representanteslios-E-stadm;-erana-maiotfa-.-De
maneira que, quando saía o orçamento anual
da SPVEA, ele era praticamente um reforço
a cada Estado e a cada Território, um reforço
orçamentário de cada Estado e de cada Terri~ó_rio. Surgiu a Sudene, e~ boa hora, e auto-

maticamenle -rtlõ-strou~se muitO mais habili·
tada -a pTOdUiir o-resultado desejado do que
a SPVEA estava úi.Zeiido. Então, nO Governo do Presidente Cãstello Branco, surgiu a
chamã.da_ Q_j:leração Amazônia. Criou-se a
Sudam, até por analogia com a Sudene, e
surgiu esse problema dos incentivos fiscais.
Eu estava sendo eleito Senador e fiz umas
palestrãs- pirã-alguns clubes de Rotary, LioliS
Qube, no Pará, discutindo esta matéria, e
perguntara: qual vai ser a propriedade.quando houver_ cinco -projetas, como era o caso,
de produção de óleo alimentício? Não sei
qual projeto vai ser favoreCido -pelo Conselho
Deliberativo, mas, se deferirmos todos os cinco, vamos tei" uma compUcaçãó. É uma competiÇão qu_~- v'ãí ·s-e tornar suicidã em certos
rrioineritOf-ISSõ ~Foíffiuito pouco, Senador.
É o que V. Ex~ disse, ainda há momentos.
Foi _qUando surgiu _-a corrupção, a captação
de recu-rSos -meillan-te-participação de 30%,
40%. Ainda há pouco ouvi um aparte dado
a-v.-EX.\ij'uarido se disse 50%. Acho que
fOi do Senador Ruy_Bacetar. Como o prOjetO
podia defender-se, não digo o projetista, mas
o dono do projeto, na hora em que fosse
fazer a prestação de contas à Sudam? Isso
teria-qUe
maquíado. Automaticamente isso -jáOeinOnsfrava que se convivia -tranqüilamente _com'! corrupç-ão. Não Sei s~-aconte~u
na Slldene, mas na "Siidam, Por exemplo, to. dos os projetas originários de empresários
da área_acat~aram sendo absorvidos por capitali_stas do resto do Brasil, especialmente da
ái"ea maís ·dínâmica· da economia brasileira.
É raro, hoje, um projeto que esteja sendo
executado na Amazónia originário de um empresário paraense, amazônida ou o que seja.
V. Ex~ falou na Sudene, _ainda há _pouco, no
problema de subversão, numa crítica ao seu
desenvolvimento. Era·claro, no-meo entender, que depois da revolução de 1964, que
era um movimento que só tinha unidade no
contra - era antimarxíSta, antico"rrupção,
anti-sindicalista, de pelego etc., mas; na hora
do pró, eu defendia a Pet,robrás e o Senador
Roberto Campos não a defendia, ao contrário, até hofe nãO me-perdoa por ter defendido
a Petrobrás; mas, como era antimarxista,
atingiu-se uni hOmem que eu tive a coragem
de defender, já casSado. E V. Ex• sabe que
ele realmente foi um nome que marcou uma
época da Sudene. E nem por isso a Sudene
póde ser prejudicada, porqqe entrou, em seguida, por exemplo, o Genéral Euler Bentes
MOJ;lteiro. Ach9__qu_e tod_a a Sudene presta
a ele a maior homenagem. O problema dos
inc~tivo_s fiscru:s-tem:que ser revisto. AgOra,
fechar a Sudene, fechar a Sudam, acabar com
elã.S?!. .. -·Quero associ8r-me ao protesto de
v. Ex·' porque acho que este não é o caminho
para se tentar, já não digo talvez acabar com
os desníveis iiifer-regionaís; porque a velocidade de aceleração económica de São Paulo
e: -de-Minas- etc;é-nmito· maior ,-mas- peto-ntenos impedir que esse gap aumente. No momento, vejo entrar aqui um -Senador que não
é nortista nem ilordéstinO, o-senador MataMachado. Ele está dentro da Sudene também, porque é de ~inas.

ser
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O SR. MANSUETO DE LAVOR- Muito
obrigado, Senador. O aparte de V. Ex~ foí
importante, situou alguns pontos da linha que
vínhamos desenvolvendo. Ê fUndamental, diante dessas ameaças, que
haja uma união em torno da Sudene, até porque quantos recursos, quanto esforço, quanta
esperança, quanto investimento _em recursos
-humanos! Podemos afirmar, Senador Jarbas
Passarinho, que a maior concentração de r e·
cursos humanos que o Nordeste tem está na
Sudene. E isto custou caro ao País.
Com relação a esse pessoa(, citamos aqui,
há poucos dias, a situação de __306 técnicos
de nível superior, tais como agrônoinos, eco:.
nomistas, administradores de empresas, geólogos, geógrafos, colocados em disponibili~
dade. Eles Oisseram: "Mas agora, diante da
dedsão do Supremo Tribunal Federal, vaffios
ganhar integralmente e vamos ficar em casa?!
Isso_ não é possível! E resolveram formar a
Sudene paralela e assessorar de graça os planejamentos dos Estados e Munucfpios. Mas
é claro que esta é uma situação provisória;
porque o Nordeste precisa não só de um assessora_mento isolado a esse Estado ou àquele
Município como de um Planejamento regional, para diminuir esse gap a que o Senador
Jarbas Passarinho se refere, entre Norte, Sul,
Nordeste_ e também o Norte, com o caso da
Sudam, que tem a inesma finalidade e cuja
defesa apoiamo-s írltêgratmente.
Cremos que extinguir a Sudene é extinguir
parte das esperanças do povo, do patrimônio
do -povo brasileiro. Podemos até dizer que
é um gesto de lesa-pátria. Apurar essas irregularidades é obrigação. O Finor só poderetomar as suas atividade_s se realmente forem
apuradas essas distorções, levadas à opinião
pública brasileira, aos seas responsáveis e,
então, dizer: agora é diferente. Vamos redire'cionar os recursos _do povo, que devem ser
destinados integralmente a uma Região que
precisa desses incentivos, quando outras regiões não precisam. É o sacrifício que toda·
a sociedade faz para melhorar a sorte de ai~
guns outros. Irmãos ajudando irmãos, não
irmãos ajudando espertalhões, como tem sido até agora o caso do Finor.

O Sr. João Lobo- Permite-me V. Ex•?
O Sr. Ney Maranhão -

Permite-me V.
Ex• um aparte, por favor?
O SR. MANSUETO DE LAVOR- Já ter·
mino, Sr. Presidente .. Gostaria apenas ter a
benevolência de V. Ex•

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
- A Presidência sente-se muito constrangica, pela importância do assunto, mas o tempo
de V. Ex• já se esgotou há 8 minutos.

O Sr. Mansueto de Lavor -

Muito obri-

ga~o.

O SR. l'RI<."'SIDENTE~(PompeiCde Sousa)
-Inclusive um dos seus aparteantes está inscrito, e gostaria que todos os inscritos falas:
sem. Receio que -hãO haja tempo material
para isso. Um dos candidatos a aparteante
está inscrito; o outro, não. Gostaria que os
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aparteantcs fossem breves e que V. Ex• fosse
conciso no fim do seu discurso.
O SR. MANSUETODE LAVOR- Sr. Presidente, pediria só a benevolência de V. Ex~.
por mais alguns instantes, p~ra os breves
apartes do Senador Ney Maranhão e do meu
eminente Colega do Piauí, Senador João Lobo.

Podemos até antecipar, eminente Pres-idente, que no discurso que fez, na posse doDr. Egberto Batista, atual Secretário do De·
senvolvirnento Regional, o meu eminente
Colega de Pernambuco, SenadoLNey Mara·
nhão, hoje Vice-Uder do Governo nesta Casa, denunciou exatamente isto que estou denunciando aqui, o que causou enorme malestar nos escalões interiores da Sudene e em'
outros do Governo, porque pessoas vestiram
a carapuça, passaram recibo nas denúncias
que o Senador Ney Maranhão fez no momento mais certo. que era aquele em que
se substituíam as diretrízes para o Nordeste.
Espero que o Sénadõr Ney Maranhão junte-se a todos nós na defesa e no fortalecimento da Sudene, e na reformulação e democratização dos recursos do Finor.
Tem o aparte V. Ex•, nobre Senador Ney
Maranhão.
O Sr. Ney Maranhão- Senador Mansueto
de Lavor, concordo em. gênero, número e
grau com V. Ex\ quando denuncia e alerta
da tribuna sobre essas distorções, esses fato~
que aconteceram na Sudene. Todos nós, nor·
destinos, temos a abrigação de defender, zelar pelos interesses maiores desse órg_ão re·
gional. Tenho certeza absoluta de que V. EX"!
conhecedor profundo dos problemas do No r·
deste, como o Senador Jutãby Magalhães,
todos nós acreditamos que a Sudene tem que
ser reformulada, de acordo, inclusive, com
aquele pronunciamento que- fiz na poSse dO
novo Superintendente. Estarei, iuntamente
com V. E~ e com todo::; os Senadores do
Nordeste, acompanhando, passo a passo, essa reformulação, e aquilo que não interessar
ao Nordeste, aquilo que prejudicar o Nor·
deste não contará com o meu apoio, pois,
antes de ser Líder do Governo, eu sou nordestino, eu sou um Senado! de Pernambuco,
e estou com V. Ex• e com os Srs. Senadores
da região em defesa dos ã.Itos intereS-seS deSse
órgão. que é fundamental para o desenvolvimento do Nordeste brasitelro.

O SR. MANSUETO DE LAVOR- Muito
obrigado, nobre Senador.
Não poderia faltar aqui a voz de um representante do nosso querido Estado do Piauf,
o Senador João Lobo, que, certamente, trará
uma contribuição, principalmente à defesaconjunta que fazemos do órgão de d_esenvolvímento regional, com o apoio, inclusiVe, de
outros Estados, porque não é possível que
se queira desmontar a Sudene em vez de reestruturá-la, reerguê-la, para que cumpra o seu
papel de coordenadora do desenvolvimento
da região nordestina
V. Ex~ tem o aparte, nobre Senador João
Lobo.

O Sr. JOão Lobo--:- Senador Mansueto de
Lavor, V. ex·, como sempre, "bota o dedo
no suspiro", no ponto exato da questão. Não
entendemos que passional é esse que preside
certos setores deste País, para virarem tão
brutalmente contra __os interesses de uma região que já foi c3.nfilda, em prosa -e_ verso,
dwante toda a História deste Pafs, como carente, coma necessitada, como atrasada e in·
capaz de, por si só, dar a arrancada para
o desenvolvimento. Gostaria de fazer uma
afirmativa: V. EX!- disse, no seu brilhante discurso.:.
. O SR. MANSUET<fl DE LAVOR Excelência.
___

Não,
_

é que existem quatro Srs. Senadores ainda
i

inscritos para falar.

O Sr. João Lobo- Encerro o meu

apa~e.

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
-V. E,;~ disse muitO- bem, já ultrapassou
o te)llpo d_e aparte há muito tempo.
Faço apelo ao nobre Senador Mansueto
de Lavor para que náo conceda mais aparte.
Temos quatro oradores inscritos e não quero
negar o direito a ninguém de falar.

O Sr. Carlos Patrocínio - Permite-me V.
Ex~

um aparte?

O SR. MANSUETO DE LAVOR -Sr. Pre·
sidente, peço apenas um minuto, porque o
Colega do Tocantins estava esperando.

O SR. JOÃO Lobo - Brilhante, sim, e
sério discurso. V. Ex• disse- que destruir um
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
órgão como a Sudene é um crime de lesa-pá·
-Desde que S. Ex• se contenha no limite
tria. V. Ex~ deveria tê-lo enfatizado, porque,
do aparte, que são dois minutos.
realmente, é o que representa a destruição
O Sr. JQão Lobo- V. Ex• está exag~r?ndo
da Sudene. Eu diria que_a Sudene é o únicOo tipo de policiamentO que mantém. Ora,
programá sériO e de continuidade que existe
Sr. Presidente, ninguém infringe mais o Regi·
neste País. Não existe outro! Pelo menos não
menta do que V. Ex• _
urn programa que enc~rou uma região durante 20 anos e que se mantém com continuidade
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
e com persistência. É verdade_que com alguns
-Tenho de respeitar o direito de_ V. Ex~
erros, com alguns tropeços. Não queremos
e de todos os outros Srs. Senadores. _Não
obscurecer tudo isso, tanto é que nos juntaposso admitir que haja, realmente, direitos
mos à Medida Provísória que obrigou uma
não atendidos aqui dentro. Todos serão atenreavaliação da Sudene. Estamos com o pare·
didos igualmente.. V. Ex~, nobre Senador, es·
cer da Medida Provisória que impôs uma reatá impedido regimentalmente de discutir com
valiação, até outubro deste ano, à Sudene.
a Mesa.
Entietanto, querer destruir a Sudene é um
O SR. MANSUETÓ DE LAVOR - La:
cr~me que ksa os interesses deste País. Esté
menta ter sido o causador involuntário deste
PaiS-não poae-ser descontínuo. Não adianta
incidente, ffiiij)Cço aO Presidente 30 Segun·
pensar que se pode ter a descontinuidade do
dos para o Companheiro, porque seria uma
Território Nacional com o Sul e o Centro,
falta de atenção se não o fizesse, pois S. Ex~
ricos, e o Nordeste, um bolsão de pobreza
espera há vários minutos pelo aparte, e logo
e de miséria. N'mguém pode querer a separadepois encerrarei, agradecendo V. Ex~, Presi·
çãO do Nordeste do resto do Brasil. É com
dente, a compreensão.
isso que esses espíritos sonham, em fazer a
separação, porque a marginalizaçáo e a :miséO SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
ria estão localizadas naquele bolsão de pobre-Perfeitamente.
za, um bolsão que é uma reserva de mercado
O Sr. Carlos Patrocínio- Nobre Senador
-do- resto do Brasil e um grande fornecedor
Mansueto de Lavor, V. Ex:' não causou ne·
de mão-de-obra para este País. O homem
nhum tran:>torno. Muito pelo contrário, brin20 anos, na idade de traballio, dando prejuízo
dou a todos que aqui compareceram nesta
e encarecendo as administrações do Nordesmanhã de sexta-feira com um magnífico diste; quando é mão-de·obra válida, desloca-se
curso, dos mais iritportarltes e aiuais para a
para a região Centro-Sul; quando já é velho,
política de integração nacional. Somos dareretorna para o Nordeste. E este custo social
gião do norte de Minas, do Polígono das Sepelo qual o Brasil é responsável. Por isso
cas, onde acaba a Sudene. Essa região proslevantamos a nossa voz contra todas essas
perou graças à instituição desse órgão de de·
atitudes, pois querem destruir um programa
senvolvimento do Nordeste. A Sudene, antiválido e um programa que tem dado excegamente, no Governo do Presidente Juscelentes resultados._ Sou o primeiro a reconhelino Kubitschek e nos Governos subseqüencer que exfStem erros na Sudene. Existem
tes foi muito melhor gerida do que tem sido
erros de enfoque, existem erros de localizaatualmente. Temos, por exemplo, a Biobrás,
ção, na distribuição de recursos, tudo isso
em Montes._ Claros, fabricando e produzindo
rec<mheço. Nfas quer~r destruir-:- parece que_ -insulina. Então, em nome dos mineiros dessa
foi até V. Ex• quem falou- a igreja porque
região, cumprimento V. Ex• pelo brilhantiso padre rezou mal a missa, é levar longe de·
mo da sua oração. Também estamos firmes
m3.fs iiin- sectarismo inadimissível _nesta Páno propósito de instituir uma ComissãO Parla·
tria. Es.tou __nQtando a insistência com a qual
mentar de Inquérito, porque é dever do Con·
o PreSidente ...
gresso Nacional e do Senado Federal, no que
diz respeito âs aplicações das verbas do Fino r.
O SR. !'RESIDENTE (Pompeu de Sousa)
-Nobre Senador João Lobão~ vejo com
Parab.éns a V,_ Ex' pelo brilhantismo de suas
palavras e parabéns a todos que o acompamuita simpatía a intervenção de V. Ex•, como
--todos os nordestinos vêem, mas a verdade
nharam nesta sessão.
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O SR. MANSUETO DE LAVOR -~Retri·
buímos, nobre Senador Carlos Patrocínio,
Sr. Presidente, Sudene delenda est. Deve·

mos responder daqui deste Plenário e do
Congresso Nacional~ A Sudene é reformulável, mas, no que diz respeito ao seu papel,
ela é intocável. Vamos mantê-la e lutar pelo
desenvolvimento regional do Nordeste, da

Amazónia e _de_ oUtras re"giões emPobreCidaS
para que, no equilíbrio regional, este País
possa desenvolver-se e crescer voltado para
os interesses de todos os seus filhO:iEra o que tínhamos a dizer, Sr. Presidente.
(Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
-Concedo a palavra ao nobre Senador luta·
hy Magalhães.
O SR. JUTAHY MAGALHÃES (PSDB-

BA. Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr.
Presidente, Srs. Senadores, depois de tantos
discursos importantes que ouvimos, hoje,
pretendia ocupar a tribuna com a votação
do Código de Defesa do Consumidor, realizada ontem. No entanto, o Senador Dirceu
câ.rneiro já o fez, Com o brilhfl,ntismo que
todos reconhecemos, com conhecimento perfeito do problema, porque ele foi, daqui do
Senado, talvez aquele que mais se dedicou
ao assunto, estudando profundamento todas
as nuanças daquilo que desejávamos fosse
o Código do Consumidor.
·
Ontem, Sr, Presidente, saí daqui meio fruStrado. Explico por quê. Até certo ponto radical na minha ação política. Sempre que manifesto determinada posição, pensando que estou indo em determinada direção, fazendo
um discurso, por exemplo, imaginando que
estou fazendo um discurso de oposição, e vejo a Liderança do Governo aplaudir o meu
discurso, eu paro para pensar: Será que estou
errado? Onde é que estou errado?
O que aconteceu ontem foi semelhante,
Saí daqui preocupado, porque estávamos
procura,ndo fazer a defesa do consumidor,
defender aquilo que imaginávamos fosse o
interesse do consumidor, quando vi a alegria
dos empresários, satisfeitos com aquilo que
tínhamos acabado de votar.
Lembrei-me, então, de que li, há algum
tempo, o livro de um ex-Deputado e ex-Senador, grande amigo da minha famnia, Drault
Ernany, cujo título é "MeninoS, eu vi. .. e
Agora Posso Contar".
Posso contar, Sr. Presidente e Srs_. Senadores, que a nossa Assessoria foi, certa feita,
invadida por lobbies daqueles que estavam
querendo que votássemos na sua inteireza
o substitutivo que veio da Câmara. Esses lobbies eram constituídos do senhor fulano de
tal, representante da empresa üll, e outro
- o senhor fulano de tal; repr~entante da
companhia tal, mas existia um que não era
representante de empresa, e era profundo
conhecedor da legislação sobre consumidor,
que queria que deixássemos o Códigp. redigido daquela maneira, para que, com seus
conhecimentos técnicos, ele montasse uma
grande banca para defender os interesses e

ser uriigfande advogado dessa questão, porque _a lei dá margem a muitas interpn:taçües.
Até_ um avanço que foi criticado, o foi sim,
mas pela área empresarial. Uin avanço que
tínhamos obtido aqui, que era a inversão do
ónus da prova, a maior defesa para o consu·
midor. Como não foi possível retirar isso na
totalidade, modificou-se o texto para que ficasse a _critério do juiz se se deveria ou não
fazer essa inversão.
Sr. Presidente, o mais sério: aqueles que
conhecem Direito - e não sou conhecedor
do Direito, procuro agir com bom senso, mas
não sou conhecedor do Direito como muitos
que aqui estão, principalmente o nosso Professor Mata-Machado, os conhecedores do
Direito já nos alettaram que transformamos
o Código numa Lei do Consumidor. Algumas
matérias inseridas na Lei do Consumidor precisavam ser votadas como uma lei especial,
para ter o mesmo valor cte leis já existentes
e que vão derrubar aquilo que foi conquistado
em determinados pontos da Lei do Consumidor. Não votamos uma lei especial, votamos uma lei simples, transformamos um códi·
go em lei, uina lei igUã.l àS-Ouúas, que têm
uma hierarquia inferior a outras leis que existem neste País.
Veja V. Ex~., Sr. Presidente, porque sa(
frustrado. Poderia sair satisfeito por ver que
uma lei que assinei, como autor Parlamentar,
teria- sido aprovado, com as modificações.
Porque todas aquelas propostas que faço aqui
rieSte Senado são exatamente para obter o
aperfe"içoamento da parte dos outros Srs. Senadores e da Câmara, e essa lei, então, ser
aperfeiçoada e chegar a um bom resultado.
Não gosto é quando a lei morre nos escani·
nhos do Congresso. Todo projeto deve ser
examinado, estudado, votado, este é o nosso
papel. O nosso papel não é colocar o projeto
em uma gaveta e lá deixá-lo.
•
Então, a modifiCação é perfeita. O trabalho realizado na Câmara dos Deputados e
na Comíssã6 Mista, da qual alguns Senadores
participaram -pelo menos os Senadores Car·
los Patrocínio e Odacir Soares, aqui presentes
- foi um trabalho exaustivo, de busca da melhor solução para o caso. As propostas de
modificação teriam que ser feitas, o aperfei·
çoamento deveria ser buscado, conseguido,
conquistado. Pieocupei-me, pois, além desse
aperfeiçoamentO, foram introduzidas algu·
mas medfdas que tiram a força de persuaSão, de decisão, de influência, em benefício do
consumidor.
Sr. Preside-nte, esfa
uma das histórias
que queria contar. "Meninos, Eu Vi ... e,
Agora Posso Contar.'' Eu me envergonhei
mesmo, porque o lobby pode ser feito, mas
extrapolar o lobby, como foi feito aqui, no
Senado, isto me envergonha. Isto deve ser
evitado no futuro.
_Sr. Presidente e Srs. Senadores, não vi apenas a votação do Código de Defesa do Consumidor. Eu poderia continuar contando histó·
rias que vi e que também posso contar aqui.
Já tive oportunidade de fazer um pronunciamento a respeito do Tribunal Regional Eiei·
tQral do meu Es_tado, mostrando a censura
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que vem sendo feita nos programas de televisão do nosso Partido, no horário gratuito.
Li aqui os textos censurados, e nenhum Sena·
dor pode dizer que haja qualquer coisa neles
que permita a censura.
Agora temos mais, Sr. Presidente. Na última eleição para Governador, acredito eu, o
ex-Ministro das Comunicações deu um tapa
numa jorna1ista e foi ffimado pela teleVisão.
Agora, no programa de televisão, ia ser passada essa cena. Era existiu, ninguém pode
dizer que não existiu. O autor foi um candi·
dato a Governador, foi quein deu o tapa.
A cena ia ser levada ao ar. Foi censurada.
Não pôde ser levado ao ar esse programa.
Sr. Presidente, vou citar outro caso que
p,ade ser interpretado por um Colega meu
cerno sendo contra ele, mas não é. É apenas
para mostrar o absurdo de certas decisões.
Nós temos um Deputado, já de vários e
vários mandatos na Câmara, Federal, o Deputado João Alves de Almeida. Nome·parlamentar dele, João Alves; nome pelo qual é
conhecido na Bahia, lógiCo que em outras
eleições, como nós todos fazemos, opções de
nomes para ser votado: hora João Alves,
João Alves de Almeida, João Almeida, todos., só não havia João puro, porque há outros
candidatos João também.
Sr. Presídente, agora há um Deputado, do
PMDB- não é nem do meu partido, o PSDB!
- , Deputado Estadual candidato a Depu·
tado Federal. O nome dele é João Almeida;
nome parlamentar, João Almeida. Ele é conhecido por João Almeida. O Tribunal Supe·
rior Eleitoral disse: os votos que saírem João
Almeida vão para João Alves.
Ora, Sr. Presidente, parece brincadeira,
mas não é! Isto é sério! Há um recurso, no
Tribunal Superior Eleitoral. Como é que esse
cidadão pode ser votado na Bahia, se ele só
é cOnhecido como João Almeida? E nós votamos, há pouco tempo, até com meu aplauso,
porque está correto: se o eleitor votar o nome, coloc~ndo a sigla erradamente vale o nome, não vale a sigla.
Então, não se pode nem colocar João Almeida- PMDB, porque vai valer João Almeida, PFL.
Ora. Sr. Presidente, isso parece brincadeira, mas não é, não. Isso é sério! O Tribunal
Re_gional Eleitoral do meu Estado, infelizmente, tem tomado essas decisões.
Tenho outra questão para tratar. Nós aqui,
hoje, pelos jornais que vi, fomos elogiados:
o Senado salvou o Congresso Nacional.
Sr. Presídente, é preciso fazer j!lsti'ça à Câmara. Eu critico muito a Câmara, muitos atas
seus - depois tratarei de outro assunto - ,
mas a Câmara não pode ser acusada de não
ter dado quorum, porque desta vez não houve
esforço concentrado na Câmara. Os Deputados estão sendo convocados para o dia 21,
as Lideranças estão convocando os Deputados para o dia 21. Se não houve núme.ro lá
é porque não houve a convocação para os
Deputados estar aqui presentes. Lógico que
é obrigação de todos estar aqui presentes,
mas, dentro da realidade eleitoral com a qual
estamos convivendo, é necessário que sejaTQ

4208 Sábado 11

DIÁRIO DQ_CQJ>rGRESSO NACIONAC{seÇãoli)

estabelecidas essas datas, a fim de que haja
maior êoncentração de Parlamentares.
Então, houve, realmente, falta de' quorum
na Câmara, mas não foi buscado esse quorum
através da convocação das lideranças.

Sr. Presidente, ontem - para não dizer
que saí totalmente frustrado . . . :. . vi votado,
aqui, um projeto que passou praticamente
desapercebido, referente ã política dos ido·
sos. E uma tentativa que se _está fazendo e
também foi uma proposta que tive a satisfação de apresentar e que foi aprovada na Sub-

comissão criada especialmente para tratar
dessa matéria. Fizeram parte dessa Subcomissão o Sr. Senadsor Carlos Patrocínio e
também o Sr. Senador João Lobo. Nós, então, votamos na Subcomissão, depois na Co~
missão de Assuntos Sociais e, ontem, conseguimos 'votar aqui, rio Plenário do Senado.
A matéria vai para a Cãmara e esper() que
lá tenha andamento. Espero que na Câ_mara,
se S. Ers- desejarem, aperfeiçOeril, mas
não coloquem numa cesta de lixo, como oco r·
reu quando votamos, aqui, o Código de Defe·
sa do Consumidor e disseram que iam fazer
lá, na Cãmira: colocar na cesta de lixo.
O Sr. João -Lobo - Permite-me V. Ex•
um aparte?
O SR. JUTAHY MAGALHÃES - Pois
não. Ouço, o aparte de V. Ex~ nobre Senador
João Lobo.

O Sr. João Lobo- Nobre_Senador, estou
atento ao pot-pourri que V. Ex' está fazendÕ
neste discurso.
O SR. JUTAHY MAGALHÃES- É ver·
dade. Toda sexta-feira faço um pot-pourrl
aqui.

Eu simplesmente não recebl nenhwna comunicaçãO, -iieal da íninha Liderança, nem da
PresidCncia dei" Senado ou do Congresso ou
da Colnissão, de que eu pertencia a essa Comissão. Eu ainda hoje não ~ei se pertenço
a essa Comissão, apesar de, de vez em cjuando, ter sido procurado por membros da im·
prensa, que me disseram ser o seu Presidente,
assunto que ignoro inteiramente e meu Gabinete também. Falei com o meu Líder, Líder
do PFL, que disse não t~r tom~do parte da
indicaçãO-de MCmbro do PFL para essa Cosso, que me disse não se uembrar de haver
feito nenhuma indicação. Veja V. Ex•, sou
crucifiCado mais uma vez, sob a alegação de
que estava a-usente à reunião q-ue votou o
parece_r do Deputado Tidei de Lima, contrário ao veto:

- O SR. JUTAHY MAGALHÃES -. Tive
satisfaÇão em pOder dar a V. Ex' condiçóes
-_de apresentar esse desmentido a respeito da
sua ação parlam~ntar. principalmente nessa
Comissão Mista que tratou do problema do
veto presidencial. Tenho certeza de que, se
estivesse present,e, y ... E~~ votaria também
contra o veto, porque defende os interesses
dos trabalhadores e não poderia ser a favor,
de maneira alguma, daquele veto que vem
tirar aquilo que os trabalhadores ganharam
neste_ Congresso, pela política salarial menos
escorchante do que a que está prevalecendo
por parte do Governo.
Sr. Presidente, o Senador João Lobo chamou a atenção para aquilo que muitas vezes
teriho- dito, ou seja, que às s~xtas·felras gosto
.de fazer um pot-pourri de notícias, o que
o Senador Pompeu de Sousa chama de tertúrlias matutinas aqui, no Senado federal. EstamO'S tratando de assuntos diversos, mas acre·
dito que todos eles têm alguma razão de ser
quando trazidos a_o conhecimento desta Casa.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, agradeço
a <J:tenção dos Colegas aqui presentes. Foi
um verdadeiro vóo de pássaros sobre esses
assuntos. Vejã V. Ex•, Sr. Presidente, que
eu tlve o cuidado de dizer.pássaro e não passarinho, porque, se eu dissesse passarinho, iam
dizer que ele i ri:i voar, mas eu só gostaria
de vê-lo voar nos tucanos. Então, veja V.
Ex' que nós, aqui, estamos trazendo ao conhecimento do Plenário questões que mere·
cem a atenção desta Casa.
Agradeço a V. Ex•,. Senador Pompeu de
Sousa. aopaciência de me ouVir, e tamr,ém
aos Srs. Senadores._ Agradeço a parücipaç§.o
do Senador: João Lobo no meu pronuncia·
mento, que só veio abrilhantar aquilo que
era pálido e despretencioso.
Era o que tinha a dizer, Sr. Eresidente.
(Muito be~\)

O Sr. João Lobo- E, por sinal, brílhante
e muito .elucidativo pai'a nós, seus admira·
dores. Concordo com V. Ex• quanto à desinformação e desatenção, para não dizer maldade, com que a imprensa continua a noticiar
certos fatos relativos a ambas as Casas do
Congresso. Desta vez, a imprensa ressaltou
o Sermdo e condenou a -câmara. Em breve
fará o contrário. Estou falando isso 1 _peste
momento, a V. Ex• para citar uma notícia
que a imprensa divulgou sobre uma Comissão
Mista criada para apreciar veto presidencial.
O jo"rnal noticiou- e é este ponto que quero
abordar- que o relator da matéria, Deputado Tidei de Uma, havia apresentado o seu
relatório, e alguns disseram que ele seria votado pela unanimidade dos Membros, à exceção do Senador João Lobo, que era do PFL.
Outros jornais acusaram a minha ausência
da votação nessa COmissãO que eu· presidia.
Ora, veja V. Ex•, as Comissões que apreciam
os votos não.discutem, não votam o relatório;
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
o relatório é apenas não conclusivo, -apenas
descritivo-ao ato, -em si, do Presidente. No
-Longe de paciência, o que esta rresidência
teve foi o prazer de ouvi-lo, inclusive rigoroentanto, os jornais ignoram esse áspecto e
samenfeTriquadrado muito abaixo do tempo
dizem que eu não votei. Outros dizeni. que
fora votado por cinco contra um - o voto __ disponível.
Concedo ~_palavra ao. nobre Senador Oda~
do Senador João Lobo; outros jornais dizem
cir Soares, cclmo Lider.
que o Senador João Lobo não compareceu.
Chamaria a atenção de V. Ex• para o que
O SR. OOACIR SOARES (PFL - RO.
l!COnteceu a respeito dessa Comissão :Mista.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisãO
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do orador.) -Sr . .Presidente, Srs. Senadores, a_ discussão em torno do meio ambiente,
cada vez mais intensa nos veícUlos de comuni·
cação social, faz com que as ateDções de todo
o Planeta se concentrem naquelas áreas geográficas, onde a presença modificadora do
homem não se faz ainda sentir. As últimas
grandes reserva~ florestais passaram, nos últi~
aflõS, a ser encaradas como verdadeiros
santuários, que devem ser preservados a
qualquer custo. Assiní, o Mundo volta-se in·
teiro- no caso do Brasil -para a Floresta
Amazónica e para o Pantanal Mato-grossense. Povos que destruíram totalmente suas florestas, que massacr~ram seus aborígenes e
que poluem a atmosfera e as águas com seus
complexos industriais, transformam-se, re~
pentinamente, em paladinos ecológicos. E,
movidos por um fanatismo messiânico, pas·
satn~a boícotar, ameaçar e caluniar o Brasil
e os brasileiros.
Inúmeras vezes, viemos-a esta tribuna para
falar sobre os problemas da Região Amazô·
nica. Preocupa-nos, em especial, o esforço
hercúleo que o Brasil terá de fazer para que
a ocupação e a exploração dessa Região seja
feita- de forma i'acio'ila[ Ê preciso que, ao
mesmo tempo e:rn que se eleva o padrão de
vida dos brasileiros que vivem por lá, se consiga assegurar a sobrevivência da floresta.
Mais do que uma reserva ecológica de interesse mundial, a Amazónia é_ uma Região
brasileira de riqUezas incomensUráveis que
pode e deve ser explorada para que alcance·
mos a melhoria do nível de vida do homem
brasileiro.
Mas hoje não vamos falar das riquezas e
do potencial da Região Amazónica.
O que nos traz a esta tribuna é a necessidade de juntar nossa voz â dos que tentam
enfrentar a campanha apocã.Iíptica, sobre a
situação da nossa maior Floresta, que _é desenvolvida por -íriconiáveis veículos de comunicação de todo o Mundo.
Ano pasSado, ·participamos da Comissão
Parlamentar de Inquérito constituída nesta
Casa com a finalidade de apurar denúncias
relativas â devastação da Floresta AmazóM
nica. Sobre as conclusões e recomendações
desta Comissão - presidida pelo nobre Senador Leopoldo Peres e tendo como relator
o nobre Senador Jarbas Passarinho -já nos
referimos enr pronUnciamento anterior, no
qual defendemos a necessidade de uma ocupação racional e ordenada dessa Região.
Hoje, gostaríamos de analisar aqui certos
aspectos altamente polêrnicos que foram leM
vantados durante o funcionamento da CPI.
Em primeiro lugar, é claro, temos que medi·
tar sobre esta campanha_ mundial alarmista
que se foima com base em artigos e reporta·
gens de grandes jornais e revistas europc!ias
e norte-americanas. Nestas páginas são se:rvidas, a um público ávido, visões apocalípticas
sobre a floresta úmida. Tudo Illllito bem con·
dimentado com molho preparado~ com dados
manipulados e inverdades científicas.
Podemos dizer agora, sem medo de errar,
que Dão se passa um só dia sem que algum
jornal, 'revista ou emissora de televisão ~

mos

Agosto de 1990

Sábado 11 · 4209

. DIÁRfO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçiío II)

representavam uma área maior que a da
algum canto do Mundo não_ fale sobre a {lo·
França, e ao mesmo tempo assegurava que
resta Amazónica.
Se a ecologia é o tema de maior interesse enl Mato Grosso e Ro~dónia "perto de um
quarto -das-florestas já tinha sido derrubado".
mundial, a Amazónia é o alvo principal das
Ora, como comprovam estudos recentes
campanhas conservacionistas, ~specialmente
depois do assassinato de Chico Mendes, do INP:S - Instituto Nacional de Pesquisas
Espaciais, a alteração das florestas nestes Es·
quando o Brasil Rassou a ser considerado o
tados é de apenas 8,4 e 12 por cento, respectivilão ecológico número um. Há, em geral,
vamente, enquanto-ii"de-rrubada da Floresta
p-or trás dessas campanhas, um desejo genuí·
Aniazô"riiCã, comO _um todo, deve ficar em
no de salvar a floresta, mas o inaceitável é
que, muitas vezes, essas campanhas sejam torno de nove por cento.Já o St. ThOmas Lovejoy, ex-vice-presiembasadas em inverdades científicas ou em
deilte"do World Wildlife Foundation, em artiataques injuriosos ao BrasiL Destaco alguns
go publicado no jc;~rnai_Folha de S. Paulo inexemplos.
corre nomesmo engano do Sr. Mahar ao afirNuma série de editoriais, o jornal The New
mar que "a maioria dos cientistas que estu~
YorkTimes afirma que: "Um hoLocausto está
dam o assunto cré que cerca de 15 a 20 por
varrendo a floresta", ou que "o Mundo quer
que o Brasil pare de destruir a Floresta Ama- cento da Floresta já foram desmatados".
Estas projeções surgiram -segundo o prozónica".
fessor José Goldemberg, dã. USP- "a partir
O jornal Houston Post, em 23 de mã.rço
de extrapolações feitas pelo Banco Mundial
do ano passado, diz que "As florestas tropi·
cais são o pulmão- da Terra e o Brasil está e por -alguns especialistas na Amazónia que
chegaJ;",aJll ,a prever que 47 por cento da Amaestuprando a floresta Amazónica". Como se
verá mais adiante, a Amazônia não é "o pul· · zónia legal estaria desmatada em 1988".
Sr- Presidente e Srs. Senadores, freqüenmão do Mundo".
temente escutamos fambém dizer que a Flo·
Uma _organização não-governamental entregou, através da Embaixada brasileira no: -festa--Amazónica é- o-"pulmão" do mundo.
Esta afifmaçãO errónea teve origem num
México, carta dirigida ao Presidente do Braequfvoco protagonizado por um repórter norsil, onde propõe que seja criado um T~ibunal
Internacional para julgar o Govetnt> brasi-· te-arilericano, em 1981, quã.ndo entrevistou
o bi610gc( alemão Harold Sioli, no Instituto
leiro pelos _crimes de "etnoddio e ecocfdio".
Max Planck, que visitava a Res;ião. PergunUm jornal da Tailândia disse em editorial,
tado sobre a influêndã--da Flofesta no nosso
em março do ano passado, que a destruição
Planeta, o cientista comentou que a Floresta
da floresta brasilêira:-é crime comparável ao
fixava grande qua-ntidade do dióxido de carapartheid sul-africano.
bono (C02) existente na atmosfera.
Para não me estender demais, citarei apePor wn motivo qualquer a nota preparada
'nas o caso de uma reportagem da revista Ti·
pelo jornalista saiu truncada: dióxido de car·
me, norte-americana, de grande circulação
bano (C02 ) tranSfonnou;se em oxigênio
no Mundo todo, publicada na edição de 18
(0 2). A partir daí, até nossos dias, permanece
de setembro do ano passado, sob o título
o mito da Amazónia como "pulmão" do
"Brincandg com fogo" (Piaying with Fi~).
Mundo.
No subtítulo, diz o magazine que "A destruiExiste ainda outra tese bastante aceita peção da Amazónia é uma das grandes tragédias
da história".
-- los meios de comunicação_-_mas que ainda
precisa de comprovação científica - que dá
Quase todos estes artigos e entrevistas são
como cerJo que a Floresta Amazónica atua
baseados num pressuposto -completamente
co_mo u_m verdadeiro filtro, retirando o gás
fals_o - de que a Floresta Amazónica pode
carbono _da atmosfera. Segundo o cien~ista
ser destruída em poucos anos.
__
Luiz CarlOs MOfion, do Inpe, medições feitas
Esta Onda alarmista teve origein,çm alguem_ 1985 e 12_87 ~ostram que cada hectare
mas fantasias científicas ou jOrnalísticas.
·de- mata retira 9 quilos Oe carbono da atmosEm 1982, em artigo- publicado_ na Acta
fera por dia. Aceitando-se como corretos esAmazónica sob o título "Desmatamento na
tes dados, conclui-se que a floresta retiraria
Amazônia", o Sr. Philip Feamside, do InStida atmosfera anualmente cerca de 1 bilhão
tuto Nacional de Pesquisas da Amazónia,
e 250 milhões de toneladas de carbono, um
previu que as florestãS de Roiídónia, Mato
quarto do que é_ jogado, por ano, na atmosGrõsso- e Pará estariam destruídas, respecti·
fera terrestre pela queima _de combustíveis
vamente, em 1990, 1989 e 1991. Ele partia
fósseis.
do princípio de que_em 1978 já hã.Viam sido
Também polêmicas e ãté mesmo antagódesmatados 7,7 milhões de hectares e que
nicas são 'ãs teses-cteiitífiCas sobre a inffuéncia
o crescimento das derrubadas se daria de ma·
da Flore~ta no clima do Mundo. Nesteaspec·
neira exponencial e não linear. Dois anos depois, na revista Ciência Hoje, o mesmo senhor to, no relatório da CPI sobre a devastação
da Flo,resta Amazónici, lê-se:
reafirmou estas previsões, acrescentando que
o fim da floresta acreaha viria em 1993.
''Síniulações matemáticas estimãm
Na verdade, segundo dadçs recentes, a alque um desmatamento generalizado da
_ --Floresta Amazónica reduziria em 20 por
teração da cobertura florestal no Acre não
- -- cento as chuvas regionais, diminuindo
atingiu nem quatro por cento.
possivelmente na mesma proporção a
Em 1986, o Sr. Denis Mahar, funcionário
quantidade de calor latente liberado, o
do Banco Mundíal, dizia que os doze por
que afetaría gravemente o clima das recento da Floresta Amazónica, já desmatados,

gwes temperadas, tornando-se mais
frias, com o nascimento de uma nova
era glacial."
Logo a seg!lir, ao analisar a crescente poluição industrial do ar, o relator diz que o número de_ partículas de dióxido de carbono, que
era de 320 partes por milhão (ppm), em 1955,
passou a 350 ppm em 1985. E acrescenta:
"Admitindo-se que possa chegar a 700
ppm em 2050, o que seria catastrófico,
provocando sensivel aumento na temperatura da atmosfera devido a absorção
dos raios infravermelhos pelo (CO:z), o
que levaria ao derretimento das calotas
polares (Salati, E.)."
Como se- vê, as projeções científicas são
antagónicas. Sobre este ponto, o diretor de
meteo~ologia_ do Inpe, Dr. Luiz Gilvan Meiia
Filho, em depoimento na CPI chamou a atenção para "a impossibilidade de afirmar com
absoluta segurança' a correlação da Floresta
com o clima do Mundo".
Foi a partir de- teses cientificamente ainda
não confirmadas ou de equívocos que surgi·
ram os modernos mitos amazónicos.
Todos nós sabemos o quanto a imensa Floresta mexe com a imaginação dos escritores
e poetas. Sabemos também o quanto, pela
sua riqueza e diversidade, ela tem seduzido
os estudiosos das mais diferentes áreas. Sabe·
mos ainda o quanto ela encanta milhões de
pessoas dos mais diversos quadrantes deste
Mundo.
O que nós queremos e esperamos é que
a floresta seja considerada sempre nesta sua
riqueza, diversidade, complexidade e gran·
deza. A redução dos desafios desta imensa
região a umas p·oucas linhas de editorial ou
a uma ou duas frases perdidas no_ meio de
um relatório ·científico inaceitável. A questão deve sei enca-rada sempre com piofun·
didade, com seriedade, sem sensacionalismo.
Para encerrar, Sr. Presidente, Srs. Senadores, eu gostaria de lembrar apenas que as
queimadas de matas_brasileiras, que realmente são alarmantes e que foram mais intensas
no ano que antecedeu a Assembléia Nacional
Constituinte, lançaram na atmosfera, em
1985, cerca_de 330 milhões di-toDel8.da/ano
de dióxido de carbono.
O Sr. Ney Maranhão- Permite-me V.
Ex~ um aparte?

e

O SR. ODACIR SOARES - Com muito
_prazer, nobre Senador Ney Maranhão.
O Sr. Ney Maranhão - -Senador Odacir
Soares, V. Ex• está trazendo hoje a esta Casa
assunto de v_ital importância, tanto para nós,
brasileiros, como para a área internacional.
V. Ex~ cita dados, números, contradições de
cientistas, enfim, reconhecendo que precisa·
mos disciplinar o desmatamento da floresta
amazónica. '
·
Por trás dessa orquestração mundial, dessa
maneira como a imprensa desses pafses falam
co_ntra a Floresta Amazónica, sentimos que
existe um interesse económico. Sabemos que
o futuro do BrasH está nessa área. Sabemos
da luta que o Brasil está travando para abrir
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a estrada que vai desembocar no Pacífico .. nhas de que, Sei:i::J. Brasília, o Brasil não teria
Significa colocar os países industrializados do : integrado o__Centro_~Oeste __e a Amazônia ao
Pririleiro Mundo, principalmente os Estados , todo nacional, mantendo essa região compleUnidos, numa concorrência forte, no que tan- '· tamente isolada, corno acontecia antes.
ge à soja, no que tange, na área de Roraima,
Por isso, vejo, na saída do Brasil pelo Pacíà laranja, pela facilidade que o Brasil vai ter . fico, o iri.cremento das nossas exportações,
de colocar seus produtos no· Primeiro Mundo .. o barateamento do custo do frete à quase
Então; -c-ompreendemos essa orquestração.
metade.. Vejo essa saída de fundamental importância para -a Região Amazónica e para
Temos certeza de que o atual Governo, na
pessoa do Secretário do Meio Ambiente, 1osé o Centro-Oeste, também. Inclusive, permiAntonio Lutzenberger, homem de respeita- tirá que os nossos portos sejam modernizabilidade internacional, vai tomar· providên- dos, como já acontece hoje em Rondônia
cias com autoridade, porque é cioso de suas -o porto de Porto Velho já foi alfandegado,
responsabilidades e sabe da atenção que o para permitir, inclUsive, o escoamento da
Mundo deposita na Amazónia.
nossa produção de grãos e não apenas de
Congratulo-me com V. EX" por trazer ao
Rondônia como _igualmente do Centro-OesSenado da República assunto de suma impor- te.
tância. Meus Parabéns, Seilãdor.
O Sr. Néi Maranhão - Nobre Senador,
tínhamos um empréstimo praticamente certo
O SR. ODACIR SOARES - Agradeço a
V. Ex\ nobre Senador Ney Maranhão, não
com o gov-emcYjãpOhês para a construção
apenas pelo aparte como, sobretudo, por sua:sdessa estrada e, por pressão dos Estados Uni·
dos, não foi concretizado. Por trás dessa orcolocações pertinentes e oportunas sobre a
qUestração, na área da Floresta Amazónica,
problemáticas amazónica.
Na realidade, V. Ext" sabe que nós, amazôestá o grande interesse _conierc.i;al.
nidas, e o Brasil, como um todo, temos inte·
O SR. ODACIR SOARES - Exatamente.
resse na preservação do nosso ecossistema
Temos de preservar a floresta, o ecossistema
e da nossa ecologia, assim como temos inte- e o meio ambiente, mas não podemos submeresse na preservação da Floresta Amazónica,
ter o desenvolvimento a essas questões essenna medida em que sejam fundamentais para ciais.
_
a vida do planeta e, particularmente, para
É mais importante - e o disse num discura vida do povo brasileiro. Temos também
so sobre o mesmo assunto, repetindo frase
interesse essencial e fundamental que o pro- de um conhecido amazônida - presenoar o
gresso e o desenvolvimento ali continuem a
homem do que propriamente a _ánoore. Pen·
ocorrer.
sa-se muito Inais na árvore_ do que no homem
Não é possível que, a pretexto de teses
que está debaixo da árvore.
alarmistas, c_omo as que aqui se demonstram,
O Sr. AU:fe"o MeiiO-- Concede-me V. E~
de teses alarmistas supermaximizadas, se proum aparte?
cure conter o desenvolvimento dessa região
e, principalmente, se procure evitar que
O SR. OOACIR SOARES - Com m-uito
obras vitais e essenciais sejam desenvolvidas,
prazer, nobre Senador.
sejam implementadas, como é o caso.que V.
O Si. Aureo Mello - Como, acredito-, o
EX' muito pertinentemente, muito oportunaúnico rep-resentante da Amazónia preSente
mente levanta, ou seja, a continuação da
BR-364 até à rodovia Pau-Americana, tendo_, hes~a sessão, quero, antes de mais nada, hipotecar inl:eini-Solidariedade às palavras de V.
assim, acesso ao Pacífico.
Ex~, já aS trouxe por escrito e com muita
O Sr. João Lobão - Permite-me V. Ext" propriedade. V. Er, sem dúvida alguma, está
um aparte?
representando o pensamento geral de todos
O SR. ODACIR SOARESos aniã:zônidas, que vêem nessa região um
guida concederei o aparte a V. Ex• Senador pedaço do Brasil dos mais cobiçados e, ao
mesmo -tem-po, vítima de ·urna pequena distorJoáo Lobo~
É indiscutível a necessidade que tem a re- ção, que pode, entretanto, ter o seu fundagião amazónica, que tem a Amazônia Ocimento na aceleração com que se está destruindo a floresta. Essa conclusão foi obtida
dental, que tem o Brasil de construir essa
na Comissão da qual foi Relator o Sr. Senarodovia, na medida em que, além das vantador Jarbas Passarinho e, Presidente, o Sr.
gens e dos aspectos puramente económicos,
Senador Leopoldo Peres, do meU Es-tado. De
com os quais o Brasil vai-se beneficiar, exism~dg _que a conclusão a que se chega é que
tem, também, as questões de estratégia de
termos a região amazónica, principalmente liãO hã essa destruição. vandálica da Amazônia. O Sr. Se-riador Jarbas PaSsarinho, num
a Amazônia Ocidental, definitivamente inteestudo realmente eqüidistante, eclético; imgrada ao nosso País.
parcial, de verdadeiro magistrado, recomenVejo, por exemplo, a importância dessa
dou, a rigor~ houvesse mais cautela, e mais
rodovia que vai desembocar no Pacífico, que
corta todo o Estado do Acre, do mesmo mo- .cuidado na aceleração e na velocidade com
do _qUe vi a importância da transferêflcia da
que se esta.va tentanto destmir a Floresta
Amazónica. Há também outros detalhes que
Capital Federal para Brasi1ia, e que, naquela
época, era extremamente condenada por segnão é_ relevante acentuar aqui, como. o de
Roraima, em que há uma implicação econômentos empresariais brasileiros, por setores
mica bastarite graride q)m relação à Indonépolíticos do Brasil, contrários â transferência
t!_a. Capital Fedeial, e hoje somos testemu- sia, e que V. E~, tal~ez, se não tiver conheci-

I..Ogo-emse-
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mento ainda, deve conversar com elementos
da bancada de Roraima, que estão profundamente info~ados a respeito do assunto, estabelecendo a conveniência ou rião, já com CO·
notações da área indígena. Receba, pois, a
solidariedade deste amazonense que deu nome ao Estado que V. Ex" representa, o Estado de Rondônia, e acreditando, também, na
pureza de intenções de V. Ex•, como um bom
acreano que é. Nunca vi um acreano que não
fosse um homem de bem, e jamais vi um
-acreano que fosse um pusilâmine na defesa
do_s interesses sagrados de nossa Pátri~.
O SR. ODACJR SOARES - Agradeço,
Senador Aureo Mello, pelo aparte. V. Ex~,
da fonna magistral como sempre o faz, sintetizou a:s n!Jssas preocupações. V. Ex•, que
é um rondoniense --V-. Ex• é de Rondônia,
nasceu em Porto Velho- extremamente está
vinculado à nossa história, não apenas pelo
fato de ter Qascido em ROndóD.ia ou no antigo
território de Guaporé, como pelo (ato de ter
sido o autor do nome do nosso Estado.
-O S_r. Aureo Mello- Precoriizo; inclusive,
que, em vez de rondoniense, nos chamemos
de rondonianos. É mais airoso, mais elegante. Acredito e aceito que a forma mais popular seja rondoniense.

_ O SR. ODACIR SOARES- Exatamente.

O Sr. Aureo Mello - Realmente, temos
que ter muito cuidado na defesa dos interesses da nossa região, para que não aconteçam distorções e que ela não acabe sendo
retaliada, para que as visitas internacionais
com_ecern por ali, como se aquilo fosse um
condomínio, ...
O SR. ODACIR SOARES de ninguém.

Uma terra

O Sr. Aureo Mello- ... uma terra de ninguém. Isso já está mais do que comprovado
no livro de Àrthur Cézar Ferreira Reis e em
outros estudos históricos.
OSR. ODACIRSOARES-Aproveitando
o apatte de V, Ex•, abordo rapidamente uma
questão que está no cerne da construção--da
rodovia que vai desaguar no Pacífico e estabelece um novo corredor de exportação para
o Brasil, passando pela Amazônia- o isolamento do Acre. Essa nova rodovia corta o
Acre de ponta a ponta, e vai pennitir que
este Estado se integre definitivamente ao
Brasil, porque, queiramos ou não, o Acre
hoje é um Estado isolado do País; isolado
economicamente, não diria isolado do ponto
de vista cultural, porque sempre teve uma
elite cultural muito avançada e muito desenvolvida., mas isolado do ponto de vista da
geopolítica brasileira. Hoje, o Acre é um Estado inteiramente _vulnerável, do_ponto de
vista geopolftico, e .essa estrada vai não apenas integrá-lo definitivamente ao Brasil como
também abrirá os mercados amazónicos e do
~~1!0-0iSte à eCõl:ioffifã mundial, Cori.foime
frisou muito bem o Senador Ney Maranhão.
---0-Sr. Aureo Mello- V. E~ tem razão.
O Acre outrora estaya praticamente inaces·
sfvel ao povo de Manaus.
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O SR. ODACIR SOARES - A não ser
pelo famoso Correio Aéreo Nacional.

O Sr. Aureo Mello - Quando o Correio
Aéreo Nacional ainda engatinhava. Na época

em que se levavam dois meses para se chegar
até ao Acre. Hoje a estrada que Hg:r o Acre
a Rondônia está sendo asfaltada.
O SR. ODACIR SUARES::_ Jâ temos 213
da estrada asfaltada. Ao contrário -do que
pensam, a estrada que_ vai de Cuiabá a Porto
Velho já está asfaltada há muito tempo, foi
asfaltada ainda no Governo do Pi-isidente

Figueiredo; e o trecho Porto Velhe_-:-=Rio
Branco fá está cOm 2/3-da Sua extensão completamente_ asfaltada.
O Sr. Aureo Mello -·Muito o_brigado a
V. Ex•

O SR. ODACIR SOARES- Sr. Presiden:

te, acres_cento, neste momento de preocupações com o Nordeste e com a própria Amaz~
nia, que estive ontem cOnversando com o SeM
cretário do Desenvolvimento Regional, o Dr.
Egberto Baptista, e fui irifOi:mado por S. Ex'
que o Governo brasileiro, o GoVerno do Presidente Collor, através da Secretaria de AsM
suntos EstratégiCos~- está elaborando,_e já eStá em fase final, um mapeamento ecológico
da Região Amazónica, para_que, em seguida,
o Governo, conforme nós da Bancada Amazónica já reíviridicarrios, possa ter um plano
de desenvolvimento moderno e atualizado
para essa região.

O Sr. "João Lobo um aparte?

Permite-me V.

Ex~

O SR. ODACIR SOARES - Com prazer
e com a complascência- e a magnanimidade
da Presidência ouço o aparte do Senador João
Lobo, que já me havia solicitado.

O Sr. João Lobo - O discurso de V. Ex~,
bem escrito e_ bem _elaborado, .espelha real·
mente a preocupação de um Representante
da Amazônia" acerca dos problemas que estão
atualíssimos na imprensa mundial. Não. posso
deixar de lembrar o pai da geologia, o homem
que deu a mais válida teoria geológica, James
Hutton, um escocês, quando termina a s~_a
teoria concluindo que nos fatos geológicos
não há, quase nunca, indicativo do princípio
nem perspectiva do fím-:-aa um-erro tremendo, um pieguismo, um rQmantismo injustificado na imprensa, nos ecologistas que hoje
estão em moda e povoam o Mundo mais do
que os roqueiros e metaleiros etc. A ecologia
está em alta no Mundo inteiro. É a coqueluche, principalmente dos países_civilizados.
Eles esquecem que na geologia os fatos não
têm indicativo do princípio nem perspectiva
do fim. Encarar a Floresta Amazónica tomo
algo manobrável, maleável, modificável a
curto prazo, é ·um absurdo, não tem nenhum
sentido. Não posso aceitar o enfoque que foi
dado. Dizem que nós, brasíleiros, já destruímos de 7 a 10% de Floresta Amazónica, mas
nunca dizem que nós, brasileiros, já preservamos 90%, 93% da mesma Floresta. A isso
ninguém alude, mas alude a queimadas, à
destruição etc. Já irei encerrar o meu aparte,

porque- o: -Presidente já adverte com a luz
vermelha. Estive há poucos dias em Manaus
e visitei várias regiões. Tive a oportunidade
e o prazer de fazer um pequeno turismo. Tenho um fraterno amigo em Manaus, colega
de infânÇiil, que é hoje um homem muito
bem situado na sociedade amazonense. Além
de bem situado, um empresário de muitas
posses, a quem muito prezo. Conversando
com ele, dizia-me: aqui há um equívoco generalizado. A vocação de Manaus e, de modo
geral, do Amazonas, é comercial, industrial,
Não temos nenhuma vocação pecuária ou
agrícola. Não há pecuária no Amazonas,
principalmente no Alto Amazonas, de Manaus para cima, no rio Negro ou no rio Solimões. Não há nada de pecuária nessa região.
Isto_ não existe aqui. Nossas riquezas não são
extrativas, não são comerciais. Hoje está provado que essa questão do extrativismo na Região Amazónica precisa ser encani.da com
muito cuidado. Sabemos que a plantação raciona1 dii borracha, por exemplo, que tanto
suçesso ocasionou no mundo asiático, foi um
fracasso na Amazónia. A seringueira, plan·
tada racionalmente na Amazônia, não engrossa~ nãO encorpà, não prõduz leite em
quantidade suficiente para se tornar económica. Há,· assim, uma série de equívocos que
precisam ser estudados. Finalizo meu aparte,
Senador Odacir Soares, lo_uvando _a atenção
de V. Ex• para a coristruÇa:o dessa estrada
que deve de_sbravar a Região AmazôriiCa". Eill
todos os aXiomas das civiiiZâÇOtú~- do Mundo,
abrir_ estrada fof civilizar, foi trazer o progresso, o desenvolvimento para uma região. Será
po.§sfvel que nós, brasileiros, não tenhamos
nenhuma ambição de desenvolver, de trazer
o progresso para a Região Amatônica? Deixá-la sem estrada, sem um acesso, isto é um
absurdo! O pr<?gress<? que teve a Brasi1iaBelém para aquela região é qualquer coisa
que ainda vai ser estudada, e o progresso
"
há de resultar dessas estradas que vão
tumpe_r a Floresta Am~ônica,_ abrindo o caminho para o Pacffico, vai escrever a nova
História deste País. Parabenizo V. EX" e junto
a rninh_a v o~ à de V. E r em defesa do progresso_,_do desenvolvimento, da construção de estradas1 de -vias que tornem vital a vida nessas
regíões.
O SR. ODACIR SOARES - Agradeço a
V. Ex~ -o aparte.
A impoftância dessa ro~ovia, que permite
o acesso_da Região Amazónica e do Brasil
ao Pacífico, é na realidade, econômica.
O Sr. João Lobo- Civilizadora.
O SR. ODACIR SOARES - É económica
e civilizadora.
Do ponto de vista da obra rodovi,irl..t em
si mesma, ela não tem muita expressão, porém cria uma nova via de escoamento, de
exportação do Brasil, que é o-Pacffico. Na
realidade, ela não destrói nada, não compromete mais nada, porque a Região já tem vias
de penetração. O :P.omem já está à margem
dela. Na realidade, ela tem importância geoeconômica, importância política, importância
na integração da Região ao País, e de integr_?-
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ção do Centro-Oeste, da Amazônia Qciden·
tal à- econo.Qria mundial.
Sr. Presidente_, as queimadas _das matas
brasileiras, que realmente _são alarmantesantecederam a Assembléia Nacional Constituinte_- lançaram na atm()sfera •. em 1985,
cerca de 336 milhões de tonefadã"S/ano de dióxido de carbono.
Àquela ocasião, estimou-se que os os países industrializados, anualmente, lançavam
no ar 5 bilhões de toneladas, ou seja,_l7 vezes
mais dióxido de carbono do que o Brasil.
Com O passar do tempo, com os- eSCiireci·
meatos como os que hoje trouxemos a esta
tribuna, tenho certeza, Sr. Presidente Srs.
senadores, de que--acab3.renios ci:im as campanhas difamatória contra o nosso PaíS. Sâberemos, então, quem~ entre os que se manifestam pela preservação da Floresta, é movido pelo desejo verdadeiro de preservação e
quem é impulsionado por interesses escusas,
inconfessáveis.
Peço apenas permissão a V. EX'" para, num
minuto, prestar uma homenagem e tentar
desfazer a frustração do eminente SenadoiJutahy Magalhães,_quaod() abordou ag_ues- _
tão do Código de Defesa do Consumidor.
$;Ex~ deYia sentir-se orgulhoso, juntamen·
te com o nobre Senador Dirceu Carneiro,
que aqui não se encontra, porque foi um dos
grandes batalhadores pela elaboração - inclusive presidiu a nossa primeira Comissão·
do_ Senado Federal- de um Código de Defe·
sa do Consumidor moderno e que püdesse
responder ...

e

O Sr. Joáo Lobo- Código ou lei?
O SR. ODACIR SOARES - Código ou
lei, porque o nosso Código, ao contrário do
que mencionou o nosso Presidente, não é
Plais Código ou menos Código por estar escrito com letra maiúscula ou minúscula. Na rea·
lida de, é uma [ei, chamada de Código pelo
~so que se estabeleceu no Brasil, I;Ilas não
é um Código- do pQnto de yista da hh.tória
àO Direito, nem da -furisprudéncia.
q nobre Senador J utahy Magalhães foi um
grande batalhador, lutou muito. Nós divergimos, evidentemente, sob alguns aspectos. Ê
próprio do Parlamento e das pessoas diver·
girem intelectuilmente. Mas S. Ex~ não se
deve sentir frustrado~-Ao co.ntrário, apesar
de a lei ou o Código que aprovamos ontem
conter alguns aspectos que não atendem plenamente, tenho certeza de que vai consolidar-se exatamente com a jurisprudência dos
nossos Tribunais. Tenho certeza de que o
Poder Jud_iciárío se está ftdequanc!o Js novas
realidades constitucionais e institucionais
deste País. O Poder Judiciário eStá-se liberando de algumas dependências que, ao longo da História do Brasil, se fizeram exatamente sentir sobre ele.
A nossa Lei de Defesa do Consumidor ou
o nosso Código de Defesa do Consumidor
vai-se aprimorar no dia-a-dia da sua execução.
Neste momento, cumprime-nto os Srs. Senadores J utahy Magalhães e Dirceu Carneiro
pela 1uta que desenvolveram, no sentido de
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que o Braslr, a sua população e o consumidor
brasileiro pudessem dispor de uma lei desse

caráter, desse tipo e dessa modernidade.
Muito obrigado a S. Ex,s e a todos os Srs.
Senadores.

Era o

qu~

.

tinha a dizer, Sr. Presidente.

(Muito bem! Palmas.)
Durante o discurso do Sr. O<f..apif Soa-

res, o Sr. Pompeu de Sousa, 3~ Secretário,
deixa a cadeira da presidência, que é ocupada pelo Sr. Antonio Luiz Maya, Suplente de Secretário.
OSR. PRESIDENTE (Alltónio Luiz Maya)
-Concedo a palavra ao nobre Senador N ey
Maranhão.
O SR. NEY MARANHÃO (PRN -

PE.

Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão
do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senado~
res, desejo congratular-me com a Academia
Brasileira de Letras por ter eleito quase que
por aclamação, ·o escritor Ariano Suassuna,
que se tomou nacionalmente famoso com a
peça teatral "O Auto da Compadecida". To: mou posse,--ontem, na Cadeira na 32 que pertencia a Genolino Amado. Autor de 15 peças
teatrais, 4 romances, muitos poemas, Ariano
Suassuna possui uma das obras mais profundas e significativas da Literatura brasileira,
com tradução em vários países.- Assim, ele
está entre os escritores mais importantes da
Língua Portuguesa. Ariano Suassuna tomou
posse dentro dos padrões estabelecidos pela
InstitllíçáO. Deve ter ficado muito aperreado
peJa exigência do protocolo da Academia
Brasileira de Letras, acostumado a vestir-se
com roupa de brim e com alpercata sertaneja,
como este Senador. Teve que se curvar à
exigéncia e vestiu o tradicional fardão. Marcante, homem simples, personalidade de convicções definidas em torno dos problemas do
seu tempo, este é o perfil intelectual de Ariano Suassuna.
O Sr. Mansueto de Lavor V. Ex• um aparte?
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Permite..:me

O SR. NEY MARANHÃO - Com muito
prazer. nobre Senador Mansueto de Lavor,
O Sr. Mansueto de Lavor - O registro
que V. Ex• faz da posse de Ariano Suassuna
na Academia BraSileira de Letras é importante por diversas razões, Vou citar duas para
que fique regiStrado rios Anais do SenadO
da República esse acontecimento _marcante
' da vida literária do Pafs. Primeira: consagra, ção máxima de um escritor, de um poeta,
1 de um dramaturgo, quando veste o fardão
da Academia Brasileira de_ Letras. E aqui
pedimos, Sr. Presidente, como faz o -autor
do pronunciamento e eu, secundariamente,
como aparteante, o registro desse fato histórico, a posse, ontem; de Ariano Su:iSSUna
na Academia Brasileira de Letras. Por outro
. lado, é importante dizer que não se trata apenas do registro de uma posse, de uma homenagem na mais alta instituição literária do
País. É o homem e a sua obra. Um homem
cujo enfoque da obra é regional na forma,
JP:3S univer~ n~ comeúdo. Ele partiu do re-

gional para o universaL Seus temas parecem
folclóricos, no!'destinos, sendo ele paraibano,
morando ein Pernambuco, integrado na vida
do nordestinó, seu linguajar, Seu traje, suas
aiPercatas; seti -mCiâo- até camponê-s de apre.sentar-se, suas atividades fora da literatura,
porque é um criador de cabras em Taperá,
na Panuba. Tudo isso contribui para essa forma regional de Ariano Suassuna, mas_ os te·
mas as teses que ele defende são univçrsais,
sao da literatura universal. Aí vem a ligaç_ã_Q_
que faz, com permisSão do_póeta Aureo Meno, entre a s_ua poesia, seu teatro e os cancioneiros do outro lado do Atl~ntico, os medie·
vais, ·os menestréis, os outros que chegaram
até-aqui at~a~_é_s-dos coloniza~~~es.
O Sr .Aureo Mello - V. Ex• deveria pedir
permissão ao poeta Marcos Acioli, que é,
hoje em dia, a expressão maior da poesia
de Pernambuco e é p:rotegido do Senador
Ney Maranhão.
O Sr, Mansueto de ~avor - Peço a sua
permissão, porque V. Ex•, grande poeta que
é, é o que me escuta nesta ocasião, fazendo
a dublagem_ feliz de Senador da República
emérito e de poeta. Peço licença, porque estou_incursion3ndo em campo qUe não é especificamente meu, mas que-muito aprecio. Dãí
vem "O Auto da Compadecjda," Hteratura
um tanto medievalesca na fo.rma, no entanto
não é mais do que a ligação. Portanto, resumindo, Ariano Suassuna é uma das grandes
figuras das Letras brasileiras e universais neste momento. V. Ex~ cita, por exemplo. "O
Auto da Compadecida", o romance "A Pedra do Reino", entre outros. As suas poesias
são fenõmenos. O homem Ariano Suassuna,
realmente, é uma figu_r~ extraordinári~, é
urna pessoa integrada. Teve ãfe aquele gestO
o seu retiro. Por vários anos ele não falou.
não deu entrevista, não escreveu, fez uma
greve marcante na históiia. Retirou-se com·
pletamente, como ermitão, para a sua vida
PeSSoal, sem dar uma palavra em jornais por
vári_os ano_s, até que retomou, voltou. Parti·
cipa de atividades políticas, integrado na vida
do seu povo, criando as suas cabras em TapeM
roá, em encontro com os camponeSes e sertanejos, escrevendo excelentes O'ófas literárias.
Por tudo isso, temos que homenagear Ariano
Stiãssuna, e é o que- o eminente orador faz
neste dia de hoje, com o nosso aplauso, pela
oportunidad~. Pela importância de seu pronunciamento, Senador Ney Maranh-ão, meu
aplauso fãmbém a V. Ex~

O SR. NEY MARANHÃO - Agradeço ao
Senador Mansueto de Lavor. que, como nor·
destino, como sertanejo, como homem integrado na vida de nossa gente, nos costumes,
retratou exatamente o que é- a simplicidade,
a aute_nticidad_e do nosso grande escritor nor·
destino Ariano Suassuna. Muito obrigado a
V. Ex'
O Sr. João Lobo um aparte?

Permite-me V.

Ex~

O SR. NEY MARANHÃO - Concedo o
aparte ao nobr~ Senador João Lobo.

O Sr. João Lobo - Senador Ney Maranhão, aproveito o seu discurso para estender
ao escritor, poeta, dramaturgo Ariano Suassuna a Pernambuco os meus parabéns pela
Sua indicação para a vaga de Genolino Ama·
do_ na Academia B_ra.sileira de Le~ras. A pro_·
veito ainda para chamar atenção que não é
o fato de Ariano Suassuna pertencer à Academia que vai gerar a au'ra de poeta e de homem
inspifado que ele é. Infelizmente, a nossa
Academia Brasileira de Letras não abriga forçosamente os grandes poetas e os grandes
esCritores inspirados, como Ariano Suassuna
e tantos ~utros que País, Não entendo bem
o tipo de seleção que a Academia Brasileira
d~ Letras usª para escolher os seus Membros.
Mas vejo jofrialistas menores, poetas menores e insignificantes serem eleitos; homens
que escreveram esporadicamente livros bissextos, que não chegam nem atrair a leitura
de qualquer do mais elementar eleitor, como
eu. Acho que essa Academia Brasileira de
Letrasnão tem a qualidade de dar esplendor
ã fulgurante, esquisita, original figu.ra que €
esse homem, esse poeta, esse intelectual bra·
sileiro. Ariano Suassuna, E vou limitar-me
apenas a estender à sua Família e a ele pessoalmente, pela sua originalidade, pela inspiração marcante, que busca nas origens, que
busca no folclore brasileiro, como enfatizou
o Senador Mansueto de Lavor;-que parte do
'restrito, do particular para o geral, para o
universal, como Ariano Suassuna costuma
partir, aliás, como todos os gênios, Shakes·
peare a Goethe fizeram nas -suas óbtaS; Vou
limitar-me a esses parabéns, para que poSsamos ouvir a palavra de um escritor, um poeta,
-do inspirado autor de "Violino de Vidro"
e de "Hipopótamo", do grande criador do
"Cambachirra"- o Senador Aureo Mello,
Meus parabéns a Ariano Suassuna, a PerI1àtilbuco, a sua Família e a Academia Brasileira de Letras, por abrigar agora, no seu
seio, um autêntico poeta, um autênticO homem de Letras.

e

O SR. NEY MARANHÃO- Senador João
Lobo, agradeço a V. Ex~ pelo aparte. O que
V, Ex• diz traduz exatamente aquilo que a
maioria do povo simples, do povão nordestino~ do povão brasileiro deseja traduzir. E
o escritor Ariano Suassuna, pela sua simplicidade, traduz .realmente essa característica do
povo brasileiro. É um fato. Parabéns a V.
Ex.~

O Sr. Odacir Soares- Permite-me V. EX•
um aparte?
O SR. NEY MARANHÃO- Com prazer.
nobre Senador Odacir Soares.
O Sr. Odacir Soares - Pedi o aparte a
V. Ex' para deixar o Senador Aureo Mello
como Ultimo aparteante, porque S. EX' vai
.fechar sua brilhante intervenção como frisou
o Senador João Lobo, com chave de ouro .
O SR. NEY MARANHÃO- Tenho certeza disto:
O Sr. Odaclr Soares- Congratulo-me Cóm,

V. Ex' peto discurso que faz homenageit.Ddo
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Ariano Suassuna, por ocasião da sua posse
.na Academia Brasileira de Letras, ité. por·
que, autor de uma vasta obra. Ariano Suas·
suna é um autor nacional, "O auto da Campa·
decida" é uma obra de domínio nacional. Te·
mos, na Acadelhia; alguns autores de muitas
obras desconhecidas. Além de autor de uma
obra vasta, de uma obra eclética no Gampo
da dramaturgia, no campo da poesia. Ariano
Suassuna é autor de uma obra co.p.hecida,
de uma obra vulgarizada, como o é "0 auto
da Compadecida". Eu Jll_C~~_o, _J:l_á_30 anos.
assisti pela primeira vez "ão ~·o auto da-compadecida" no Rio de janeiro, e o Brasil é
testemunha de quantas encenações já se fize-

ram até hoje -desSa obra de domínio nacionaL
A Academia Brasileira de Letras !iC engrandece em ter, entre os 5eusmembros, um escritor do porte de Ariano Suãssána e da sua
dramaturgia. V. Ex• está"O.e- -parabéns, até
porque também coincide nas alpercatas, ou
alpargata~. como Ariano Suassuna. Então,
parabéns a V, Ex•, parabéns à Academia Brasileiia de Letras e meus cumprimentos ao
eminente poeta e dramaturgo Ariano Suassuna pela sua posse na Academia Brasileira
_de Letras..

a

O SR. NEY MARANHÃO· Agradeço
V. Ex•, Senador Odacir Soares, o aparte, que
é o testemunho do quanto o nosso escritor
Ariano Suassuna é c_onhecido __ Q .aparte de
V. EX~ engrandece este prçnunciamento que
estou fazendo. Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Antônio Luiz Maya)
-Nobre Senador, a Presidência adverte que
temos apenas 10 minutos de sessão e o próximo orador é o nobre Senador Aureo Mello.
O SR. NEY MARANHÃO -Sr. Presiden ·
te, terei o prazer- de atender à Presidência
com mais presteza. Não podia deixar de conceder o aparte ao poeta, ao Senador Aureo
Mello, que, tenho certeza, irá fechar com
chave de ouro eMa homenagem que estamos
prestando ao grande escritorparaibano e pernambucano Ariano Suas-suna. --- - Ouço, com prazer, o aparte de V. Ex', nobre Senador Aureo Mello.

O Sr. Aureo Mello- Generosidade de V.
Er, Sr. Senador Ney Maranhão, que, pelo
seu procedimento político, pela sua alma clara, pelas suas a!pargatas, pelo seu panache
prateado, por todas as qualidades que exor·
nam a sua personalidade, é também um poeta, é também um lutador, é um idealista profundo e dos mais galardoados.
O SR. NEY MARANHÃO - Muito obri·
gado.
O Sr. Aureo Mello - Prova disto V. Ex'
tem dado e.m. todas as ocasiões, inclusive
quando lhe pedi a sua proteçáo de pernambucano pata ó poeta Marcos Acíoli. V. Ex~
acolheu o meu pedido com a maior boa vontade, e ele anda aí tecendo loas a V. Ex~ e
a mim, dizendo ...
O SR. NEY MARANHÃO- A V. Ex•

O Sr. Aureo Mello - V.· Ex~ ~·a mim.
~J>iz que: somos bomens que admiram as Ar-

tes, V. Ex• salíentou, com muita oportunidade, o significado enfatizado pelos Srs. Se·na:dores Mansueto de Lav9r e Odacír Soares,
a !espdto do aspecto social da obra de Ariano
Suassuna. Na verdade é muito importante.
Aríã.D.o Suassuna é Uma figura que, no mundo
das Letras, conseguia aquilo que nós, aqui,
no mundo da política, tentamos alcançar: traçar uma estrada, um caminho reta, de acordo
com os nossos _próprios ideais. Finalmente~
é Um acontecimento invulgar quando um escritor de verdade, quando um autor realmente.cap<icitadO, 'afamado e aCol.ti_ido pelo povO,
-emrã na Acaderitia Brasileira d_e Letras. Nun·
ca entraram ali Millôr Fernandes, brico Veríssimo, SérgiO Porto ·au Mõitteiro Lobato;
nunca_ entraram escritores como JG da Araújo Jorge, que era e é o poeta mais popular,
nosso çolega no Congresso. Agora, parece
que pelo menos há uma nova orientação, um
noyo bafejo, ngvas luzes, e a palavra otimis·
ta-; geiiial de Austregésilo de Athayde aqui,
no Senado, do alto dos seus 92 anos, em de·
terminada ncasiáo, é_ uma almenara alvissa.reira -para que· aquela academia venha a se
tornar realmente uma Academia de Letras,
gostaria de ouvir o finai do discu~:so de V.
Ex;; que é brilhante, idealista e justíssimo;
neste momento eiri-que Aiiano Suassuna tOma posse na vaga de Genolino Amada. Muito
obrigado a V. &

e·

Suassuna orientai! süa vida de intelectual cOm
decisões, gestos e comportamentos de firmeza na luta pela valorizaçã-o cultural do brasileiro.
Ex-Secretário da Prefeitura de Recife em
1975, Ila gestão do ex-Prefeito Antônio Farias, afastou-se do cargo em 1977, sentido
por não poder fazer aquilo a que se propunha
na administração pública. De~itiu--Se em
1973 do Conselho __FeQeral de_ Cultura, por
razões de foro íntimo. Em 1981, voltou ao
Departamento de Extensão Cultural da Universidade Federal de Pernambuco.
Uma das fases marcantes da vida do escritor Ariano Sua-ssuna foi o mClv-imerito memorial, em 1969, que buscava realizar uma arte
erudita, a partir da,s raízes populares da cultura brasileira. O movimento foi muito discutido, bastante polemizado, na década de 70,
e terminou não tendo prosseguimento, embo.ra deixasse marcas profundas na história artística de Pernambuco e do Nordeste, com
inúmeros seguidores, e profundas influências, que persistem até hoje.
Termino estas considerações homenageado o grande escritor brasileiro, endossando
as palavras do também não menos famoso
pintor pernambucano, João Câmara, que dis-

se:
"A presença de Ariano Suassuna na
Academia Brassileira de Letras é uma
coisa boa, muito solar e agreste. Para
ser acadêmico, ele deverá contudo~ alumiar com graça e imaginação a visão soturna que tenho daquela Casa. Nordestino de verdade e de verdade é, _agora,
além de sobrevivente, um imortal."

O SR. NEY MARANHÃO - Agradeço a
V. Ex~ o aparte. Primeiramente, com a autoridade que V. ExA tem, como poeta, oomo
homem di letras, profundo conhecedor, neste Pafs, dessa classe dos poetas, dos homens
da Literatura, neste instante V. Ex~ homenaEra o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
geia um ciiitêntico _escritor que está entran-CfO- (Muito bem!)
na Academia Brasileira de Letras, onde, como ·muitO bem disse V. EX\ não entraram
O SR. PRESIDENTE {António LuizMaya)
Monteiro Lobato e tantos outros.
- A Mesa se associa às homenagens que
O aparte de V. Ex• é muito importante,
o Senador Ney Maranhão presta ao nobre
é um testemunho do valor que tem o nosso
nordestino, hoje _imortal da Academia BrasiAriano Suassuna.
leira de Letras, Ariano Suassuna.
Nosso escritor Ariano Suassuna, nascido
O SR. PRESIDENTE {Antônio LuizMaya)
n·a Paratba, na cidade de João Pessoa, foi
-Concedo a palavra ao nobre Senador A4·
criado em Taperoá, onde se passaram algureo Mello.
mas das suas peças.
Filho de João Suassuna, ex-Governador da
O SR. AUREO MELLO (PMDB - AM.
Para1ba, que foi assasinado no Rio, teve sua
Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presiex.isténciafuventl influenciada profundamendente, Srs. Senadores, em breves palavras
te pelos agitados dias dos anos de 27 a 37.
- dispo~do apenas de um minuto - , quero
Tinha 3 anos "quapdo perdeH o pai, vítima
manife'star o profundo pesar de toda a classe
jornalística do Amazonas pelo perecimento,
da violência política no seu Estado.
· Desde 42, Suassuna mora em Recife, onde
na Capital amazonense, em um desastre de
fundariieritou sua formação humoifstica. Tor·
automóvel, quando se dirigia ao Município
nou-se um dos mais queridos e respeitados
de Presidente Figueiredo, de Alti:lir Rodriescritores de Pernambuco, a quem tenho a
gues dos Santos, que era o nosso Capitari.
honra de conhecer desde a sua mocidade e
Capitari, como sabem, é uma tartaruga muito
saborosa e é o macho da tartaruga.
privár de sua amizade.
Dentro do profundo respeito que tenho peCapitari era um gároto, era um jovem idealo seu trabalho, _o que mais admiro é o seu
lista, tinha aquela luz do ideal do olh_ar. Para
fascfnío pelo espírito mágico dos nordestinos,
mim, foi uma surpresa dolorosíssima ao ver
no jornal A Crítica o retrato de Capitari, jundos cancioneirOs populares.Ariano Suassuna
ostenta com orgulho o título de sócio benetamente com o fotógrafo Aires, também um
jornalistá militante, ceifados pela morte, em
mérito da Associação dos Cantadores e Violeiros do Nordeste.
um desastre de automóvel, quando, em pleoa
Catedrático de ':Estética e Literatura Brasicampanha eleitoral davam cobertura aos
leira da UFPE, durante muitos anos Ariano
acontecimentos políticos daquele Município ..

Quero aqui manifestar, creio que em oome_
daqueles que fazem parte do Sindicato dos

Jornalistas Profissionais do Amazonas, nosso
profundo pesar, a nossa dor, sobretudo por
termos perdido dois jovens dos mais expressivos do mundo profissional e jomaHstico·

amazonense.
O SR. PRESIDENTE (Antônio Luiz Maya)
-A Mesa sente-se no dever de se__ associar
a V. Ex~, nobre Senador Aureo Me lia, na
homenagem póstuma prestada a Capitari,
gente imp-ortante da sua nobre terra, Ama·

zonas.
O Sr. Antonio Luiz Mqya, Suplente
de Secretário, deixa a cadeira da presidência, que é ocupada pelo Sr. Pompeu
de Sousa, 3" Secretário.
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)

-Concedo a palavra ao nobre Senador Antonio Luiz Maya.
O SR. ANTONIO LUIZ MAY A (PDC TO. Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr.
Presidente, Srs. Senadores, tratou-se, nesta
sessão do SenaQo, de assuntos de ~uma im~
portãncia para o País e para povo brasileiro.
Faltou, entretanto, fal<!-r de um assunto que
está preocupando o Mundo inteiro, e cUjas
conseqüências são realment_e_ graves para o

Brasil. .

_
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O assunto é objeto de notícia em todos
os veículos de circulação nacional, como é
o caso da Folha de S .. Paulo que, em sua
edição de ontem, 9 de agosto, o fez ressaltar
como o assunto _de maior relevância em seu
editorial: "Choque do Petróleo", cujo pri·
meiro período leio, para introdução do meu
pronunciamento:

CHOQUE DO PETRÓLEO
"A Eclosão da crise Iraque:Kuwait repercutiu imediatamente sobre o
preço do petróleo causando um aumento
de 40% na cotação do produto no mercado internaci_onaL A despeito da dificuldade natural em avaliar, na sua plenitude, as conseqüências do conflito, urge
adotar medidas preventivas e advertir a
sociedade para os custos daí decorrentes."
A tensão no Golfo Pérsico, em conseqüência da invasão do Kuwait pelo Iraque, nos
induz a debater novamente a crise do petró·
leo na década de _70 e analisar seus efeitos
sobre a economia mundiaL
De princípio, o que mais nos causa ansiedade é a hipótese de um conflito armado,
com suas horrríveis e imprevisíveis conseqüências.
Os Estados Unidos, desgastados perante
os seus aliados por não terem evitado o con~
trole do Vietnã sobre Saigon;· por permitirem
a queda do Xá do Irã e a ascensão do Aiatolá
Khomeíne; com receio do cres.cente poder
econômico dª Alemanha, na iminência_ de
sua unificação e pressionados internamente
em função do risco do aumento do preço do
petróleo, estão motiV'ados a usar o potler de
suas forças armadas.

Porém, o Iraque_ possui um exército com
um significativo contingente de homens, mui·
to bem treinados e adaptados ao clima da
região, armados co·in sofisticada-s aimaS, por
ironia fornecidas pelo próprio Ocidente, poderá contar, também com o apoio dos países
pertecencentes à Liga Árab~. Numa guerra
convencional, por terra, é praticamente invencível.
Offiscos-de um ataque por parte dos Estados Unidos, são, portanto, enormes e farão
com que esta potência se comporte com grande cautela. O roais provável, ao nosso ver,
é·que tentem dobrar o Iraque através de um
boicote total.
Apesar de 213 dos 1,1 trilhãq de barris que
constituem as res~r:vas de petróleo em nosso
Planeta se encontrarem na região do Golfo
PérSico, s.omente 20% do petróleo atualmen·
te consumido no Mun(jo provém daquela
área. A URSS, sozinha, poderá imediatamente suprir o fornecimento que era feito

pelo Iraque e o Kuwait. Além disso, as grandes companhias de petróleo possuem significatiVo:CeStoqtres--;-mctusive a Petrobrás, os
quais darão para aproximadamente 70 dias.
Por que, então, O -preço do barril já subiu
40% desde a invasão do Kuwati?
-A única explicação que encontramos é a
pura ganância de poderosos grupos econó·
micos.
bloqueio do Iraque e do Kuwait·imporá
um _grande tormeríto para o Japão, pafs que
iinporta mais· de go% da energia que conso~e; aJ·rança e a Afemanha, devido aos pro·
gramas de__ energia nuclear~ _sofrerão um impacto muito menor, principalnie'nte a Alemanha, devido à crescente valorização do marco
ein relaÇáo-ãõ-dólar, Os Estados Unidos, qUe
e_spertamente não tocam em suas reservas estratégicas, te_rao os seus déficits elevados à
estratosfera. A grande beneficiada é a URSS.
O Brasil poderá ver todo o esforço de estabm:
zação de sua moeda ir por água abaixo.
Mãs, desta vez, as nossas autoridades não
poderão dar a desculpa de que foram apanhadas desprevenidas,
De 1973 para Cá, é verdade, tivemos o
Proálcool, muito criticado ultimamente e que
hem merece uma reavaliação; assistimos,
também ao enorme esforço do Governo passado para viabilizar a Ferrovia Norte-Sul. E
só, pelo que sabemos.
O Brasil, con_st;Intemente chamatlo de
país-continente, montou todo o seu projeto
de desenvolvimento baseado no transporte
rodoviário, sem considerar os custos do frete
em fU:nçáo do consumo de combustível por
quilómetro rodado. Deixou-se levar por pressões políticas e económicas e, tamb~m. pela
idéia, então muito difundida, de que a rodovia leva consígo o progresso, onde quer que
ela vá.
Sbu proveniente de um Estado interiorano,
banhado pelos rios Araguaia e Tocantins,
dois gigant~s_líquidos, e nunca me..conformei
com tamanha insensatez, posta agora em descoberto pelo conflito no Oriente Médio, que
nem foi o _primeiro, nem será o último.

·:q

Já ocupei esta tribuna para demonstrar a
viabilidade económica das hidrovias do Araguaia e do" ToCantins. Defendi e apontei a
construção da Ferrovia Norte-Sul como fator
de desenvolvimento regional e de integração
nacionaL
Ao que parece, meus esforços foram em
vão.
Praza nos céus que não seja necessário uma
hecatombe para forçar o Governo a levar a
sério estas minhas ..teses.
A crise provocada pela insensatez do líder
iraquiano ao invadir e anexar o Kuwait nos
obriga a repensar as teses, já defendidas desta
tribuna, de vias-alternativas para- o progresso
do Brasil e, em especial, das regiões menos
favorecidas do Pais, como é o caso das Regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste, cujos
potenciais naturaíS, se bem aproveitados,
acarretariam o desenvolvimento sócio-eco·
nômico de suas populações.
As alternativas mais viáveis, ·em temos de
transporte e comercialização de seus produtos e riquezas, seriam, sem dúvida alguma,
a utilização das vias navegáveis de seus rios
e a construção e expansão da rede ferroviária_,
em substituição ao transporte rodoviáiio, <[ueserá atingido de cheio pela alta de preço provocada pela crise do petróleo.
Nesta linha de pensamento é que reafirmamos desta tribuna a necessidade de implementar os programas alternativos de transporte fluvial e ferrovíário nas Regiões acima
mencionadas. (Muíto bem!)
·
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
- A Presidência informa ao plenário que
não serão designadas matérias para a Ordem
do Dia da sessão ordinária de segunda-feira,
nos termos do art. 174_do Regimento Interno.
As sess-ões serão realizadas normalmente,
sem apreciação das matéi"ias da Ordem do
dia.
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
- Nada mais havendo a tratar, está encerrada a sessão.

(Le\•anta-se a sessão ds 13 horas e 5
minutos.)
ATO DO PRESIDENTE
N9 162, DE 1990
O Presidente do Senado federal, no uso
da sua competência regimental e regulainentar, de conformidade com a delegação de
competência que lhe foi outorgada pelo Ato
da Comissão Din~tora no 2~ de 4 de abril de
1973, e tendo em_ vista o que consta do Pro·

cesso n' 009292/90-0.
Resolve aposentar, voluntariamente,

NEUSA BARBOSA LABARRERE. As·
sessor Legislativo, SF-AS-3, Parte Especial
do Quadro Permanente do Senado Federal,
nos tennos do art. 40, irfciso III, alínea2a,jda
Constituição da República Federativa do
Brasil, combinado com os arts. 515, inciso
II, 516, inciso I, 517, inciso IV e 488, § 4~,
do Regulamento Adminstrativo do Senado
Feder:al,_ bem a.s.sim com o art. 11, da Reso-
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lução 0° 87, de 1989, observado o disposto
em seu artigo 4°,
_
_
Senado Federal; lO de agosto de 1990rSenador Nelson Carneiro, Presidente.

ATO DO PRESIDENTE
N•163, 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 outoxgada pelo Ato
da Comissão Diretora n9 2. de 4 de.abril de
1973, e tendo em vista o que cÕQ.sta do Processo n• 002.007/90-8,
Resolve aposent-ar, voluntariamente,

BRAZ QUEIROZ, Analista Legislativo,
Classe "1'", Padrão III, do Quadro Permanente do Senado federal, nos termos do art.
40, inciso III, alínea 2ci, da Constituição-da
República Federativa do Brasil, combinado
com os arts. 520, 488, 4~, do Regulamento
Administrativo do Senado Federal, bem assim-com as Resoluções (SF) n~s 21, de 1980,
e_87, de 1989, art. 11, com proventos proporcionais ao tempõ de serviço, a raZão de 30/35
(trinta trinta. e cinco avos) do seu vencimento,
observado o disposto no art. 37, inciso XI,
da Constiúú.Çã.o Federal.
Senado Federal, 10 de agosto de 1990.
Senador Nelson Carneiro, Presidente.

ATO DO l'RESII>ENTE
N7 164, DE 1990

O Presidente do SenadO Fedúal, no uso
da sua competêfici<J. regimental e regulãmentar, de conformidade com a delegação de
rompetêncíã. que lhe foi outorgada pelo Ato
da Comissão Diretora no 2, de 4 de abril de
1973, e tendo em vista o que consta do Processo n• 002181/90-8,
Resolve aposentar, voluntariamente, ALVAR0 ALVES DE ARAÚJO, Analista LegiSlativo, lP Classe, Padrão III, do Quadro
Permanente do Senada Federal, nos termos
do art. 40, inciso III, alfnea a, da Constituição
da República Federativa do_ Brasil, combinado com os arts. 515, iriciso n; 516, ülciso
I, 517, inciso III, e 488, 4n, do Regulamento
Administrativo do Senado Federal, bem assim com o art~ 11, da Resolução n~ 87, de
1989, observado o disposto em seu artigo 4"'
Senado Federal, 10 de agosto de 1990.Senador Nelson Carneiro, Presidente.

ATO DO PRESIDENTE
N• 165, DE 1990

guiamento Administrativo do Senado Federal,__bem assim com as Resoluções (SF) n"s
21, de 1980, e 87, de 1989, arts. 11, com
proventos proporcionais ao tempo de serviço,
ã razão de 25/30 (vinte e cinco trinta avos)
do seu vencimento, observado o disposto no
a_rt. 37, inciso XI, da COnstituição Federal.
_Senado Federal, _10 de agosto de 1990. Senador Nelson Carneiro, Presidente.

ATO DO PRESIDENTE
N• 166, DE 1990
o"-PfeSidéiite do Senado Federal, no uso
de suas atribuiç6eS-regTmentaís e regulamentares e de conformidade com a delegação de
competência que lhe foi outorgada_ pelo Ato
da Comissão Diretora nP 2, de 1973, _
R~~olve designar JOSÉ EVANDRO
CARNEIRO GONDIM, Técnico Legislativo,_9asse "Especial", Padrão 111, do Quadro
de Pessoa} CLT, para responder pe(o expe. d~ente da Subsecretaria de Engenharia, a par·
tir de 13 de agosto de 1990, durante o impedi·
menta do titular.
Senado Federal, 10 de agosto de 1990. Si;niador-Nelson Carneiro, Presidente.

-

ATO DO PRESIDENTE
N• 167, DE 1990
.

O Presidente _do Senado Federal, no uso
das atribuições regimentais e regulamentares
e de conformidade com a delegação de com·
petência que lhe foi outorgada pelo Ato da
Comissão Dire_tora n? 2, de 1973,
Resolve exonerar, a pedido, JUAREZ
ABóULMASSJH, Analista Legislativo_,
Area Médico-Odontológica, Classe Especial,
Padrão III, do Quadro Permanente do SenadoFedúat do_cargo em Comissão de D_iretor
d_a Subsecretaria de As-sistência Médica e So_cial, código ~SF-DAS-101-3, do Quadro Per·
ma:Oente do Senado Federal.
senàdO Fedúaf. 10 de agosto de 1990.
Se'nador Nelson Carneiro, Presidente.

ATO DO PRESIDENTE
N• 168, DE 1990
O Presidente do Senado Federal, no _\ISO
das s.uas atribuições régimentais e regulamentareS e de conformidade com a delegação de
competência que lhe foi outorgada pelo Ato
da ComisS_ão Diretora n9 2, de 1973,
_Res-olve nomear GETRO A.RTIAGA LIMA E siLVA, Analista Legislativo, Área
Médico-OdontdMgica, Classe Especial, Padrão III, do Quadro Permanente do_ Senado
Federal, para exercer o cargo, ~m comissão,
de Diretor da Subsecretaria de Assistência
Médica e Social, Código SF-DAS-101-3, do
Quadro Permanente do Senado FederaL
senado Federal, 10 .de agosto de 1990. -senaaõr Ne!son Carneiro, Presidente.

O Presidente do Senado Federal, no uso
da sua competência regimental e regl,l.lamen·
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 -coiísta do Pro=so n• 008.976/90-2, ·
DO CENTRO GRÁFICO
Resolve aposentar, voluntaria!Tiente, SOCONSELHO DE SUPERVISÃO
NIA MENDES VIANA, Analista LegislaAta da 163~ Reunião
tiva, Classe "Especial", Padrão Ill, do Quadro Permanente do Senado Federal, nos terÀs dezesseis horas do dia vinte e dois do
mos do art. 40, inciso III, alínea c, da Constimés de ju-nho do ano de mil novecentos e
tuição da República Federativa do Brasil, _ _noventa, na sala de reuniões da Consultaria
'?Ombinado com os arts. 420; 48S; 49, do ReGeral do Senado Federal, sob a Presidência
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do ilustríssimo Senho_r _Consultor-Geral Dr. Pedro Cavalcante O'Albuquerque Neto,
na qualidade de Vice-Presidente deste Cone
selho e devido à impossibilidade de compare·
cimento do Excelentíssimo Senhor Senador
Mende_s Canale, Presidente deste Colegiada,
presentes os membros: Olívia de Melo Souza,
Ney_Madeira, Elp[dio Vianna Neto e Agaciel
da Silva Maia, reuniu-se o Conselho de Supervisão do Centro Gráfico do Senadq Federal, em _s_ua_centésima sexagésima terceira
reunião. Abertos os trabalhos, o senhor Presidente- em exercício -Dr. Pedro Cavalcante D'Aibuquerque Ne_to passou a palavra
ao Conselheiro Elpídio Vianna Neto que
apresentou parecer favorável sobre o Processo n~ 746/90.8-CEG RAF, referente ao Balanço Anual do CEGRAF, eXcácicio financeiro de 1989. Em seu parecer o Conselheiro
finaliza dizendo que "cons.içlerando a ·manifestação da Auditoria do Senado Federal,
consubstanciada no Certificado de Auditoria
n~ 4/90 e Relatório que o acompanha e, tendo
em vista o resultado do exame dos demais
elementos que integram os autos, opinamOs
pela aprovação das contas do Centro Gráfico
do Senado Federal e do_ Fundo do Centro
Gráfico do Se'nado Federal, relativas ao exer·
cício de 1989~'. Após a conclusão da leitura
do parecer, a matéria foi colocada em discussão, sendo amplamente comentada pelos presentes e, ao final, foi aprovada por unanimi·
dade, devendo ser encaminhada à consideração da Egrégia Comissão Díretora do Sena- ·
do FederaL Nada mais havendo a tratar,
agradecendo a ,presença de todos o Senhor
Presidente- em exercido- Dr. Pedro Cavalcante O' Albuquerque Neto, declarou en-cerrados os trabalhos e, para constar, eu,
Maurício Silva, Secretário deste Conselho de
Supervisão laVrei a presente Ata que depois
de lida e aprovada será assinada por todos
os presentes.
- - Brasília, 25 de junho de 1990. - Pedro
Cavalcante D' Albuquerque Neto, Presidente
em exercício - Elpídio Vianna Neto, Membro - Ney Madeira, Membro - Olívia de
Melo Souza, Membro.

EXTRATO DE CONTRATO
Espécie: Conúato o? 32190.
Contratada: Clínica Médico-Cirúrgica Daher Ltda.
Contratante: Senado Federal.
Objeto: prestàção de serviços médico-hosc pitalares e laboratoriais pela Contratada, aos
Senhores Senadores, servidores do Senado
e seus dependentes.
Crédito pelo qual correrá_ a despesa: â con·
ta do Programa de T.rab_alho
01.078-0428.2004/0001, Natureza da Despesa
3490-396410.
Empenho: Foi emitida a_ Nota de ErriPenho
n' 0035212, de 22-3-9"0.
Valor Contratllal: Estimado em Cr$
400,000,00 (quatrocento's rriil cn.lzeiros).
Vigência: 20-7-90 a 31-12-90.
Signatários: Pelo Senado Federal: Dr. José
Passos Pôrto. Pela Contratada: Dr_ Rogério
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Daher.- Amaury Gonçalves Martins, Õirc·
tor da Subsecreta(ia de Administ.J;<tçãÇI__ de
Material e Património.
-

te e Louremberg Nunes Rocha, Quarto Se·
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ções à Ministra da Economia, Fazenda e Pla-

cretárío.
nejamento, sobre qual o montante do endivi·
O Senhor Presidente declara iniciada a reu- damento das empresas de comunicaçáo sonião e apresenta aos presentes. os seguintes dai, no setor jornalístico e noS setores- de
EXTRATO DE CONTRATO
assuntos:
rádio e_televisão, junto às instituições de créa) ~equerimentó no 202, de 1990, apresen- dite_> oficial. --Espécie: Contrato n9 033/90;E designado o Senhor Segundo V ice Presitâdo- peró~-sênhof Seriado r Ney· Marap.llão,
Contratada: HDR- Instalação, Manutenrequerendo nos termos regimentais, ·sejam dente para relatar a matéria.
·
, ção e Cómérc_io Ltda,
_ _
solicitados ao Poder Executivo, através da
g) Proje~o de Resolução n~ 5, de 1990, de
Contratante: Senado Federal.
aut<)(ia do Senhor Deputado Francisco Amaral
Objeto: Prestação de serviços de manu· -Se_cretatia do Meio_A.mbiente, esclarecimene__ Cfütr~ Senhores Congressistas, que dá o notos sobre a Pesca np.Territ6rio Nacional.
tenção corretiva, com fornecimento de peças,
A matéria é examinada e devolvida ao aume de ''Senador Auro de Moura Andrade"
nos eletrodomésticos pertencentes ao Senado
tor pata que ele· dirija o Re"querimento ao
ao hall dà entrada subterrânea do edifíCi.o-PrinFederal, instalaÇ.os nos apartamentos funcioMinistro de Estado na forma do est~belecido
cipal do Consresso Nacional.
__ _
nais dos Senhores Senadores e na Residência
na Constitl,!ição e no Regimento ln terno.
·É designado o Serihor_ Primeiro Secretário
Oficial do Presidente desta CasJt,
~ b) ·Reqlierlmento~n:~:to7, de "1990, de auto- paTa relatar a matéria.
Crédito pelo qual correrá a despesa: à conria do Senhor Senador Jamil Hãddad, regue- -- h) Processos n" 004146/89-1, 002~21!89-0,
ta do Programa de Trabalho
01.001.0001.2021/0002, Natureza da Despesa
rendo nos__ ~ennos_~egimentais e_ de acordo 006508/88-0, 017087/85-6, 007956/89~8,
_com odisposto no art. 5•, § 2•, di ConsHtuiÇão 002195/89-5, 001618/88-2 e 003288/90-0, do
3490-3946/0.
·~
Federal, sejam solicitadas à Senhora Ministra intere_sse do servidor Onofre Deco da Silva
Empenho: Foi emitida a Notàde EmpeÕho
n• 0039015, de 29-3-90.
_ . ~·~.
. . de Estado da Economia, Fazellda e Planeja- e outros, refe"rentes à "~verbaç_ão- de Je_m-po
Valor Contratual: E_stiriJ.ado em Cr$ ···menta -1ôformaç_ões atinentes aos· rendimen- _ ~~-~eryiç<_) P!CStado a fundações públicaS".
350.000~00 (trezentos_e ci)1qüenta mil cruzeitos da _Çader!_l,~t-~ c!_e__ ??upança:·E lido e aprovado o parecer apresentado
ros).
É designado 0 Senhor Primei_ro Secretário pelo Relator da matéria, Senhor SenadQt NaVigência: 8-8·90 a 31-12-90.
para relatar a matéria.
bar Júnior, Suplente da Mesa, pefa "aproSignatários: Pelo Sehado Federal: Dr. José
e) Reguerimento n\'227, de 1990, de autovação do processo no 004146/89-1 e dos dePassos Pôrto. Pela contratada: Domingos do
ria do_S_enh_or___S_e_~ãdor PomrJeu de Sousa, mais a ele equiparados••. A Mesa autoriza
Rosário Ferrejra.- Am3.uJ:'y GOnçalves Marrequerendo, nos termos regimentais, infor- ainda a Subsecretaria de AdministrãÇãó de
tins, Diretor da Subsecretarfa de Adminis- - maçõe~ ao Ministro do Trabalho e Previdên- Pessoal a elaboiar Projeto de Resolução nos
tração de Material e Património.
cia Social sobre a quantidade de servidores termos do parecer.
A seguir, o Senhor Presidente concede_ a
públicos, dos setores que especifica, demitidos ou colocados em disponibilidade desde palavra ao Senhor Primeiro Secretário, que
EXTRATO DE TERMO ADITIVO
Espécie: Segundo Termo Aditivo ao Cono dia 15-3-90, e de contratos, com os respecw sUbmete à Çomissão Diretora os _segpjntes
trato n"076/87, celebrado entre o SenaQ,o Ferivos-Valores e condições, firmadOs com em- processos:
·
c ·
·· l
d
a) Processo no 001812190-4, que trata da
deral e a Empresa Brast'I eua
de orreLOs e presas que operam naque es se tores esde Prestação de Contas do IPC _ relativa ao
Telégrafos, para pre..<>tação de serviços. de coa mesma data.
--·
·•
·· - .Segundo, Terceiro e Quarto Trimestres de
leta, transporte e entrega de correspondência
É designado o Senhor Senador Nabo r JÚ.- 1989.
agrupada (SERCA).
-- riíõf~"Suplente__ da Mesa, para relatar a maÉ designado 0 Senhor Segundo Vice-PreObjeto: Alteração das redaçóes da alínea
téria
ub" da Cláusula Sétima e alínea ''c" da cláu.
sidente para relatar a matéria.
d) Requerimento n" 232, de 1990, do Se_ b) Pedido. de reconsideração da deCisão
sula décima primeira do Contrato originário.
nhor Senador
H u mberto L ucena, requ e~ren- adotada pela Comissão Diretora no Processo
_
Data da Assinatura: 6-8-90.
do,· nos· t ermos~ regtmen
·
·,-,- · f
ais, m ormaçoes ao n~ 008854/89-0, em sua reunião de 23w5M90,
Signatários: Pelo Se.nado Federal: Dr. José Secretár~o·
· d a R_epu'bl't· apresentado pelo servidor Antônio Cândido
_r -·oera1 da p res1'd'c;ncta
Passos Pôrto, Diretor-Geral. Pela ECT; Jor- ca sobre _qual a publicidade oficial veiculada Lima Fur!an.
ge Eduardo Martíps Rodrigues, Diretor Renos últimos dois anos, através dos órgãos da
É aprovado 0 parecer do Relator na {niegional. - Amaury Gonçalves Martins, Dire·
imprensa escrita, (alada e televisada, perten~ gra. o processo é encaminhado à Subsecretor da Subsecretaria de Administração de centes às empresas dos setores de com uni· taria de AdminíStrci!iáo -de Pessoal para as
Material e Pa~rirtlônio.
caçãb-social, jornalístíco e de rádio e tele- providências.
visão.
c) Processo n9 001282/90-$, ·referente à
A matéria, após se"r examinada, é devol- prorrogação de prazo de permanência dÓ SerATAS DE COMISSÕES
vidã. ao_autor para qUe seja dirigida ao Minis- vídor José Cãrlos Vidal na Univ~rsidade de
.
tro de Estada _da área respectiva, na forma Illinois (USA).
COMISSÃO DIRETORA
É indeferido o Requerimento objeto do
do estabelecido na Cons_titu.ição e no Regi12. Reunião Ordinária~ realizada
menta Interno.
processo. Aasegurado, no entanto, ao regueem 2 de agosto de 1990
e) Requerimento n9233, de 1990, de autoria
rente, o direito de solicitar ao Senado a defesa
do Senhor Senador Humberto Lucena,_ re- de su~ tese, n_a Universid_ade, quando coaÀs onze horas do dia dois de agosto de
-um mil novecentos e noventa, reúne-se a Co- querendo, rios tennos regimentais, informa- cluída.
missão Diretora do Senado Federal, na Sala
d) Processo n~ 004611/90-0, referente_à soções ao Ministro do Trabalho e Previdência
So.cial sobre o montante_ dO endividamento, ·ucitaç"ão da seryidora·-cr_escília Aparecida
de ReuniõeS da Presidência, com a presença
nos dois últimos anos, das empresas dos sete- Vallocci, para que seja concedida aütõii.zação_
dos E)Çcelentíssimos Senhores Senadores
res de comunicação social, jornalístico, de para-permanecer à-disposição da Associação
Nelson Carneiro, Presidente, Alexandre
Costa, Seg,mdo-Vice-Presidente, Mendes; rádio e televisão, se elas estãp _ou não ínadim- dos Servidores Públicos_ do Brasil (ASPUB).
plentes_ e se propuseram ou fizeram parcelaÉ apiovado parecer, ·que coilclui pelo inde~
Canale, Primeiro Secretário, DiV"aldo Surua·
mentes.
_ _
,
ferimento çlo pleiteado,
gy, S_~_gundo Secretário, Pompeu de Sousa,
Terceiro Secretário, Antonio Luiz Maya, S~
ÉdesignadooSenhorTe[GeiroSecrer.áflro
e)
ProCessos n"' 016569"/89-0 e
pa~a relatar a matériã..
-oo.:tr66f90";6,-de iilteresse da servidoraAngela
plente~
f)' Requerimento n9 234, de 1990, de autoria
M~ria Br_agança de_Oliveira.
_
Deixam de _comparecer, por motivos justi·
- (aproVadõ o pareCe!, nos-teimaS dãs. CoD.do Senhor Senador Humberto Lucena, reficados, os Excelentíssimos Senhores Senaquerendo, ~os tenn~ regiinehtais, informa· - clusões apresentadas pela Comissão de ln-_
dores Iram Saraiva, Primeiro-Vice- Presiden~
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a favor da demissão por justa causa,

na forma do que estabelece o art. 640 do
Regulamento Administrativo, combinado
com o art. 482, letra "i" da CLT.

~COMISSÃO DE EDUCAÇÃO
1~ Reunião, ordinária, realizada

em 14 de março de l990

Às onze horas do dia quatorze de março
de mil noxecentos e noventa, na sala de reuniôes da Comissão~ Ala Senador Alexandre
Costa, sob a presid~ncia do Senhor Senador
Comissão Diretcira ãs -Seguintes_ matérias~
JoãO Calm.on reúne-se a Comissão de Educaa) Processo n~ 001617i90~7, em q"Ue Os ser·
ção com ::cpresença dos Senhores Senadores
vidores Alalr Julião da Silva e outros soliciAluizio Bezerra; Jorge Bornhausen, António
Luiz Maya, Marco Madel, Leopoldo Peres,
tam a revisão do enquadramento realizado
Ney Maranhão, J amil Haddad, Francisco R o·
pela Resolução n" 87, de 1989.
llemberg, Meira Filho, Gerson Camata, Wilt; lido parecer, que conclui pelo "indeferí·
menta do pleito, o qual, após ser submeddo
son_Martins, Afonso S®cho, Edison Lobão,
à discussão, é apiovado.
Carl()s Patrocínio, DirceU Carneiro, Hugo
b) Projeto de Resolução n~ 35, de 1989,
Napoleão, Márcio Lacerda, José Fogaça e
que revoga o artigo 438 do Regulamento AdAureo Mello. Deixam de comparecer, por
ministrativo do Senado Federal, aprovado
motivo justificado, os Senhores Senadores
pela Resolução n~ 58, de 1972. _ _-- _
_Luiz Viàna -filhQ,_Mans_ueto de Lavor, Mauro
Lido, o parecer favorávet é aprovatlo e enBenevides, Nabor Júníor, Fernando Henricaminhado à Secretaria~Geral da Mesa.
que Cardoso, José Ignácio, Carlos Alberto,
O Senhor Presidente, prosse~uindo, conCarlos D~'Cadi e Mário Maia. Havendo núcede a palav~a ao Senhor Diretor-Geiai; que
mero regimenta], o Senhor Presidente declasubmete aos presentes os seguintes assuntos:
ra ab~rtos os trabalhos, dispensandp a leitura
da ata anterior que é dada por aprovada.
a) Proposta de Ato da Comissão Diretora
que estabelece normas de admissibilidade_ de
A seguir, o Senhor Presidente passa a palavra
ao_S_enhor Senador Wilson !vf::artin-s. relator
Requerimento de_ Informação.
A Comissão Diretora, após eXame da madÕ-Projeto de Lej do Senado fl~'208, de 1989,
de deJiberaçã.o terminativa, de autoria do Setéria, aprova e assina o iesp"eCtivo AtO que
vai à publicação.
n_ador Jorge Bornhausen, que "dispõe sobre
b) Processo no 008993/90-4, qUe "trata de
os objetivos da educação superior, estabelece
requerimento da servidora Clafa Maria Vascrit~rios para a organização e funcionamento
concelos Torres Dan tas solicitando licença de
das universidades brasileiras e dá outras prodois anos para trato de interesses particuvidências", para que proceda à leitura de seu
parecer, que é pela anexação ao Projeto de
lares.
Lei do Senado n" 185, de 1989. Posto em
A Comissão Direrora defere--O- Requeridiscussão é concedido vista ao Senhor Senamento, a partir de 1°/07/90.
dor Hugo Napoleão. Continuando, o Senhor
c) Processo n~ 009055/90-8, que trata de
Presidente confere a palavra, novamente, ao
requerimento do servidor Antonio de Pina,
Senhor Senador Wilson Martins, que na quasolicitando licença de dois anos para o trato
lidade de relator, emite parecer favorável ao
de interesses particulares.
A Comissão Diretora defere o Requeri- -Projeto de Lei do Senado no 223, de 1989,
de deliberação terminativa, de autoria do Semento, a partir de 17/07/90.
nador Teotónio Vilela Filho, que "dispõe sod) Processo no 009229/90-6, que encamibre a inclusão das creches e estabelecimentos
nha, para apreciação, anteprojeto de ato que
similares no programa educativo brasileiro".
"instituiu normas para a produção de impresSubmetido a votação nominal o parecer é
sos institucionais do Senado Federal".
aprovado por 12 votos. Em seguida, o Senhor
É designado o Senhor Senador Antonio
Presidente passa a palavra ao Senhor Senador
Luiz Maia, Suplente da Comissão Diretora,
Márcio Lacerda para a leitura de seu parecer
para relatar a matéria.
_
_.
sobre o Erojeto de Lei do Senado n~ 229,
e) Convite no 118190- que t~ata de serviço
de ~989, de deliberação terminativa, de autode reparo em um dos elevadores da Repreria do Senhor Senador Lourtmberg Nunes
sentação do Senado Federai no Rio de JaRocha, que ''dá nova redação ao art. 125
neiro.
da .Lei- n" 5.108, de 21 de setembro de 1966
A Comissão Diretora aprova a minuta de
(Código Nacional de Trânsito)": Não há deM
contrato a ser celebrado com a firma vence·
bates e colocada em votação nominal, a matédora, Elevadores Elbo Ltda., e autoriza o
ria é aprovada por 14 votos. O Senhor PresiDiretorMGera1 a assinar o respectivo contrato,
dente co·ncede a palavra ao Senhor Senador
conforme o Processo nG 001538189-6.
Francisco Rollemberg, relator do Projeto de
Lei do Senado n~ 262, de 1989, de deliberação
Nada mais havendo a tratar, o Senhor Preterminativa, -de autoria do Senador Maurício
sidente declara encerrada· a reunião, ãs treze
Correa, que "dispõe sobre o exercício dos
horas, pelo que eu, José Pa.ssos Porto, Diredireitos culturais, os incentivos à cultura, a
tor-Geral e Secretário da Comissa:o Diietora,
proteção à cultura brasileira e dá outras prolavrei a presente ata que, depois de assinada
vidências". Colocado em discussão é concepelo Senhor Presidente, vai ã publicação.
dido Yista ao Senador Gerson Camata. ProsSala da Comissão Diretora, 2 de agosto
seguindo, o Senhor. Presidente concede a pade 1990. -Senador Nelson Carneiro, Presilavra ao Senhor Ser:tador Antônio Luiz Mara
dente.
O Senhor Presidente, em continuação aos
trabalhos da reunião, concede a palavra ao
Senhor SegundowSecretáiío, qUe sUbmete à
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que emite parecer favorável, nos termos do
Substitutivo que apresenta, ao PrOjeto de Lei
da Câmara n~ 42, de 1989, de autoria do Senhor Deputado Geraldo Alckimin Filho, que
"dispõe sobre os feriados de12 de outubro
e de 2 de- novembro". Posto em votação o
projeto é aprovado. A seguir, é aprovado
o parecer do relator, Senador Fernando Hen·
rique Cardoso, fa-vorável ao Projeto de Lei
d_a __ Câmara n'"' 52, de 1989, de iniciatiYa da
Presidência da República, que_ ''autoriza a
doação ao Centro dos Estudantes de Santos,
com sede em Santos, Estado de São Paulo,
dos direitos e obrigaç<?_es relativas ao imóvel
que menciona". Em continuidade aos trabalhos, o Senhor Presidente propõe que sejam
convidados a comparecer perante à Comis·
são, em data a ser definida, os Senhores Ricardo Cavalcanti ·e Aulus Plantus Barboza
de Souza, para proferirem palestra sobre
"Educação Sexual", tema sobre o qual escreveram um livro, em convênio com o· Mfriis~
tério da Educação e Ministério da Saúde, sendo aprovado o convite.._Por não _haver quorum suficiente para apreciação dos -deinais
projetas constantes_ da pauta, a presidência
encerra a reunião, lavrando eu, Eugênia Ma:
ria P. Vitorino, sec!etária, a presente ata que
lida e aprovada será assinada pelo Senhor
Presidente. - SenadoiJoão Calmon, Presi~
dente.
_2• Reunião, ordinária, realizada
em 21 de março de 1990
Às onze horas do dia vinte e um de nlllrço
de mil novecentos e noventa, na sala de reuniões da Comissão, Aia Senador Alexandre
Costa, sob a presidência do Senhor Senador
João Calmon, reúne-se a Comissão de Educa·
ção, com a presença dos Senhores Senadores
Irapuan Costa Júnior, Antônio Luiz Maya,
Jorge Bornhausen, Wilson Martins, João Menezes, Meira Filho, Afonso Sancho, Hugo
Napoleão, Maurício Corrêa, Márcio Lacer·
da, Francisco Rollemberg, Dirceu Carneiro,
Cid Sabóia de Carvalho e Aluízio Bezerra.
Deixam de comparecer, por motivo justifi·
cada, os Senhores Senadores Aureo Mello,
José Fogaça, Luiz Viana Filho, Mansueto de
Lavor, Mauro Benevides, Nabor Júnior, Edison Lobáo, Fernando Henrique Cardoso, José 1gnácio, Carlos Alberto, Carlos De'Carli,
Mário Maia, Ney Maranhão e Jam.ilHaddad.
Havendo número regimental, o Senhor Presidente declara abertos os trabalhos, dispen·
sando a leitura da ata anterior que é dada
como aprovada. Prosseguindo o Senhor Pre·
sidente submete à apreciação da Comissão
os itens da pauta, a seguir discriminados: item
1 - Projeto de Lei do Senado no 263, de
1989, .de deliberação terminativa~ de autoria
do Senhor Senador Maurício Corrêa, que
"dispõe sobre a fixação de datas comemo·
rativas de alta significação para os segmentos
étnicos na:cíortáis e dá outras providências".
Relator: Senador Meira Filho. Conclusão; fa·
vorável aG projeto. Posto em discussão e vOtação, o parecer é aprovado por 11 votos no·
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rninaís; iiem 5 -Projeto de Lei do Senado
N9175, de 1989, de deliberação terminativa,
de autoria do Senhor Senador Jorge Bar·
nhausen que "dispõe sob!e o s~[ário:educa
ção, previsto no parágrafo 59 do artigo 212
da ConstituiçãO e dá outras providências".

desenvolveram; e a Professora Eurides Brito
pani que -eXtlonlla à "CõiníSsâO propostas qlt~
_foram analisadas no Congresso sopre alíabe_tb:ação, do qual ela pãrticipou em Bangko~.
_Posto_ em -Yotação, ambas as propostas sao
. aprovadas, sem fixação das ditas das referi·
Conclusão: favorável, na forma das emendas
.das exposis:ões. A presidência encerra a reu·
que apresenta. Posto em discussão e votaç_ão_ · nião, lavi_andcj eu, Eugênia Maria Pereira Yie parecer é aprovado por 11 votos nOjilinã.is_, _ torino, secretária, a presente ata, que lida
item 11 -Projeto de Lei do Senado no ~7,
e aprovada, será assmada pelo Senhor Preside 1989, de deliberação terminativa, de auto~ ~ dente, -Senador _João_ Calmo~, Presidente,
ria do Senhor Senador JaJ.Tlil Haddad, que
"dispõe sobre o magistério suPedor em estabelecimento privadQ". Relator_:_ Senador
João Menezes, Conclusão: por diligência à
3• Reunião, extra~rdimiria, realizada
Comissão de Constituição, Justiça e Cidada-e~ 2 de maio de J990
-nia. Submetido a discussão e votação o parecer é aprovado. O item 2 da pauta, ou seja,
Às dezessete hora do dia dois de maio de
o Projeto de Lei do Senado n" 76, de 1989,
de autoria do Senhor Sena:dot Itam-ar Franco, - mil-ilóvecentose noventa, na sala de reuniões
que "dispõe Sobre o ensin_o obriiatório, eln - dâ"COniissão, Ala Senador Alexandre Costa,
sob a presidência do Senhor Sena(j_or João
todos os cursos jur_ídicos do J?afs, da disciplina
Calmon reúne-se a Comissão de Educa~ão
DireitosHunümos Fundamentais", cujo relacom a presença dos Senhores Senadores Autor é o Senador José Fogaça, com parecer
contrário ao Projeto, tendo também_, voto ~ reo Melo, José Fogaça, Luiz Viana Fnho,
em separado do Senhor Senador Jamil Had- _Mauro BenevideS, Meira Filho, Nabor Júdad, favorável ao projeto. Não foi posto em -nior, Hugo Napoleão, Jorge Bornhausen,
votação por falta de quorum, sendo apenas
Fernando Henrique Cardoso, Ney Maralido o voto em separado. Os demais itens
nhão, Francisco Rollemberg, João Lobo,
da pauta ficaram adiados para a próxima reuAfonso Arinos; e Carlos Patrocínio. Deixam
nião. O Senhor Presidente submete à aprecia- - de comparecer, por motivo justificado, os Seção da Comissão proposta de convidar os Se- -nhores Senadores Aluízio Bezerra, Mansueto
nhores Philip Ralph Fletcher e Sérgio Costa
a..!"LiVor, Márcío Lacerda, Ronaldo Aragão,
DiValâo Suruagy~ Ediscin -Lobão~ Dirceu CarRibeiro para exporem perante a Comissão
sobre ô modelo de análise dos dados de esconeiro, JoséJgnácio Ferreira, Carlos Alberto,
Carlos de Carli, António Luiz Maya, Mário
laridades da população brasileira, que ambos-
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Maia e Jamil Haddad~ Havc~do nú_mer_'? regi·
metitáJ; o Senhor PresídeDie- declara abe.l:tos
os trab3.Ihos, dispensando a leitura da ata anterior que é dada por aProvada. A segUir,
o_ Senhor Presidente passa a palavra ao Senhor Senador Áureo Melo, relator do Projeto
de Lei da Câmara n 9 l, de 1990, de iniciativa
do Presidente da República, que "Cria a Delegada do Ministério da_ Educação ---:- MEC
no Estado do Tocilntins e dá outraS" prÓvidê"n·
.cias'', para que priJceáa à leitura_de_seu parecer, que é favorável ao Projeto. Posta em
discussão a matéria é aprovada, Contintiài'l·
do, O Senhor Presidente confere a paláV:ra
ãõ Senhor Senador Francisco Rollemberg,
relator do Projeto de Lei da Câ:rilara n~ 060,
de 1989, de autoria do Deputado Gerson Pe·
res, que ·~AcreScenta dispositivo à Lei n•
6.251, de 8 de outubro de 1975, que institUi
normas gerais sobre de portos", pai-a qúe proceda a leitura de s~u parecer, que é favorável
ao Prpjeto nos --~ermos do Substitutivo que
apresenta. Não há debates e o parecer é aprovado. Dando continuidade aos trabalhos s_ão
lidos e discutidos _os seguintes _pro jetos_ _deLei do Senado, todas de delib~ração terminativa: n~ 76/89; 274189; 312189; 316/89; 353/89;
387189; 262189; 41189 e 368189. Constatado
a ausência de quorum o Senhor Presidente
informa que a votação dOs referidos Projetas
fica adiada para a próxima reunião, encerrando a presente sessão; lavrando eu, ~ug_ê
nia Maria P. VitQrino, se~etárJ?,, a pteS<.!nte
ata que Hda e aprovada será ãssinada pelo
Senhor Presidente. -Senador João Calmon,
Presidente.
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DE AGOSTO DE 1990

1~

1.1

ABERTURA

1. 2

EXPEDIENTE

1.2.1- Mensagem do Senhor
Presidente da República
Submetendo

-à

de1 i beração

do Senado a -escolha de no.me

indicado para cargo cujo
provimento depende de sua

n~
n~

de 1966, que regula o exerc-i c i o das profissões de Engenheiro, Arquiteto e Engenhe i r o
A-g'rônbtnb dispondo
sobre eleições diretas para
PreSidente _ dos Conselhos
Federal e Regionais de Engenharia, Arquitetura e Agr-onomia,
e
dá
outras
pro v i dê_nc i_as . ''

prév1a aquiescência:
-

N};. 178/90

(n~

1-.2 ~ 3 -

597/9-0, na

or1gem), referente à

esco-

lha do Dr. Manoel Mendes de

Freitas para compoí o Tribunal Superior do Trabalho,
como Ministro Togado,
em

vaga decorrente da nomeação

·do Ministro Marco
Aurélio
Mendes_
de_ Farias Me11o,

oara o Supremo
Fed.eral.

Tribunal

1 .2.2-- Pareceres
Referentes

matérias:

às

Projeto de Lei do_Senado

45/90, que ''altera a Lei
5.194, de 24 de dezembro

seguintes

- Projeto de Lei do Senado
"estabelece
diretrizes gerais da política urbana, e dá outras
providências_".
nll 181789, que

- Projeto de Lei do Senado
n.Q 335789, que· "dispõe sobre o aviso prêvio proporcional. e dã outras providências".

Leitura de Projeto

- Pr_o_j e to de Le i do Senado
n.Q 126/90, de aut,oria do
-senador Francisco Rollemberg, que "torna obriga tóría ã bã"i>(a- de veicul"c>S
vendi dos .como sucata, e dá
outras providências".
1 . 2. 4---:... Discursos do 'Expediente
SENADO~

ANTÔNIO LUIZ MAYA

Greve dos professores.
i vre negociação para asmenSã U cfades esco 1a r:es.

L

SENADOR NEY MARANHÃO - Resultãdos positivos da aplicacão do plano de estabilizaÇão econômi ca do G"overno_
FernandQ_Collor.
__- SENADOR AL8(RTO_ HOFFMANN -

Cenosc demo·Qr_áfico do Bras i 1
-

de 199-0.

SENADOR JUTAHY MAGALHÃES
Ccwr:-upção na admi ni s·t·r-ação
pública.
1.2.5

~ Requerime~to

N~ 284/90, do Sr. Senador
Albano Franco, Solicitando
licença, para tratar de interes-SeS parn cU 1 ares. por
sessenta
di as. a part i.r
desta data. Votação
adiada por ta 1 ta de quorum_.

1.2.6 -

Oficies

N.Qs 4,
e 5/90 ,_ do
Presidente da Comissão de
Assuntos s-oei a is. comunicando a aprovaç~o das se-guintes matérias:
Projeto de Lei do Senado
nA 181/89, -que "estabelece
diretrizes gerais da poli-tica urbana, e dá outras_
providências".
Projeto de Lei do Senado
n.Q. 336/89. que "dispõe sobre aviso Prévio proporcional, e dá ou~ras providências".
Projeto de Lei do Senado
n.::. 45/90, que "altera a Lei
n~ 5.194, de 24 de dezembro
de 1966, que regul~ o exercício das pro-fissões de En_..:genheiro, Arquiteto e Engenheiro Agrônomo, dispondo
_sobre eleições di retas_ para
Presidente _ dos Conselhos
Federal e Regionais de· En-
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PASSOS PORTO
D1retor-Geral do Senado Federal

AGACIEL DA SILVA MAIA
Oiretor Executivo

ASSINATURAS

CESAR AUGUSTO JOSÉ De SOUZA
Oiretor Administrativo
lUIZ CARLOS OE BASTOS

Semestral .. ................................................. , .... CJ;$1.069,00

D1retor Industrial

FLORIAN AUGUSTO COUTINHO MADRUGA
Onetor Adjunto

genharia,

T1ragem 2.200..exemplares.

Arqu1tetura e A-

gronomia. e dá outras
vidências"_.

pro-

1.2.7 -Comunicação
da
Presidência
Abertura de prazo para
interposição de
recursO-~-

7
-_

por um décimo da composição
Casa. para que os Proje-_
tos de Lei do Senado n.!2.s
181/89. 336/89 e 45/90, sejam apreciados pelo Plená-

da

r-io.

L

-

1 . 3 - .ENCERRAMENTO

2
3

DE

- MESA DIRETORA
LÍDERES E VICE-LÍDERES
-PARTIDOS

4 - COMPOSI~ÃO DAS COMI Se
SOES PERMANE TES

Ata da 107!! Sessão, em 13 de agosto de 1990
4ª- Sessão Legislativa Ordinária, da 48ª- Legislatura;
Presidência do Sr. Pompeu de Sousa
ÀS

HORAS

14

ACHAM-SE

SENADORES:

E~

PRESENTES

30 MINUTOS.
OS

SRS.

-MENSAGEM NO 176, DE 1990
~-(nQ_--597/90,

na ·or·;gem)·

01avo Pires ---v_arbas_ Passa_ri- _- _Excel ent f ss.i r:nos Senhor~s; _Membros do Senado Federal: nho- Alexandre Costa
~cão
Lobo- Chagas Rodrigues- Car~os
teriT)os
do § __ .1..Q.. in filos. Alberto -_Ney Maranhão
Mansueto_ de Lavor - Francisco ne, do artigo '111 da ConstiRollemberQ- Ruy Bacelar- I- tuição Federal, tenho a honra

Claros,
n.ll.
1 .358, Belo Horizonte.
e
ti tu 1 ar.
desde
março/79,
do cargo de Juiz do
Tri_bunal Regional do Trabalho
da -Je:rceira Região, ten(jo sido
eleito, _em maio/83, Presidente
da
Corte
para
o
biênio
_j unho/83 a j ~nhó/85-;

cte -Submeter à aprovação de 2
Dados Principais da ca~Y.ossas. Excel~ncia_s o nome do reira de Magistrado
Manoel
Mendes
de
Freiberto- Hoffmann.
tas para compor o Tr_ibunal Su- I
.;:.;·AProVado, em-3-" lUgar, no
perior do Trabalha._ como Mi- __ Concu_rso para Juiz do TrabalhO
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de tiistro Togado, eni vag·a- decor- Substitu_ta, realizado em 1986
Sousa)- A lista de presença rente _da nomeação do Ministro pelo TRT- 3A Região.
acusa o comparecimento de 14 .Marco Aurélio Mendes de F~rias
I.I_ -Nomeado Vuiz ct·o Tr_a~álho
Srs. Senadores . .H.avendo número ,Mel lo, para o Supremo Tribunal
.
Substftuto_em maio/69.
regimental,
declaro aberta a Federal.
rapuan

cõsta _ Jun i o r ~ PomPEiu

de Sousa- Mendes Canale- Al-

-~autor

sessão.

Os méritos do 1nd1ca.do, que
i n i-· me induziram a escolhê-lo para
o
desempenho desse e~evado
cargo, constam do anexo
cu~O Sr. 1.~<. Secretário procederá r1culum vitae.
à leitura do Expediente.
Brà-s i 1 i a.
1 o --·de
agosto de
.19_90.- Fernando Collor.
É lido o seguinte

Sób a- prõ-teÇão de Deus,
ciamos nossos -trabalhos.

Cu~riculum

EXPEDIENTE
MENSAGEM
DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA

Submetendo à deliberação do
Senado a escolha de nome indicado para ca~go cujo p~ovimen
to depende de sua prévia aquiescência:

Vitae

Manoel Mendes de Freitas
1 -

Dados Gerais

Nascido em Luz, MG, em 1931,
fi lho de Manoel Me.ndes de Menezes
e
de Rosa áe Freitas
Mendes, casado com Vera Maria
Pimentel
Mendes,
tendo cinco
filhos; residente à Rua Montes

!II -:--Promovido, por Merecim'ehto, ao cargo de Juiz Prest-_
dente da Junta de Concil~ação
e Julgamento de Goiânia,
GO,
em 20-4--?0: Removido, por permuta. para o cargo _de- Juiz
Pres1 dente da 1.st .J_ut)ta de co·nciliação e Julgamento de
Juiz
de Fora em ma i o/70 e-~ a pedido, para o cargo de Juiz Presidente da 9~ Junta de conciliação e
Julgamento de BelO
Horizonte, em 2T-10-72.
IV- Promovido, por Merecimento, para .o- cargo de_ Juiz do
Trj_bunal
Regional do Trabalho
da 3n Região, em março/79.
V
Eleito, por Unanimidade,
Vice-Presidente do
Tribunal
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Re~ional do Trabalho da 3 4 Regiao. em maio/81.

VI -Eleito, por Unanimidade,
Presidente e Corregedor Regional

do

maio/83.

mesmo

Trib_unal,

em

VIII -Convocado pelo egr-égiO
Tribunal Superior do Trabalho

para atuar como Ministro Subs-

tituto no periodo de fevereiro
junho}B7.

IX -

Presidente do 1 ~- Grupo de

Turmas no biênio 1989/1991.

3 - Curses Realizados
1957.

Curso

de Preparação de

Oficial da Reserva

Arma

de

Horizonte,

CPOR

Infantària,

em Belo

Turma de __ 1952.

III
AOESG - Associação dos
Diplomados da Escola Superior
de Guerra, 1~ Ciclo de Estudos

de Belo Horizonte, em 1965,
por indicação do Tribunal Regional do Trabalho
da
3~
Região.

IV- Primeiro Seminário de Estudos Mineiros, promovido pela
Reitoria da UFMG (Curso de Extensão Universitária) em abril

de 1956.

Congresso Internacional
Direito do Trabalho, realizado
em
Manaus,
em
novembro/8~, tendo sido Prestdente da 3 Seção.
XII
Curso "Cal lecti ve Bargaining' iri·the United States",
Uni ver.s tdade de Wi scons.i n,
em Madison, Estados Unidos, em
novembro/84, realizado em convênio com o Minist,rio
~o
Traba 1 ho ._

da

4

I -Bacharel pela Faculdade -de
Direito da UFMG,
Turma
de

II

XI

de

VII -Eleito Presid_ente da 1a
Turma do TRT - E~ Região.

a

a 1~ de maio/83, em Brasília
(DF), em comemoração do 40~
aniversário
da Consolidação
das Leis do Trabalho.

··

V- Curso de Fundo de Garantia
do Tempo de Sérví ç_o. patr_ocinado pelo Instituto de Direito
do Trabalho e Previdência Social da Fundação de Estudos
Juridicos __ (UFMG), em 1968.
VI - Ciclo de Conferências patrocinado___ pela Faculdade de
Direito da UFMG e pela Revista
Brasfleira de Estudos Polftfcos, de 17 a 21-B-70, enVOlvendo estudos sobre "Grandes
Problemas Poli t i,cos .. lnte_rnacionais Contemporâneos".
VII - Seminário sobre Aspectos
Jurídico_s__ do Fundo de Garantia
do Tempo de Serviço, realizado
em Recife, _em abril/72, onde,
como Juiz Representante do TRT
- 3~ Regfão, apresentou o trabalho "Os __Oepósitos do FGTS e
a sucessão Causa Mortis".
VIII
Cic_lo de Estudos para
Aplicação _de Novo Código de
Processo Civil, promovido_ pela
Faculdade de Direito da UFMG,
em setembro/77 ._
IX - Congresso Jurídico Comemoratlvo do 40~ Aniversário da
Instalação da Justiça d_o Trabalho Brasileira (Brasflia, DF
em maio/81).
X
-Seminário de Direito do
Trabaho, realizado de 29/abril

c ias

Magistério

Conferên-

I -Professor de Direito Administrativo do Curso d_e Aperfeiçoamento. de· Oficia 1 s ( CAO),
da Academia de Policia Militar_
(antigo DI) da Policia Militar
do Estado de Mi nas Gera·i s,
desde 1970.
II
Conf.erencista do Curso
SUperior de Policia, da mesma
Academia.
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XI
Conferência do Sindlcãto
Rural de Montes Claros, em
dezembro/59.
XII
Aula sobre ''Instrução
Processual e Sentença" no 1 ~
Curso De Preparação de magistrados da "Escola Juducial do
TRT-3.ól.
Região"
em
novembro/89.

5- Artigos Publicados- Pareceres
- "Os Dep6si tos do FGTS e a
Suces·são Causa Morti s '' - Art igo pubn cada na Revista L Tr de
junho/72 e citado no Projeto
de 1 e i
do Senado N.s< 64, de
1 .972 (Diário do Congresso Nacio-nal, 5-II, página 5._327),
de autoria do Senador Franco
Montare.
II
, "Da Transação com Referência ao Tempo de Serviço Anterior à OpÇão", artigo gublicado na Revista do TRT-3~ Região, n.s< 07 e 08. de 1966.
I-II -Parecer elaborado_-para o
Ministério da Educação e CUltura
Sobre
o
Tema
"Possibilidade de Utilização
dos Recursos do FGTS no Campo
da Educação" em 1973.

IU - --conferencista do Curso
de Direito Trabalhista patrocinado pelo ".Instituto dos Advogado_s de Mi nas Gera 1 s em IV- "A -Ex-egese do Artigo 165,
junho/1972.
XI--II, da Const_ituição Federal
e os DoiS . Temas Atuais Que
I V - Professor de Di re-i to Ad- Dela Emergem" artigo publicado
ministrativo do Curso_ de For- na
"Revista de Direito do
mação de Oficiais
CFO, _ da Traba 1 ho" , n.2. 22 (novembro e
Academ1a de Policia
(então dezembro/79 )_ , da E di tora Revista- Dos Tr-ióunais.
DI), da PMMG, em 1974.

v- Confei-E!ncista do Seminário
de Ltªgislação Trabc3.lhista pa_:_
trocinado pelo Centro de Aperfeiçoamen~o de
Executivos do
SENAC-MG, em 1971.
VI
Palestra sobre Furido de
Garantia do Te_mpo áe Serviyo
para alunos do Curso de Admlhistração de_ Empresas da Faculdade Católica, MG, em agesto de 1972.

V
"A Com'poSição dós- Tribu_nais_ Regionais do __ Trabalho a
Partir da Terceira Turma e o
Problema
do
Quinto
Constitucional", publ_i cada na
Revista LTr de janeiro/85 (491/27).

.

VI
"O Direito- NÓç-ões Introdutórias":" Divis_ão- bireito Administrativo'', artigo publ i_cado
na
Revista
"O
Alferes"_, da Polícia Militar
VII
-Aula_ inaugural do_ ªn~o do Estado-de Min~s Gerais, n~
letivo de 1983, na ACademia de ·10, -de julho/setembro/86.
Policia da Polícia Militar do
Estado de ~inas Gerais.
VII- "O Direito- Direito Objetivo e Direito suOjetivo
VÍII -ConferênCia na Faculda.:. Fatos e Atos Juridi cos - .. Ato
de de Direito do Sul de Minas, AdministrativO
e
Contrato
de Pouso Alegre, em 31 de maio Admi ni strat 1vo", artigo escride 1985.
to para a Revista "O Alferes'',
da Polícia Militar do Estado
IX _ Pal es_tra sobr_e_ Grev_e ~ de Minas Gerais.
Dissfdio Coletivo
Questões
Trabalhistas na Faculdade de VIII- "Poder de Polícia", arC~ências_
G_erenciais da Una- t_igo escrito para a Revista "O
União de Negócio~ e Adminis- Alferes", da Polícia Militar
traÇão, Oe Belo HoriZonte, no Oo Estado de Min?is Gerais ..
dia 4 de o_utubro de. 19_85 ..
IX- Poder Normativo Da Justix - confereriC;_sta _exC1us i v o dõ ça do Trabalho- Pode-r RegulaCurso Intensivo de Direito do mentado Do Chefe Do Poder ExeTrabalho promovido pela Fede- c_utivo- Análise Comparativaração do Comércj_o de Minas Ge- Trabalho elaborado para o Lirais no dia 12-1-1989.
vro "Direito_ Colet~vo"
(Co-
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autoria),
a se~ editado, pela
Faculdade de Direito da UFMG.

6

Agraciamento - Homenagens

I - Grande Medalha da Inconfidência (Governo do Estado de
Minas Gerais) em abril/83.

XV- Diploma de Honra ao Mérito concedido pela Faculdade de
Direito do Sul -de Minas. Pouso
Alegre, em 31-5-85.
11
XVI
Troréu _
Clube da
Justiça*' (Rádi-o Capital),
recebido em 21
de de?embro de
1985, pela atuação como Juiz
do TRT - .3_11. _Reg ião.

II - Insfgnia da Ordem do MéAtividades Antes do Inrito Judiciário do Trabalho ...,
(Grau do Comendador), conferi- gresso n~ Magistratura
da pelo Tribunal
Superior do
Trabalho em aQosto/83.
I
- Advocacia exercida, ininI I I - Meda 1 ha de OUro "Santos terruptamente, de fevereiro/58
Dumont", concedida pelo Estado a malo/69, em Belo Horizonte.
de Mi nas Gera is e _recebi da na
Fazenda Cabangu
(Santos Du- I r =-Ãd-v6gado do- Estado ·do R1 o
mont) em 23 de outubro de Grande do Sul em três __ (03) a1983.
ções ordinárias ajuizadas no
Foro de Belo Horizonte.
IV
Medalha
de "M,érito
Especi a 1 " da Ordem do ·_Mérito III -.;;--Advogaçlo do Tribunal ReLegislativo; da Assembléia Le- gionai do.Trbalhó da 3~ ~egião
gislativa do Estãdo de Minas (União Federal) em duas ações
Gerais,
recebida em 14 de visando à retoffiada do imovel
dezembro/83.
utilizado pela junta de Conci1 iação e Julgamento dé~.~C3over
V- Medalha de Honra da Incon- nador Valadares.
fidência (Governo do EStado de
IV
Ádvogado ~-da Prefei turà
Minas Gerais), em abril/82.
Municipal
de Carangola_
até
VI
Me da 1 ha
"A 1 feres maio/69,
Ti radentes",
confer _i da
pela
''Polfcia Militar do Estado de V - ConsUn;or Jurfdico da FeMinas Gerais", em outubro/82. deração _Qªs_-_Associ ações rurais
do
Estad.o de Minas Gerais
VII - Medalha de Ouro Comemo~ (hoje F~EMG), de agosto/50 a
rativa do- "Dia do Estado de junho/_65.
Minas Gerais'' instituída pelo
Governo do Estado de-Minas Gé- VI
Membro do "CÓJlsel ho de·
ra1s e recebida em Mariana Contribuin::t_e do Estado de Mi(MG), em 16-7-82.
nas Gerais",
de 1962 a 196;5_,_
VIII Espadim de Tiradentes
(Miniatura) da Policia Mi 1 itar
de Minas Gerais, oferecido em
j unho/82, pe 1 o Comando da Aca- _,
demia de Pol íc1a,
~IX
Eleito ''Personal_idade
Judiciária" do T_r_i_bunal RegiO:..
nal
do Trabalho da 3~ Região,
em 1980, pelo "Conselho de Mérito Forense" do Clube dos Ad-,
vOgados de Minas Gerais.
X
Reeleito
·~Personalidade
Judiciária" do Tri.bunal Regional
do Trabalho da 3~ Região,
em
1981,
pelo
mesmo
"Conselho".
XI
Reeleito
(3A
vez)
"Personalidade Judiciária" do
Tribunal
Regional do Trabalho
da 3a. Região,
em 1982,
Pelo
mesmo "Conselho".
XII
Eleito, pelo ''Jornal de
Mi nas" "um dos Oes taques de
1981 ".
34

XIII -Presidente da
Seção
do "Congresso InternaCional de
Direito do Traba-lho" havido em
Manaus, em novembro/83.
XIV
Cidadania Honorária de
Juiz de Fora (MG),
concedia
pela Lei n~ 6.496 de-28-3-84.

VIl_~- ÇpQtador
auxiliar do
TriOuhal- Reogional do Trabalho
da 3A Região nomeado em 13-1164; Assess_or _ Judiciário- a parti r_ de __janeiro/65; -Diretor _do
ServiÇo Judft:iári-6" dÕ- mestnoLribunal
a partir fevereir,o/67; Redator e, em seguida,
Diretor Administrativo da Re:vista do Tri'buna-1 Regional
do
Trabalho ~.a R® ião,

8

Após _o

ra

Funções

In~resso

Agosto de 1990

Tribunal
Regional do Trabalho
da 3a Região, visando à elaboração _do Anteproj e to de Le i
dispondo sobre a criação das
Corregedorias
Regionais
em
junho/74.

v -Membro da Comissão de Jui-

Zes designado -pela Presidência
do Tribunal Re~ional do Trabalho da 3a Regiao para opinar
sobre PropOsição apresentada
por Jufzes Subst i tut_os da -Região em ~974.
VI

Membro

da

Comissão de

Juizes designada pela PresiDência do Tri2unal Regional do
TrabRlho da 3 _Região para· o-

pinaf

sobre

Consulta

do Sr.

Oficial do Cartório dó 6ll Ofí-

ci_o

do

RegistrO

(BH)

em set/75.

de

ImóveiS

VIí
Presidente da Comissão
designada pela Presidência do
Tribunal

Regional do Trabalho

da 3~ Região para a elaboração
de novas -carte1 ras para Ju'Í_Zt:!S
e Funci onárl os

I

em 1977.

-·

VI I I
Meinbro- da Comissão dO
ConcurSo para Oficfal de Justiça Avaliador, reali__:z;ado pelo
Tribuna:l--Regional_do
Trabalho

dã

3~

Região em dez/77.

I X .... Presidente .da COmissão de

concurso Público
do -TfTbuna 1
Re~ional do_ Trabal_ho da _3a Re-

glao (1979/80).
X

~

·

- ·

MembrO da Comissão--de Re-

dação do R~gimento Interno do
Tribunal
Regional do Trabalho
da 3~ Região, em 1980.
XI - Pre-SidE!hte~da ComiSsão de_
Progressão e Acesso-em 1980.
XII --Coor-denador do Centro de_
·-,=reii'láníerltõ- ~ Aperfeiçoamento
(Funcionários e Jui~es),
de
junho/81/83-;:XIIl
Membro da Comissão do
tonCurSõ _Par-a JÚiz- -c:ro- Trabalho
Substituto, eleito em 1985.
--

e Representação XIV - Membro da Comissão Exa~
na Mag1 stratu- minadora do Concurso para Juiz

I - Presidente da Comissão do
Concur_so_ para· Juiz do Traba 1 ho
êonstituíga Sm~1S83.
.
II
Assessor.da Corregedoria
Regional e Presidente de três
Comissões de Inquérito.
III - Membro da Delegação que
representou o Tribunal
Regional
do Trabalho da 3a Região
no "Semjnário sobre Aspectos
Jurídicos-do Fundo de Garantia
do Tempo de serviço", realizado --.~em
Reei fe
( PE),
em
abril/77.
IV -EStudo real1zado por so~
licitação da Pres1dência do

do

Trabalho Substituto do TRT
14~
Região
(Rondônia
e
Acre),
realizado em set/out/
1987, em- POrto Velho.

XV -·-Membro -de-' duas Comi ssO.es
Examinador_as (1A prova escrita
e prova oral) do concurso para
Vuiz Substituto do TRT 3~
Região,
iniciado em maio de
1989.
-

XVI -Membro da Comissão Examinadora do "Curso SUperior de
Policia" de 1988, da Academia
de Polícia Militar de Minas
Gerâfs. XVII - Representante do TRT 3~ Região na "Sema_na
_de Lindalfo _ Collor", promov1da pelo
TRT -.8~. Região, em out/88.
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tos Urbanos e Comunl tá ri os ;i VI priedade urbana e a regulari--Regiões Metropo l ·1 tanas e A- zação fundiária de áreas ocurou sugestões para o futuro glomerações Urbanas. 0-_titulo 'padas por popu 1 ação de baixa
"Côdigo
de
Processo
do ter:_cei r_o___ - C! i sposições Gera_i_s renda
Trabalho", em maio/89.
--divide-se em dois capítulos,
que tratam n.o Conselho NacioNuma i novãdora e corãj oS a :i_-:
9 - Atividades
Caracterizadas nal de Politica U~bana e das niciativa, o projeto aponta as
Como 11 Munus 11 Público
Disposições Finais.
ações que configuram abuso de
d1reito e da função e da fun1 -Secretário d8 Junta GoverO aUtor salienta, na justifi- ção
social da propriedade,
nativa da Faemg (Federação_ da cação, que o EstatutO da Ctda- déiitre as· quáis ref_er:e quatr-o
Agricultura do Estado de Minas de apresenta diretrizes para procedimentos nitidamente esGerais), durante a intervenÇão orientar-o processo âé Urbani- peculativos_, que vão desde a
navida na entidade, de jan a zação local, de modo _a permi- retenção d9 terras urbanas à
nov/69.
tir ~ue a cidade Seja melhor recusa de oferecer imóveis à
desfrutrada pelo homem urbano. locação,
sob
qualquer
II
Procuradot:da I nt9iita a i h da dotar -o Setor pretextO. -o -Projeto combate
Repf!blica 11 ad hoC 11 , por desig- público, em espec_ial o munici- também Out"raS formas de má unaçao do MM .. Juiz Federal da pal, de instrumentos que oca- tilização da
propriedade em
1~ Vara de Belo Horizonte,
em pacitem a harmonizar os inte- detrimento
dos
mais
1967.
reSSes_ particulares com os in- necessitados-. Com- efeito, a
teresses ~erais de bem-estar construção de moradias _em conIII - Curador de Menor, desig- da populaçao urbana.
dições subumanas de habitabinado pelo MM. Juiz Federal da
1 idade
é tratada no projeto
2:~ Vara em 1967.
Ã es-colha do muniCíPio como com_o mesmo rigor e os mesmos
sujeito da politica_ urbana e instrumentos __ apontados _para
IV -Presidente da Mesa Elei- dO-- Poder público muniCipal combater a _eSpeculação.
Contoral do pleito havido em 1970 como seu executor não se deu forme salienta o autor na jus- para composição da Diretoria e por acaso. -Conforme afirmação tificaÇão', é preciso-conter e·
do Conselho Fiscal da Federa- do au:tor_ - que endossamos pl_e- evitar a indevida e artificial
ção das Indústrias do Estado oamerite- - _ -.o municipfo é, --sem vál6rtzaçãó imobiliária, que
de Minas Gerais.
lugar a dúvfdas, o-espaço pri- impede aos mais pobres o acesvilegiado onde se manifestam so a terrenos para habitação e
Manoel Mendes de Freitas de forma cJara e direta os in- obriga o poder público a interesses e aspirações de uma vestir em áreas distantes, ca(À Com"issàó de COnstítui- comUníôade. Desse modo, ao po- rentes
de
toda
infração, Just_iça e Cidadania.)
der municipal reServa-se o im- est~utura, que demandam-sempre
por.tante e intransferível pa- ma i o r v_o 1ume de recursos.
pel de interpretar e defender
PARECERES
esses interesses, em prol do
O Plano Di r_etor recebe um
bem-estar geral. Aos Estados e destaque especial no projeto,
à União, que detêm uma visão com_o
PARECER NO 273, DE 1990
pri nci pa 1
e
mais
mais global da problemática democrático
instrumento
de
Da Comissão de Assuntos urbana, deverá caber a defini- p 1anej amento-. execução e -conSociais, sobre o Projeto de ç.ão de diretr1ze.s __ rn-a:is gerais, trole da Política Urbana. Sua
Lei do Senado nQ 1-81, de com vistas a uma política de elaboração deverá ficar a car~
1989 (Estatuto da Cidade), ordenamento espacial e a uma go do Poder EXecutivo Municide autoria do Senador Pom- melhor distribuição- da popu1a- pa 1 e sua· aprovação se dará
peu
de
Sousa,
que çáo e_das atiVidades económi- mediante voto favorável
de
11
estabelece diretrizes ge- cas no terr-itór1o naçi_Q_nal. _ dpis terços dos membros da Cârais da Polftica Urbana e
m~ra de Vereadores.
dã outras providências 11 •
Um aspecto reJevantB do projeto é que ele não pretende
Audiências _públiCas e- oUtrOs
Relator: Senador Dirceu Car- impor restriçõ.es à atuação dos procedi mente-s de consuLtá ~à
neiro.
municípios, nem ferir sua au- população estão consignados no
tonomia, mas propor_;.l hes parâ- projeto e configuram a intenmetros de orientação. Por isso ção- de garantir a prática
O projeto em exame, apresen- as di retri zSs propostas encon- democrática em todas as fases
tado pelo Senador _Pompeu de tram correspondênciã prát1ca de elabOração 'dó Pfano Di reSousa, objet1va oferecer aos em
nOrmas
programáticaS e ter, bem como_na discussão de
governantes e à população ur- principalmente em instrumentos proj e tos de tmpac_t_p_ urbano e
bana brasileira um Estatuto da de
ação ___ administrativos, ambiental que se implante~ na
Cidade, ou seja, um conjunto fiscais, financeiros,
jurídi- cidade. Esse exerclcio de dede diretrizes gerais para a cos· e--RPlftic_Qs. __ - voltados,-em mocracia deverá se estender
politica de
desenvolvimento sua maioria, para a garantia também à partic1pação da popuurbano, em consonância com o de um progresso socialmente 1 ação _ nos _ conSelhos que se
que dispõem os arts. 182 e 183 ma f s equ i 1 i brado de ocupação e instituírem para fiscalizar a
da Constituição Federal.
uso do sol6.=_:_a.:tua.ção das entidades muni ci·pais gestoras de serviços públicos e de eguipamentos urbaO projeto está organizado em
Importante -e ousada __ contr i- nos e comunita~ios.
três tftulos. O prlm"eiró trata bLiTÇãõ_do projeto- é a introdude principias e objetivos, em ção- de um capítulo preliminar -6 projeto prevê- também-. a pardois capftulos: I
Defin-i- de _de:t:_i_n 1ção da -Função Soe i a 1 ticipação das empresas na co~
ções; II_ _
Função s_oc:1al da da Pr_opriedade estreita mente bertura dos custos com o proPropriedade. No segundo tftulo vi.nculada às exigênc_i_as
do cesso de urbanização, conforme
Da
Polftica
Urbana
PlanO Diretor, _com _destaque fíca evidenciado nos arts. 54
encontram-se agrupadas em seis para a_ democrati~ação das_ -o- _e. 55, que tratam, respectivacapitulas as normas que tratam portunidades de acesso_à pro- mente,
de
habitação e __do
de: I - Diretr1zes Gerats;- II priedade urbana e à_moradia, a transporte.
Politicas Setoriais; III- justa_distribuição dos beneffInstrumentos da Politica de cios e ônus do processo de urO projeto elénCa éntre os eDesenvolvimento- Urbano; IV- banização, a correção das dis- quipamentos
urbanos
e
Plano Diretor; V- Equipamen- torções de valorização da pro- comunitários duas agências Que
XVI I I -

Pres 1dente da_ Comi_ssão

do TRT- 3A Região, que elabo-

4224 Terça-feira 14

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II)

deverão contri6uir, eficazmente,

para

a correção das dis-

torções no atual aparelhamento
urbano: a agência social de
habitação e o gerenciamento
municipal
dos
serviços de
transporte urbano.-

lo que, émbora apoiado-na nova
Cons.t i tui·çã·o, · i nova ao propor
para ·essa s tt_uação uma forma
de gestão colegiada, ao mesmo
tempo em que respeita e retorça a_autonoffiia municipal.

Agosto de 1990

régimental. e~ceto as que ora
submetemos
a apreciação de
nossos .
i 1 ustres
colegas
Senadores_.. __

-cõnClusão

Por ___ fün, merece relevq_ ajnda . Posto gwe_ não existe óbice _de
natUreza- constltucfonal, --jurf~
dica,
regimental e de técnica
do em bases
soei a is ,o. consti- senvolvimento Urbano em Conse- legislativa à
tramitação da
tui,
hoje,
lacuna
a_ser lho Naci_ona1 de Politica Urba- iniciativa em. apreciação, nospreenchida. A escolha de mode- na. com o Objetivo de propor so ·parecer,- conclUsivamente, é
lo financeiro para o órgão diretrizes de política urbana· no senti áo da aprovação. taminstrumentador da política ur- e gerir o--s-fs'tema de cidades. bém quanto ao mérito, do P~o
bana foi errada de início, A Para i_s_so, _o Canse 1 ho deverá jeto de Lei do Seoado __n.2. 181,
garanti a de v a 1o r a_ tua 1 aos manter estyQos permanentes so- de 1989, Com as Emendas n~ 1-R
capitais de cobertura inibiu, bre o process.o 'de urbaniza-ção, e 2-R do Relator.
sempre, o atendimento de seg- de modo a sugerir aos Estados
EMENDA_ N.Q _1 -R
mentos populacionais urbanos, e Municfpios .instrumental de
cujas necessidades ·cto bem _fun- Política Vrbana a ser aplicado
damental somente poderiam-ser em seus territórios, __ compromecobertas com o concurso dos tendo~~e a rever, perlodicaDê-se ao art. 49 do Projeto
O_é
mais bem dotados,
em reg;me mente, as diretri4es federais de Lei -do __Sénado- ri_g__ 181,
redistributivista.
de Po 1 í ti ca --Urbana -e
propor 1989,
a_ seguinte redação,
as reformulações.
suprimindo-se.o art. 50:
.
o projeto procura reparar
isso: eliminando o viés maneTambém no CNPU a participação
_ "Art._=.49. Na elat;Joq~,ção_
tarista; convocando à contri- popular recebe um tratamento
do Planq_Diretor e dOS pro~
buição· outros grupos econôm·i- preferencial. Terão assento e
gra·mas é projetas dele decos,
sobretudo as empresas, a voto nesse Conse lh.o de 1 egados
correntes; será assegurada
quem interessa trabalhadores eJeitos pelas assoctações na--a parttcipação popu1ar, por
em condjções de higidez; e se cionais de representação de
meio_de representantes epermi t 1do __um governo centra 1 mçu:·ad_ores __ e de entidades pro-leitos pelas associações de
da
politica ··habitacional, fissfonais e de trabalhadores
mo~a~ores,
entidades proevitando-se a ·atomização e a vfnculados à área;· além, e"\...-1.
f i ss'i o na 1 s: e traba 1 hadores
dispersão dos desígnios sobre dentemente, dos sempre presen1 igadQS __às:.atividades urbaa matéria.
.
: _- _tes r!3prese_ntao"!;:e$ do empresana-s_, ---::si n:dicatos e empresáriado urbano
e
do
poder
r i o.s urbãnP:s, obedeci dos os
Quanto ao· gerenciamento dire- c público.
segu_i pt,~~~ c.r: i tér tos: _
to do transporte urbano, alternativa
constitucional, o
Com ó fit:o_de colãborar_p21ra
1 ~- _u'nf "ter.ço dos membros
propósito é de modernidade, o aperTei çoamento do~ prOjeto;
conSJ._i t_u i_ rá a repre~entação
popLÇ~-ar_; '
integrando os vários meios, no bem como para sua aprovação,
ambiente local. e permitindo julgamos oportuno proceder a
economias
de- - esca 1a e de duas a 1 terações. conforme jusI.f ":" um terço dos membros
custo.
tificamos a ~eguir.
repr:'esem.tará:_ o empresa r i ad_o
urbêi[lo;.
As grandes cidades_ do mundo
A prime i r a é a Emenda n_g_ 1 -R.
seguem essa 1óg i ca.
Londres que dá. redação canso 1 i dada aos
l1i_~-~ um terço_ dos .memtem seu London Transports; Pa- · arts, 48 e 49 do projeto.
bros i ré{:?resentará o
Po_der
ris integra o RTAP (Metrô), o
- ·
· ·
Públ if=:CF:==--~
ERE~
etc.; HãmOOrgo explora ·A
segunda delas é apenas
- _- -§'-t----'1_~~~ T~-do~ os membr:os te~
sistema único de metrô, ónibus formal: ·objetiva ordenar a nu~
e até barcos. Só assim é- pos-_ mera_ção do-- PrOjeto, a parti r
rã~:5gualdade de voz e voto
sivel esquematizar a extensão do ãrt. 42, numerado, erroneae ~S decisQas serão tomadas
das 1 inhas e a freqUência_- dos niéhte--;:- ·como 41 - e até o novo
pq~_maiork~~~alific~da.
veículos,
numa
combinatória a·rt, 4_S, rãSUH:ante- da 'tusão
cujo interesse maior é o aten- retromencionada.
-~r.::=-2 31 - se.rá
ass~gurada a
dimento das necessidades das
'
pal't_icipaçãp popular,
nas_
populações a partir 'das mais
Pretende-se. com a Emenda n-:2.
mesmas . .
_
_ condições
carentes.
- 1 -R,
reforcar
a
marca
do caput deste artigo,
na
democrática qúe o Senador Pomdi scussãQ -·de proj e tos· de
Um ente público de transpOrte pelFde-·s-ousa fmprimiu ·a t-odo 6
impacto Urbano e amblen_:!:al
não suprime linhas 11 defici- pfoieto, ampl_i_ando sua _abrane nos conselhos que se ,nstárias~~.
nem estabelecer pri- cênc.iã -e expl1 citando melhor a
tituírem:para fisCaliZar a
vilégios em função das rendas forma
que
1 he
garanti rã
atuação ·ctas entidãdas muniobservância ___ Espera-Se,
com
dos usuários.
cipais gestoras d_e servi_ços
essa emenda. contribuir para
púb 1 i _cos _ e_ equipamentos urOutro ponto a destacaré a so- implantar, sempre que possíbat'los comunitários."
lução encontrada pel'o projeto vel,
as raízes definitivas de
-i::MÉNDA N.s!. 2-R
para o. tratamento jurídico- um:-processo de _democracia diinstitucional ctas Regiões Me- reta, que vá criando suas prótropolitanas, que vivem hoje a prias lideranças, gerando os
~ páginã 17, cinde se lê "art.
djfícil situação de concentra- seus~ Qf_ópr i QS recursos e seja·, 4"1",
leia-se
"art.
42",
rem,
em seu território, a po- afinal, assumido de tal
forma renumerando-::se os dema i .s ~pu-lação, a renda e as ativid~-. pela população que _se torne
des económicas do país, .alétri invulnerável a tentativas fuSalã das Comissões, 28 de· junho
de··
1990.
.;;:. Almlr
de
seus
mais
candentes tur~s de destruição.
Gªbriel-; Presidente- -Dirceu
problemas.
Para a administração dos assuntos de interesse
Apresentado a esta Comissão Carneiro. Relator - Uutahy Mados vários municípios limítro~ de Assuntos Sociais, o projeto galhães - Mansueto de Lavor fes. o projeto aponta um mede- não ieCebeu em~~das .no prazo _U_am 11 Haddad - ~abor \Júh i o r _ A

agência federal de habita-

ção substituirá

o

BNH,

que,-

extinto. em vez de reorganiza-

ã propoSta de transformação do

a tua 1 Canse 1 ho Na c i o na 1 de .De-

·ª
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Cid

Sabóia de Carvalho - JarBorges
Carlos Patrocinio - Me1ra
Filho- AUreo Mel lo
Márcio
Lacerda.

bas Passarinho - Mauro

PARECER NO 274, DE 1990

Da Comissão de Assuntos
Oficiais, sobre o Projeto
de Lei do Senado nQ 336, de
1989, que 11 dispõe sobre o

aviso prévio proporcional e
dá outras providências ~
11

Relator:
Rollemberg

Senador

Francisco

De autoria do ilustre Senador
Nelson Wedekin, a proposição
em tela visa regulamentar o

art._7!il.,

inciso XXI da Consti-

tuição Federa 1, -- que trata do
aviso prévio proporcional ao
tempo de serviço·. --

0

projeto estabelece o aviso

prévio mínimo de 30 dias. como
também fixa, proporcionalme_nte
ao tempo -de serviço,
-o- prazo

de avtso prév1o para os empregados que estejam há mais de
um ano a serviço da empresa.

Cabe-nos ressaltar, por outro
lado, a proteção -que é dada
aos empregados mais idososcom idade superior a 45 anos que terão direito ao dobro dos
prazos .estabelecidos porque,
segundo o autor, têm ma· is· dificuldade de conseguir nova
colocação
no
mercado
de
trabalho. Enfim, o
projeto
cuida dos casos referentes aos
empregados
que
percebem
salário variável, bem como impede a procrastinacão do pagamento do_aviso prévio indenizatór1o, fixando o prazo de
dez dias para a sua quitação,
sob pena do pagamento em dobro
dos salários.
Não

há dúvida qUe a proposta
por proporcionar
ao trabalhador um tratamento
mais justo e adequado ___ no que
tange aos vários aspectos do
aviso prévio.
é meritória

Além do mais, ao regulamentar
uma conquista da classe trabalhadora,
inseri ta na ca-rta
Magna estaremos, finalmente,
concretizando um anse_1 o a que,
até o· momento, os trabalhadores não podem fazer jus pe1a
falta
de
uma
legislação
específica.
Entendemos, outro::fs i m-, qué o
nobre Senador Ne 1 son VJedek i n
tratou de dar à questão o
máximo de eqüidade. bem como
foi bastante preciso ao abordar as várias implicações inerentes à matéria.
Assim sendo, opinamos pela
aprovação do presente projeto

de 1e i na forma .como se encontra, pois não vemos. necessidade ~e fazer qualquer alteração
em seu, conteúdo_.__ , .
·
Sala das Comissões~ 28 de JUnho de 1990. - Almir Gabriel,
Presidente
Francisco
Rol"lemberg Relator
- Márcio
Lacerda- Áureo Mel lo- MattaMachado- Nabor Júnior- ~amil
Haddad - Uoâo Calmon - Uarbas
Passarinho - Mauro Borges
Carlos Patrocinio
Mansueto
de Lavor - Cid Sabóia de Carvalho
Meira Filho.~ Uutahy
Maga 1 hães-.
,PARECER, NO 275, DE 1990

Da Comissão de Assuntos
-Sociais, sobre o Projeto de
Lei do Senado nQ 45, de
1990, que altera a Lei ·nQ
5.194, de 24 de dezembro de
1966, que regula o exercicio das proftssões do Engenheiro, Arquiteto e Engenheiro Agrônomo, dispondo
sobre eletções diretas para
Presidente
dos Conselhos
Federal -e Regionais de Engenharia, Arquitetura e Agronomia· e 11 dá
outras
prov i d_ênc i as •
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lítico de entidades e lideranças a_ realização àe "c-onsultas
pr-évias" entre os profissionais para posterior homologação pe 1 os
_respectivos
_P1enários, 11 esclarecendo o· Senaaor que "embora a Lei consagre formas indiretas de escolha de Conselheiros e Dirigentes, tem sido crescente a adesãQ_entre profissionais e lideranças da comunidade profissional, a esc~lha di reta, por
ser a for. ma ma i_s .democrática e
que atende as necessidades do
Sistema".
COn-cluindo, af-irma o Senador
que ·o_ projeto de lei em refe·rênçia "se propõe, através de
uma a 1 teração- ·1 oca 1 i zada na
.aludida _L.ei . .n2.. ,5 ...194, 1ntroduzir no ordenamento: jurídico,
base. do -~sistema, aquilo que
corresponda à vontade da~aio
·ria de seus profissionais e
1 i deranças e que já vem _ sendo
exp-erimenta da. .há _quas-e uma ae-·
cada, as eleições diretas, e_
passar a permitir no Confea a
eleição de quaJquer profissi.onal para sua Presidência, como
já ocorre nos ,Crea" ,

Em face do exPosto inexistir
óbice de nat.ureza constitucioRe!lator:
senádor
nal, jurídica·e de técnica- leLacerda
gislativa à-tramitação da matéria. somos pela aprovação
Trata o referido projeto de deste projeto de lei, com a
lei do eminente Senador .Nelson _exclusão no ar:t. . .1.2. da e~pres
Wedekin de proposta de altera- s?,o "em curso superior".
ção da Lei nA 5.1$4, de 24 de
dezembro de 1956. _qu_e re-Qul a -o · Sa l_a das Com_i ssões, .28 de _j_uexerc f C· i o· . das prof i ssôes_ de nho de
1 990. Almi r
GabriEngenheiro., Arquiteto e Enge-- e1, Presidente- Márcio Lacernheir:o Agrônomo. ·dispondo so- da, Relator -:-Cid Sabóia de
bre eleições di retas para Pre- Carvalho- ~am11 Haddad- Mansidente dos Conselhos Federal sueto de Lavor- ~utahy Magae Regionais de Engenharia, Ar- lhães _,_ Meira Filho- Carlos
quitetura e Agronomia.
eatrocinio- Mauro Borges Aureo Me11o ~ Matta-MachadoA ment-;Ot1ada Le(n-~ 5.194 es- Márcio Lacerda- Uarbas Passatabelece 11 que tanto o Conselho rinho- Mauro Benevides.
Federal como os C.onselhos se-jam regionais constituídos por
Cortse 1 hei r os .. 1 ndi cados pe 1as· O , SR. PRESIDENTE (Pompeu oe
entidades· de c 1asse e es·ca 1as So_usa) -o Expediente 1 ido vai
registradas nos Crea, renova- à publicação.- Sobre a ritesa·:
dos anua 1mente pelo terço de projeto que será -, i do pelo Sr.
seus membros para mandatos de 1~ Secretário.
3 anos. De igual modo, a refeÉ 1 i do o- se·gu i nte
ri .da 1e i prevê que tanto os ·
Pres 1dentes como as Di reter _i as
dos.Conselhos sejam escolhidos
pe 1os-_ respectivos P 1enár i os".
PRO.JETO DE. LEI DO SENAD.O
porém·. Cõfu diferença quanto a_
duração_ dos seus
mandatos,
NO 126, DE 1990
sendo o do Presidente de 3
(três} anos e os das Diretor i as
renovados
anua 1mente·,
Terna obrigatõrla a baixa
como ·também estabelece
que
de vefculos vendidos como
qualquer profissional é elegisucata
e dã
Outras
ve_l para a Presidência dos
provf~ncias.
Con~félhos
Regionais, enqUanto_·
que, para o Conselho Federal,
O Congresso Nãc,i ona 1 decreta:
apenas
os _conselheiros são_
elegfvei~.
. -Art. 1~ É ·atiF1gatória a-baix-a
de veículos, vendidos ou lei1oados como sucata.· nos Depãr·oeSíarte, o projeto de lei em tamentos de trânsito; Circunscausa visa, na falta de pre- crições Regionais de Trânsito
ceito legal para eleições di- e- nos demais órgãos competenretas. "ado ta r por acordo po- tes.
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único. Os documen-

tos dos veiculas a que se

re-

fere este artigo, bem como a
parte do chassi que contém o
seu número, serão obrigatoriamente recolhidos, antes
da
venda, aos órgãos responsáveis
pela sua baixa.
Art.
2~
o Poder Executivo,
ouvido o Conselho Nacional de
Trânsito~ Contran, regulamentará a presente lei
no prazo
de sessenta dias, contados da
data de sua publicação.
Art.

3.Q_ Esta lei entra em -v r.:..

gor na data de sua publicação.

Art.

4Q Revogam-se as dispo-

sições em contrário.

.Justificação
Já se tornou comum a }egalização de veivulos subtrafdos
dos seus legítimos proprietários, mediante a falsificaçãO
de documentos.
O presente projeto de lei tem
o objetivo de evitar que carros vendidos como sucata,-geralmente em leilões ofici_ais
ou não, possam ter os seus documentos ut i 1 i zados, i ndev 1da·-:
mente,
por ladr.ões de automó-veis que, em razão do fácil
acesso a certificados de propriedade de veículos fora de
circulação, ''regularizamll veículos roubados,
utilizando,
inclusive, o número do chassi
original de viaturas que não
mais transitam pelas v1as.

Concedo a palavra ao nobre
Senador Antônio Luiz Maya.

O SR. ANTÔNIO.LUIZ MAYA (PDC

TO. Pronunc1_a o seguinte
discurso. - Sem
revisão
do
orador.)
Sr. Presidente,
Srs ._ Senadores, o momento é de
preOCupação
no
campo
educacional .. Os jornais noticiam qüe Pa 1 ram no ar as ameaças de greve generalizada. As
escolas particulares se reuniram, sob _a orien_tação de s_eu
respect1vo sindicato patronal,
e
-aecidiram
realizar
uma
paralisação sine dte, a fim de_
provocar o Governo Federal a
voltar atrás em-Sua -determina-·
ção· em decretar a 1 i vre negociação entre os proprietários
dos estabelecimentos da rede
particular e os pais de alunos, __ para __ o
?Umento das
mensalidades. Prop5em os donos
das _esco_las que a próprio G_overno estabeleça as regras do
jogo e a ~percentua 1_ de aumento_, __ sem que o_s ma i ores
i nteressados. que são os pais dos
alunos tenham que opinar, ficando tão-somente_ com a obr igação de e_fetuar os pagament·a
reajustados
me_nsa 1 mente, um
ônus cada vez mais pesãdo, ·sobretudo ·devido ao fato de os
sa 1 ár i os. estarem
conge 1 a_ dos
desde a posse do atual Governo, e sem perspectivas de aumento para breve.
Há que Se di scut 1 r_, nes.ta Oportunidade, a viabilidade ·económica dessa _proposta sem
que os pais de alunos possam
manifestar a real ?ituação dos
seus encargos familiares, em
que entram _gastos c·om habitação,
saúde,
a 1 i mentação,
vestuário,_ transporte, lazer,
além, é claro, da educação.
·

Pretendemos, com a presente
proposta, oferecer aos órgãos
de fiscalização de veículos
melhores condições de evitar a
fraude e exercer mais seQuro
controle
sobre
a
frota
nacional_._ As disposições meramente
administrativas,
nem
Considero corretá a atitude_
sempre respeitadas por não te- do' Governo- Federal erh deixai:" a
rem a força imperativa da l~i. responsabilidade do_ ajuste das
não bas_t.:;.m para pôr fim à fa 1- rnensa 1 idades e_sco 1 ar-es da rede
s 1 fi cação de documentos, uma· part 1_cu 1 a·r:- dlã" ensino aos prórotina nos dias atuais.
prios interessados, os pais de
alunos e os proprietários dos
Eis as razões pelas quais a- estabelecimentos •• escolar~s.
presentamos esta proposição, medi ante o proc_esso da 11 vre
para a qual contamos com o a-_ negociação.
paio dos nossos ilustres pa~
res._
· A regra a Rrevalecer nessa
negociação será o bom-senso de
Sala das Sessões, 13 de agos- ambas as partes, que __ há. de' 1 eto de 1990. Senador
Fran- varem conta que o ensino de
cisco Ro1lemberg.
boa qualidade _não se mantém a
qualquer preço. Ao contrário,
tem o _seu. _justo va 1 or equac_i o(À Comissão de C.onstftui- nado
pe1as
circunstâncias
çâo, Justiça e Cfdiidiinia
s.ó-c-io-econõtnicas da população,_
decfç~o terminativa.)
dentro dq quadro de esta.bi lização da economia trabalhada
pelo próprio Governo.

O SR.

PRESIDENTE (Pompeu de

'Sousa) - O projeto 1 i do será_
publicado e remetido às Comissões competentes.
Hã oradores inscritos.

Não se_ pode fugir dessa rea-lidade, sob pena de se incorrer no grave erro de propiciar
a própria instabilidade institucional, com o r~torno da hiper i nf 1ação, que, de nenhum

modo.

· Agos.to de 1990
é

desejada

brasileiro.

pelo

povo

Que as escolas particulares
reflitam com a tranqUilidade
que o momento requer, para não
prejudicarem a formação inte-_
1ectua1 e more1 de que tanto
precisa a _geração dos jovens e_
dãs c r t an_ças.
Que não promovam a greve, mas
partam para o diálogo, o entendi mente
_ e
a
1 i vre
nego c i açã_o. É o _ape 1 o que desta
tribuna
1 anço
aos
proprietár·;-o-s dos_ estabelecimentos da re.de parti cu lar_ de
ensino.
Em Brasília, os professores
das escolas públicas ameaçam
entrar em greve na última semana deste mês, se o Governo
do Distrito Federal não lhes
pagar o_ a~mento de-54,5%, relativos às perdas do Plano Verão, retroa ti vos a j ane_i_ r_o, de
acor_do com a decisão da Justi~a do Trabalho.
Os professores brasilienses
do ens1no públ1Co estão cobertos de razão. Não ganham.sequer o suficiente para __se manter e, quando lhes é reconhe~
cido um reajuste salaria1, o
Governa_ .d.o Distrito Federa 1
protela sempre o pagamento_.
Entretanto, náo Será a greVe
que irá r-eso 1 ver o impasse,
m_a_s, sim, o diá1ogo e. _o -entendimento
entre
as
partes
én-volvi das.
Lanço, pois, desta tribuna,
um apelo sério e veemente,
para que o Governador do Ois..:.:
trito Federal se sensibilize
quanto ____ . à .reivindicação dos
professores, e rhes efetue o
pagaménto do re_ajuste decretado pela Justiça, mediante uma
proposta razoável de parcelamento que _não venha a prej udícar as partes envolvidas no
c_ohflito:
.-. Lanço, outrossim, um veemente
apelo aos mestres, que, em vez
de fecharem as poetas das salas de aula, abram espaço_ para
o entend_irn_ento e a _negociação
com o Gover-no do Distr1 to Federal para o recebimento do.
que lhes é devido.

O _ Sr.

Uarbas

~-Permite-me

v.

nobre Senador?

6

SR.

Ex~

Passarinho
um

apar~e.

ANTÔNIO .. i.UIZ

MAYA

-Nobre Senador Jarbas .Passarinho,
é com muito pr.a~er e
satisfação que ouço V. Ex~

O Sr. Uarbas Passarinho - Não
costumo pedir aparte interrompendo o raciocinio do orador acho isto impelido- e esperava que V. Ex~ fizesse uma pausa. mas vi que 1 pelo --que V
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Ex•

di~.

dos

apelos que V. Exa faz - e

foi

a

pusa final.

Mas, relativamente ao problema

acho todos eles muitos

just-os

-, eu gostar 1 a de tocar ·n·o -assunto

primeiro

gue

V . . Ex.,_

percutiu.
que e a esColar
particular. A escola particular é olhada com muita suspeição por parte,
normalmente
até, eu diria, da Opinião pública em geral. Porque uns
consideram que é apenas um

caça-níquel que se estabelece,

é p-reciso se-pafar-- o
joio do trigo.- Há escolas e
escol as.
Como é ·possível faquando

zer, por exemplo, a manutenção

de uma escola particular que
age com absoluta lisura,
que
cobra mensalidades que apenas
lhe garantem o equilíbrio en-

tre despesas e receita, e proporei onar, a·o mesmo tempo, Um
aumento de mais de 200% que os
professores pedem, sem
qUe
possa levar esse aumento proporcionalmente, não no todo,
para a mensa 1 idade? ora, Cjüando v. Ex~ faz a livre negociação, e o Governó torriciu és-se
caminho, é muito síffipático. EU
gostaria de ver qual é o resultado prático. Pergunto: se
V. Ex~ e eu fôssemos chamados
a uma livre negociação com o
Imposto de Renda e ele nos
quisesse convencer que devemos
pagar mais do que pagamos, se
nós teríamos capacidade
de
concordar? Então,_ os pais não
vão concordar, até porque, de
modo geral, eles - tamQém são
assalariados, não tiveram aumento desde mar~o. e, se os
professores entram em greve e
forçam o aumento, e o _aumento
não po_de ser dado, as escol as
corretas, as escolas que realmente existem para proporei o-nar a Educação, vão fechar as
portas. Alguns dizem: Ah! mas
o Governo prevê ·que, sê ·ocorrer impasse entre_ os pais e os
proprietários
de
escolas,
haverá a intervenção do Ministério
Públ1co.
E _a mesma
coisa! Porque o lado simpático
é
não
deixar
aumentar a
mensalidade. De maneira que,
se não houver resUltado por
parte do Ministério Público,
então, o que diz o _Govern67
Permanece a leg1STação
que
mandou congelar as mensalidades. Como é possfvel congelar
as mensalidade e aumentar- já
não digo em 200%, que é o pedido, pode ser menos
de
qualquer maneira as despesas
das escolas? De sorte que vejo
isso com muito cuidado, Senador, por~ue é evidente que,
ideologicamente, há
aqueles
que querem acabar com a escola
privada de qualquer maneira.
Na Constituinte, pudemos perceber que havia um trabalho
permanente neste sentldo. Até
o Deputado Lula, quando foi
candidato a Presidente, numa
das suas posições, declarou
que, do seu ponto -de vista,
fecharia as escolas privadas,
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que o·ensihb -áéveria" ser gra- seus filhoS~- em vez de estar
tuito para todos, só que o Go- e~tudando, que é a tarefa de-_
verno não teve e não tem até 1es, ficar·- em casa, sem terem
hOje a ·põs·s-ibfl i.dade de con- contlnuidade no proces·so de
cretizar esse objetivo._ lsso é formação. Esté é o -a-Re-lo- que
o i _de a 1 , mas não fez, e não o faÇO, nobre Senador; é ev_i_den-,
faz com boa qualidade também
te que as rª~ões apresentadaS
fnfel izmente! Perdoe-me v. ExA por V. Ex& são mais que pondeter esperado tanto para lhe radas e devem ser 1 e\radas em
dar o aparte e acaba~ dando-o consideração.
no final do discurso de v. Exa
Com referênc 1 a ao segund&:l as·....:~1,..1i to obrigado.
st.Jnto, justamente_ o pagamen_tq
O SR. ANTÔNIO LUIZ MAYA- No- dos
54,5%
de -reajuste de
brê Senador 'Jarba·s ·pa-sSarinho, salário na escola pública, saé cqm muita ~at;sTção_que ouço bemos que os professor~~ 9a
o -aparte dé V. Ex~ E -digo, a- escol a pública estão s_ofrehdo
inda ma· is, qüe, real mente, é também, pelo fato de não terem
um caminho-, -é uma a 1 ternat i va; re_ajuSTe em· seus
salários_.
poderá- dar ce·rto -e -poder"á tam- Eles querem uma reposição, que
Oêni não_dar certo. ________ _
já foi ganha em Tribunal._ .Se o
Governo do Distrito Fe.dérar
O
Pr0b1 ema dos proJessores, nãb tem condi-ção de pagá-1 a de
hoje, como os mesmos argumen- uma vez, que faça uma propo_s_tam. ~é qu~. uma v~~ -con-Qelado ta, mas não a sua redu_ção,
o-salarfo e tudo o ma1s, o porque, pelo noticiário, ho~e.
custo de vida subindo ·gradati- dos jorna.is, o Governo do D1s-.
vamente, --gradua 1 mente, sema- tríto Federa1 estaria fazendo
ná 1 fnente,- não ·há 'como permane- um_a redução na. decisão do Tricer nessa sftuaç-ão~ _ Então, bUnai" Regional do Trabalho que
e1 es _ forç_ãm o aum9nto__da men- d_eu 54.5%, está _propondo fazer
sarí.dade,· para CjUe os pais um paQamento de 47%. Essa retambém_ .. P9SSÇfD f_9r.ça.r_, _em suas duÇão e impossível de ser acaáreas de trabalho,
reajuste tad~ pelos professores, mas.
favorável aos seus próprios sé for slmp1e~i'ment·e üm adiamento·, -para um __ pagame-nt·6-à0salários.
réstante Poste~iormente, acho
Este é o argumento que meus que- é ponaerável e pode ser
meninos, de escola particular, ajustado.
têm levado à minha casa, jus~
tificando exatamente a pressão
o Sr. Uarbas Passarinho
um
que ·a e·sco 1 a ~stá fazendo para Permite-me V. ExA mais
fechar as portas da sala de aparte?
au 1 a. E, pare-ce-me, isto irá
acont·ecer·- Já a parti r -do d 1 a
O SR. ANTôNIO LUIZ MAYA - Com
mui to prazer, _nobr_e Senador15 do corrente.
Entretanto, "-em~mes_a_ de negociação, as:partes entram em pé
d~ __ igualdade. Significa que os
argumentos que a escola tem
podem ser contrabalançados com
os argliffietitos·-"que -os pais terão
também
para
uma
negociação.
Uma
negociação
sjgnific~
um_ acordo entre as
par:tes__.__ -~ evidente -que não há
como ·-se conceder um reajuste
elevado demais, sobretudo pelo
fato -de, realmente, as mensalidades hoje_serem c.on._sideradas defaSadas, e os salários
dos
professores
também
o
estão. Daf a necessidade de um
r.eajuste _r:·_ac:1ona1, sério,- para
que. de i;f1 gUm modo, não se fechem as sa 1as de aula~ porque
fst_o seria _um preju1zo muito
grãnde: Ao--contrário, queremos
que haja entendimento e a solução saia. Se a soluçãO sair,
através _do entendimento, quem
sabe este será_ o caminho- para
o futuro. Pelo menos, esta é
nossa esper-anÇ-a hoje, em vi rtude daquf1o que é uma ameaça
para esta semana. E nós que
somos pais, que-temos filhos
em escola, sabemos o quanto é
prejudicial no PI:':Ópriq preces-·
so de formação. Não existindo
continuidade, quem sofre são
os alunos, e os pafs ficam naquela
angústia porque vêem

o Sr. Uarbas PassarinhoIsso realmente po.de ser discutido, e não toquei na questão,
retendo-me apenas na primeira
parte Qo_apelo de v. Ex~. porque o Governo _tem como obter
recursos para pagar, tem a arrecadação de impostos, tem o
seu orçamento. e pode traba1 har neste s,ent i do, pode fazer econéirri1 a ~e-m outras áreas
que não sejam prioritárias,
para pbder at-ênder ao--pedido.
M~s _um proprietário de
escola
e insisto- uma escola correta, uma escola que não faz
da sua ativídade a ·mercantiliZação do ensfn-o--_e que não -tem
onde buscar recursos, está no
limite de equilíbrio entre receita e despesa. como é que
ele vaf reSolver, a menos que
convença oS pais? Os pãls dizem, ja sei de casos em_ que
eles dizem: sabemos que- isso
é absolutamente
verdadeiro,
ma_s não podemos pagar. porquenossos salários também estão
congelados. E aí1- Af, há espe-rança de que éSsa pressão leve
o salário a não ser congelado?
Ess.a esperança· é duvidosa-; é
altamente duvidosa. Então. v.
Ex~. como educador,
mostra a
sua preocupação, a qual me alio, porque isso pode, inclusive,
levar a destruir o pro-
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ce_sso
natural
de
ensino ___ Era __.9. que tinha a "dizer, Sr.
prívado.
Note v. ExA, a livre President-e. (Muito bem!)
negociação, por ex-émp To, entre
empresários e ae~s empregados
D SR.
PRESIDENTE (Pompeu de
é di ferent_e· do caso da venda Sousa) - Com a pa 1 aVra o nobre_
de cimento -citei o ciin·e-nto Sena-dor Ney_ Maranhão,
·

Agosto de 1990

c i. ais são pelo BTN fiscal,
mais 6% de jur-os aC;f ·anã":~ -

Ghamo, também, a atenÇãO para
o alonQamento da dfvida fn~ter
na", CUJa maiorfa dos ven"cfmenapenas como um exemplo -.cujos
tos passam a ser dar a partir
preços estão 11 berados_; a çar_-de _16-_9-91, aliviando substan0 SR. NEY MARANHÃO (PRN- PE. cialmente os seus encar9os.
ne, por exemplo, está liberada, os preços estão _l_i beraçlos. Pronuncia o seguinte disc_ur_- fato este que se refletira na
Sr. Presidente, SrS~-- melhoria do superávit do ·Teo Governo, inclusive. r·ec:onhe- so.)
ce, reconhece não, faz reco- Seriadores _. quero congn:~tu 1 ar- souro Nacional nos p_róximos
nhecer que es~á baixando a in- me com a eQuipe económica do meses.
f 1 ação
com
os
__ preços Governo C.ollo~ peros primeiros
liberados. Então, quem libera resu t·tados positivos que estão
Todas essas aUspicfosa_s inpreço_s e pode obter mais re- sendo obt i d_os com_ a ap 1 i caçá o f-ormações estão já se r_ef 1 eceita, pode pagar mais, mas do Plano de Estabi 1 ização Eco- tindo no ímpeto infl_acionári_o_.
quem está preso à mensalidade n6mi c;:a ·dp_ Gov~rnq_·.4-~s1m, _o insuspei!o indic.e
da
que o Governo impede que auFIPE, medido na ultima semana
mente, como é que vai pagar?
Na análise da execução finan: de juhho para a· úl tinia semana
Esta é a colocaç-ão·· que faço ce1ra_c;l_g Tesouro __Nacional_, re- de julho, indica o valor de
para v. Exll, que conhece pro-- fer~nte
ao
mês de junho, 7, 25%, Sendo bem aba i xo_~do do
fundamente o assunto., ta 1 vez_ ver i f j__ça-s_e um superávit de mês de junho de_ U , 3%. Ma i_s
até na própria pele.
10,8 bilhõe~ de cruzeiros _con- eXpressíV_o foi o 'mes·mo _lndi_Ce,
siderado todo o pr1meiro se~ medido· para a primeira ·semana
ANTÔNIO
LUIZ
O SR.
MAYA mestre, há um superávit de de agosto: 0,6%!
- MJi to
obrigado,
nobre 54,7 bilhões de cruzeiros, inSena·dor.
clusive incluindo os enormes
Te~mirio,
Srs. Senadores, padéficitS de janeiro, fevereiro rabenizando a_ equipe económica
Gostaria apenas de fazer uma e março.: Superávit mais ex- do Governo por tão bons r~sw1observação com referêncja ao pressivo se_ for comparado com tados ob~t i dos, ~m - menos de
ensino de qualidade. V. E>;.a o déficit do primeiro semestre c i nco_._me_:;;es.
sabe muito_ bem que np h1stóna de 1989, que em cruzeiros de
passada, pouco tempo atrás, as junho de 1989, somou ~41"4_bi
Era o que tinha a dizer, Sr~
escolas-padrões: eram púb1 icas, lhões de cruzeiros; Mais sur- Presi__çiente. (Mu1to bem
o ensino públiCo era de qual i~ preendente ainda é a análíse
dade, e de primeira qualidade, da dívida interna-. os encargos
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de
tanto que a escola particular _da dívida, que totalizaram 7,1 Sousa) - Conceqo a palavra ao
procurava imitar a escolç pú- bilhões de cruzeiros, demons- nobre
Senador Alberto Hofblica,
isso .nos idos de 50, tram uma diminuiçã_o de 7,5%-em- fmann.
60, até inic-j_o de 70
e-r_a. r_e l aç.ão a_ ma i o e,_ se for conO SR. ALBERTO HOFFMANN !PDSassim. Recordo-me de colégiado s i derad_o o. t .._ semestr·e _de 90
i nter 1o r, cujos a 1unos do cu_r_- em relaçã·o ao ·1;c S~emestre ae RS".
Pronünci a
o
seguinte
so científico eram remétl doS f989, em valores deflacionã- discur~o.
Sem
reviSão
do
para a Capital sem nenhum cur_- dos, verif.ica-se_ uma redução· ·orador. J --_Sr. Pr~S;-dente e
S1nho preparatório e passavam de 95%!
Srs. Senadores, nãõ há dúvida
de que o censo demográfico-- genos
vestibulares
para
as
universidades. Isso acontecia
Ché:lon10 a atenÇão _para este ral da Nação, gue s_e__ realiza_ a
a tê começo de 197·0. Pedro ___ I l fato _excepciona1, Srs. Sénado- cada 10 anos, e da maior im-era o co_l êgf o-padrão, e os -es:::: res, os encargos da dívidã~ín portância para toda a vida pútaduais também o eram nessa terna, no 1 .l:l. semeste de 9_0. blica e, por que não dizer,
épóca. o processo se inverteu reduz iram-se a 5% dos gast.q,s também, para-a própria iniciatotalmente e, hoje, a escola efetuadós, na mesma rubrica, tiva privada em nosso P_als.
parti cu lar, a 1gumas, não digo- no 1.._ _semeStre de 89 l
aquelas que mercantilizam o
De modO Que, Sr. Presidenté e
ensino, mas muitas das escolas
Apesar de ter hav1do um res- Srs. -senadores, dizer da minha
particulares oferecem um ensi- gat~. _dos títulos dá dív1da pr·eoéupação quanto ao censo de
no de melhor qualidade, talvez pUblica, .de 171 bilhõés de 1990~ .Importantíssimo _seu_ re-exatamente porque o ensino pú- cruzeiros, o Banco Central não sultado para qualquer planejablico não considera o magisté- reali~ou nenhum leilão de_ pa- mento, inclusive para o educario como uma profissão que_ me- péis da dívida pública, nem o ci ona 1 , há pouco aqui tã_o br i_reça, vamos dizer assim. um Tesouro Nacional fez qualquer 1hantemente
debati do,
par_a
vencimento .cond_izente com a em i ssâo de papel mOeda, o q'ue qualquer_ planejamento da ordem
sua própria realidade, pois a resultou ~uma redução da divf- federal, regional ou até ~uni
nobre misaão dp_educador, para da públ ic_a, em relação a de- cipal, censo cujos resultados
mim, é a mais importante de zembro de 89, de 23,5%.
estão sendo aguar?dos com antodas as missões: a missão de
siedade pelos municipali_stas
No fim de junhO, a divida deste País~ a fim de que a poeducar e preparar o homem para
ser o suj~ito do desenvolvi-- moQjliária_federal era de 8,5 pulação ___ dos nossos rriunfcípios
mento.
E a mais nobre d_e to- trilhõeS dé cruzeiros, hãvendO seja conferida _com exatidão e
das as missões para o exerci: uma grande alteração- do seu para que o Tribunal de Contas
cio da cidadania consciente. ~ perf__i_l, ._ __em_ r e 1ação a _fevereiro da União, diante desses da_dos
a mais nobri de t_o~dª-S as mi s- çl~ 1990 ( (l1 ti mo mês antes _,do e_dent_ro_ daquelas faixas popusões, V. Ex tem toda ra~ão ..
Plano_ Co1.1or_). _Assim,_ as LFT, 1 aciona is dos diferentes indique representavam 89,7% do to- ces, possa enquadrar c_or:-retao_s
municípios
Desta forma, fazemos um ape- tal da dívida, passaram para mente todos
lo, exatamente para que não se 25, 7%, enquanto que às_ BTN es- bras1leiros.
relegue a segund_o plano a edu- peciais, que não exfstiam em
O próprio C6di9o Tributârlo
cação e muito menos
carreira fevereiro, representavam 42,5%
de magistério, dando digna re- em jÜnho, a1teração basta~te Nac1ona1 d1z que há doi_s tipos
muneração aos professores gue favoráve 1 ao _l_'esouro Na c i o na 1 , d_e control.e: o prfmeiro, no
se ded1cam, de alma e coraçao, porque as LFT são remuneradas ano zero, o do recenciamento
à formação dos nossos jovens. pela taxa média do
overni- geral; o segundo no ano cinco,
ght, enquanto que as_ BTN espe- em que,
por reest1mativa, o
das nossas crianças.
1
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os dadcs ao Tribunal

de Contas, para, dentro desses
cinco anos, fazer as correções.

Mais recentemente, o Congres-

so Nacional
votou 1el, que
terminou sendo sancionada no
sentido de que essa reestimat i va seja __ feita anua 1 mente.

Vejam V.
ExAs, portanto, a
gravidade desses dados defasados de

1~-anos

atrás, de muni-

cípios que são registrados com
5 mil e tém, talvez, o dobro
de habitantes, e outros, a metade, por força das próprias

migrações i n._ternas.

Desta

forma,

-

-

há necessidade

deste censo, para-- também propor_ci onar
as quotas do fundo

de Participação dos _E_stad_os.
dos Territórios e do Distrito
Federal;

há

neces_sid_ade

para

tudo; para qualquer homem da
iniciativa privada, como para
o governante.

A1nda recentemente reuniramse_, em diversas regiões. os
responsáveis pelos censos nos
Estados. Aqui, um jornal da
minha terra natal, Iju1 . .Jor-nal da Manhã, de 21 de JUlho,
fala:
"CENSQ~EST Á

COMPROMETI DO

O censo demOgráfico deste

ano~ jáestá comprometi do.
Esta conclusão _foi tirada_
após cantata com a coordenadora da agência local do
Instituto Brasileiro de_ Geografia e Estatística. o
IBGE, Elis Regina Manhabosco, e baseada no calendário
montado ainda no ano passado para que o 35~ levantament_o demográfico do país
fosse realizado.

O censO -_estáva grogramado
para iniciar em 1~ de setembro, mas_ segundo E1 i s
Regina, eSta _data já éstá
comprometida. Para ser iniciado, existe a necesstdade
de um prazo mfnimo para publicação _de edital
para
contratação de recenseadores e período de treinamento para os contratados, o
que consumi r i a um mi n 1mo_ de
30 dias, após a publicação
de edital chamado para o
concurso."
E, assim, cita as demais dificuldades,
referindo-se
à
presença dos chefes das agências do IBGE:
"Os _chefes de agências do
IBGE da região Missões Ijuf, Cruz Alta, santo _Ângelo e Santa Rosa ~ se reúne ainda hoje em Cruz Alta
para tirar uma posição oficial s_obr-e os atrasos que
vêm ocorrendo. "

Acontece que _havia uma_ dúvida, dúvfda que, dent_ro do meu
entendi menta, não -teve razão
de ex-iSti r, -i:io"f"'-qUe já há uma
legislação
pretérita e que
está em vigor ainda nos dias
de hoje.
A secr9taria da Adminsitração
Federal, órgão de__ estrutura da
Presidência da República, sob
o processo de recrutamento de
aproximadamente 160 mil pessoas _pela Fundação
Instituto
Bras i 1e i r o de G~ogra fi a e E,sta ti st i ca - IBGE, consu 1 to_u _ _o
Tribunal de Contas da União
para contratação desse pesso-_
al.2. com· fins à realização do
1o
Re_censeamento Gera 1
doeras i 1 ,_ a se realizar no cor-rente ano de 1990, no Expe-diénte __ datado de 17 de julho,_
proto.cofado no Tribuna 1 ·de
Co_ntas ·da Uni ãc no di a 19 de
julho último,· o responsavel
por essa Secretaria formula a
seguinte indagação:
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fas, segur_1do as_ instruções
e os prazos que forem estabelecidos pela enttdade.
Art. 4!0l. Os serviços_ realizados pelo agente credenciado serão retribufd_o_s de
acordo com sistema aprovado
pela Secretaria de Planejamento da Presidência da República, observada sempre a
dotação orçamentária específica de que trata o art.
15 da Lel n!Ol. 5.878,
de 11
de ma i o_ de 1973.
Parágrafo único: _A r:etribuição do agente credenciado será isenta de encargos
sociais e Só estará sujeita
ao ~mposto.. _de Renda.
Art. 5!0l. A utilização das
Serviços _de aQente credenciado não pod~rá.u1trapas
sar o prazo de um ano.
Art. 6!l Esta lei er{frará
em vlgor na data de- sua publicação,- revogadas as disposiçoes em contrário.

"Tendo em vista que os
reCér"ISeadbré_s
_ prestarão
seus serviçQs ao IS.GE, pelo
-pe-r-,Odo de aproximadamente
Brasília, 3 de julho de
120 _ d_1as,
consulto este
1979i 1 58_~ da Independência
e 91_ da _Repi.Jbl i ca. - __ UOAO
Tribunãl Sobré a necessidade daquele Instituto promoB. DE FIGUEIREDO Mãrio
ver a admis-são d_os __ servidoHenrique Stmonsem.
res, mediante concurso público_-(art. 37) da Constituição Federa 1 , _ou, dada a
Isso no sentido geral de creexepcionalidad_e -e a curta denci mentes e não apenas com
duração do trabalho, proce- _vistas ao Censo de 198Q, Srs.
der a admissão através do Se_nadores .- Mas, como não foi
contrato de trabalho por revogada a Lei n!Ol. 6.66~. de 3
__ tempo determinado, com ta- de julho de 1979, é 6bVío que
ela vale· também para o Censo
refa c..erta. "
de 1990-.
·
Aconte_ce,
Sr:-.
Presidente,
que, em 1979, em que pesem as
E
não foi out_ra a concl_usão
crit.icas que, a t_odo instante, do Tribunal de Contas. Já, cOm
ouvimos ainda sobre aquele pe- oSatisfação, lemos. no l..lornal
riodo, -as- providências foram do Bra511, de 9 do corrente
-tomadas no _seu devi do tempo. més,
na
Seção Politica e
E,
já no dia 3 de julho de Economia:
1979,
por lei aprovada por
este Congresso e sancionada
~ornal do Brasil 9-8-90
qui nta_-fei r a,
pelo Pr~sidente João Figueiredo, foi estabelecido:
RECENSEADORES NÃO PRECISARÃO
-,,Art. 1~ Para realizar a
F.;ZER CONCURSO
coleta
- de
elementos
necessários ao estudo e à
Brasília -o IBGE poderá
pro-dução
de
i nfórmações
contratar sem concurso apertinentes aos censos ge-- gentes credenciados para os
ra is e. demais programas que
trabalhos do Censo Geral de
1990,
por-- -um- períOdo não
1 he ·- incumbe 1ega 1mente, a
FUndação-- Instituto_ Brasisuperior a um ano, segundo
leiro de Geografia e Esta-interpretação
dada ontem
tistica - IBGE, poderá conpelo Tribunal de Contas da
- _t_ratar
pessoal na forma
União TC.U, com voto_ dó mi~desta lei.
nistro Luciano Brandão, em
resposta
à _ consulta do
Ar.t-. 2.s< A prestação dos
secretário de Administra;sef'vi ços de que trata o
ção, João Santana.
art.
1~ constitui trabalho
SenCfo as_s_i m, os 18-s nii 1 e
de natureza eventual, não
-caracterizando relação de
50d agentes
creidenc 1a-dos
--emprego.
deverão
ser
contratados
pelo IBGE__ com Qasna_ lei _n~
Art: 3~ o pessoâl contra6.666; de j"ulho de 1979. O
tado nos termos desta lei
TCU esclareceu não sei posserá investido pelo IBGE na
sfvel a contratação de pesfunção de_ agente credenciasoal através da COnsolidado e executará suas tareção das Leis Tr_abaltiistas
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.Ressalte-se que._ ..tambérn_.o oe-...- demais responsáveis, é no sen-:
creto n~ 96_. 705, 'de ---15_-9-88,
t fdo de QUe~ s_e pbnharri mãos ã
que dispõe_,
especificamente, obra para sel ectonar,
i medi asobre a rea 1 i zação do X Rec_en- temente,
esses recenseadores,
De acordo com a interpre- seamento Gerar dO Bras i 1, não porque, _ ca_so_ centrá r i o, não
tação do -r cu, o I BGE poderá prevê a forma de contratação teremos, para vergonha do Erautilizar os procedimentos por tempo determinado. EStabe- si 1, pela primeira vez, desde
simplificados de seleção, lece. cOntudo, em seu _art. 7R-, muitas_ décadas, o Censo de
elas
(as
contratações) 1990. :{Muito bem!)
observando os princípios de que
reger-se-ão pelo __ disposto na
1 ega 1 idade,
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de
empessoalidade,moralidade e L e i n~ 6 • 66_6,- de 3 de j_)..J 1 ho _de
_Sousa)'_- com a palavra o __nobre
publicidade
cons·tantes
no 1979'"
Art.
3_7_ da Constituição
Senador Juta_hy M_aga 1 hães . _
Ao
fi na-1.
aPOs-_:~~~S_t~ri'tâÇã-o
Federal, disse o ministro
Luciano Brandão.u
-brilhante- do seu votp,
deciQe_
O SR. uUTAHY MAGALHÃES (PSD8
_ _BA. -- Prori.unci a o:_ S_egul f1te
pel_as s_eguintes conclusões.
disc.urso:)
Sr. Presidente,
Gostaria,
Sr~
Presidente,
Srs. S_ehádor''e_s, vo-lto a_ -esta
Srs. s-enadOres, -cõm meus cum'~C.PJ!l _essas considerações.•
primentos ao Ministro-Relat_or
acolho em pa-rte os Parece- tribuna para tratar de assunLuci ano Brandão A 1 ves de - Soures e Vot_o :PQr'--que o Tribu_- to, seguramente_ um dos mais
sa,
de ler, a-o final, partes
naJ- ~ _ado"t-EL __ a
seg~,Ji nte
Córistan:tes no noticiário da
nossa imprensa e nesta Casa, _
da sustentação do voto de S._
O.ecisão:
Trp__j:_a_-sé_ da_ corrupção- ria _Admi-Ex~
com a decisão aprovada em
- Conh-Bce_r - - . da
consu 1 ta ni.l;;tração P_úbl i c_a.
sessão Plenária realizada pelo
formuJ ã.da- p_el o Sr. SecretáTCU em 8 de agosto corrente.
Pra ti c;::J;rnente-,- -nada de -novO --se
rio de Administração Federa 1 • -- -par·ã - r-espOndê-1 a da tem a falar sobre .este tema.
Portanto, de 19 de julho a 8
Mas
não é por ser om assunto
de agosto, não há dúvida' de
se~;~uinte for~a:
muito conhecido, não é_por ser
que o Tribunal Qe Contas, após
- 1 )- é i nvi áV'el a con--trata- um
o exame pelo Orgão -Técnico,
mal
que está no dia-a-dia
ção d_9 pessoa_l pela_ Funda- do brasileir_o_'que podemos deiouv1da
a Procuradoria Geral,
çã_o
IBGE_;_ por prazo deter- xar
dé falar a- r·espeito -dele.
JUnto ao próprio Tribunal
incluído em pauta o próprio promi nado
c.om fundamento na Pr:-ec i.sarnos_ . mantê-to _ sempre_
CLT, para· a realização do X vivO. Preci sarnas deixar ~~mpre
cesso.
agiu com
velocidade
Re_c_ensea_mento Ger-a 1 do Bra- clara a nossa_. desap_rovação,
para esta de-cisão.
a_
repulsa, a nossa indigsil,
por falta de disposi- nossa
nação contra aqueles que, destivo 1 ega 1 autor 1 zador. "
prov_i dos de caráter e atacadosVoto
p·oranto,
nem concurso públ i- por deficiência ética, mancham
a Administração· Pública c_o_m
co, nem contrato de
trabalho,
A c_ons_u 1 ta, como forma 1 i zada. segundo
a CLT;· mas. sim, se- atitudes çle_sones_tas. _para t~ue,
parece presumir que o contrato gundo a concl us.ão 2 ·:
quem SabE;., algum dia_, esse mal
seja, se não extirpado,. _ao mede trabalho por tempo determi•L~J
O recrutamento do noS - reduz i do
aõ
m'í n i mo
nado está,
indubitavelmente,
pesS·o-a
1
nece_ssár
i
c
àco
1
e
ta
sUportável.
·
~
isento do prévio consurso púb 1 i co para a
sua efet i vação .. _
e supervis~o de dados para
o
X Re_censeamento ___G_era_l
Abro _um_ P-a-r9ntese, -ª_qui, Sr.
Essa
suposição
nos preocupa
pela possibi 1 í_dade de
i nterdeverâ ser efett 1v ado com Presidente, para mostrar a nepretação - i nexata do i tem 2_ da
obs.erVãnc1a das -disposições cessidade da levarmos" essa in- d'a Lei nR- 6. 666, de 3-7-_79, ct__ignação ao povo- brasileiro,
Decisao Plenária_ de_ 16_-5-SCf
ent ·anexo. --- -·
·
(TC-006.658/89-0).
porque
no meu Estado o Ibope
fez uma pesquisa e apresentou
~
-r•e.cruta'frie!nto poderá surpreendente r<êSultado:
A Le f n-2 6. 665/7'9, per mi te-- o
52%
ser efetua,do com a_ uti 1 i4a- do el.ei torado baiano
admite
recrutamento de _colaboradores
çã.Q çle procedimentos s i_m- votar para_ -º- Governo em __quem
eventuais por prazo de até 1
pl i fica-dos de seleçãa, -com rouba mas faz. Essa fot a pes(um) ano. Considerando que os
fE!ita- nessses últimos
supervisores
censitários se_observância dos principias qUisa
riam co_ntratados por seis mede legalidade,
impessoari- di_as pelo Ibope.
ses. em média, conforme infor_dade~• moral idade e publ i ciSei rã que--·es·sa, Sr_- Pr'es i denmação do Sr •. Presidente dàquedade,
inscritos
Ho
art.
le
Instituto,
poderiam,
sem
37, caput, da Constituição -te, seria a eXplicação __dos reembargo,
ser
admitidos
com
Federal. e de forma
a ga- sultados das pesquisas do meu
UTtTffiaménte?- Porque,
fundamento
na referida Lei n~
_rant i r a conf i.ab_i n da de dos E-stado;
dados -cal etados_;
Se o for, não é possfVel acei6. 66.6/79, como agentes credentar este absur_do!
ciados, embora com encargos de
_- 4) para fins de exercício
supervisores.
É i1ecessár _i o fomerrüi__r.mos essa
da competência de controle
~ deste Tr i bun_a_l ·, as I nspetoEm que pese a ma i ar respon-saindignação do-· povo quanto à
bilidade destes últimos,
conrias ·com ati"<ibuíções cor_re- corrupçÇJ.o públ _i ca, porque saforme se pode verficar dos malatas à
matéria em pauta ber_ gue o- povo aceita votar em
nuais expedidos pela fundação
devem acompanhar os proce- a1guem que rouba mas diz que
uma decepção
di_mentos desenvolvidos pela faz, nos 1 eva _a
IBGE.
regUlando a realização
do- próximo recenseamento,
não
fundação' IBGE ,-- ria
consecu- mui to granae com es_ta rea 1 i daçãO -·"'do
Recensea_nlento- Ge- de nacional.
seria a forma de contratação,
ráldoPai"s."
-com ou _s~_m vi_nculo_ empreSi;latfCon_t i r'I_Uo, Sr. Pres i den:t-e ~
cio, ou mesmo a denominaçao da
Portanto,
-a dÚv { da·--1-eVan-fada
função exercida ·que
iria gaQual
infecç_ã"o grave incontro-rantir o bom êxito da tarefa a foi dirimida di.ante cta -decisão
ser desempenhada. Isso só se unânime do T_ribuna,J. de Contas láv~r. _Çl. Corrupção- _s~e espalha
de forma assustadora pelos orconseguirá através de seleção da União.
-gãOs-Oa Administração Pública
criteriosa e de
tre-inamento
o nosso apelo -desta tribuna e os contamina a
tor~o.~ a
intensivo e adequado das pesao direito. Antt;s ela _ficava ·essoas encarregadas de supervi- ao sr-._- Ministro ·da· área.
sionar.
Sr.
.Presidente do
IBE e aos -condida e a_cobertadé;l pela dis- _
CL T. põr __fa 1 ta de aut.Or f za-

ção legal naquela legislação especffJca.

---:n -cr

-x

----~
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crição e pelo medo de ser fla- novo Gó\/erno, eis que el6 res- mais vivaz
e -competente.
Se
grada pub_licamente. Hoje, isso surge ·revi gorado na
forma
de detivermos -~nossa observãÇão
acabou e alguns
administrado- \concessão de contas publici- sobre os .. i nOme r os
casos
de
res chegam ao absurdo e ao tárias_ a ___ empresas
amigas, corrup-ção ·cjüe __ se tornaram púdesp 1ante de assina r _documento respons-áveis- pela campanha do b 1 i cos entre ·pá_s ~ veremos .. que,
trás da·· não-punição -dos
dando conta da própria incur- Presidente, ·ressurge ele revi- po_r
está - uma
dessas_
são por t~rrenos da --~rregula talizado na forma de um decre- cal pados,
rfdade.
E isso, ·sr. Presiden- to_odispensando de _1 i citação as s Ltuaçóes. Norma 1mente, quando
te, Srs. Sehadores,
que,
se- obras de recontrução das rodo- o a-cusado não_~ ocupante de um
gundo publicou a imprensa, fi- --vias, orçadas~ meio bilhão de cargo qUQ o--coloca- "aé:irila- de
zeram
administradores
da dQlares. Ante o _escânQalo for- qualquer suspeita", alguém que
está
lhe
-dátoda
a
Portobrás qüe, ·em 1.S89, paga- maa·o ao redor__ do asSLrrrto,
o lá
ram C%$ 88 milhões para a am- decret~~ffiedlaiamente re- Cobertura.
pliação de um terminal de con- vogado, más O reSpohsâvel
por
têineres em Manaus. No
local, sua edição ainda continuou no
E:- por que éxisfe
imj:luni_da-~ó
existe uma cerca de arame, cargo- por mais dei- mêS: até qUe
de?
Por que
é - e 1é. -__ tão
E isso, Senhores, que,
de a- a
populaçã~-_esguecesse o asExiste por~c1r-=---_
cordo com notícia publicada sunto e -a- súa sq 1Qa já consu- ge~alizada?
em O Globo de 31-5-90, teriam mada não
fosse
julg3da_como responsab i 1 idade dos_ adm i n i s- _
feito
técnicos
do
Incra de uma fraqueza_do Governo.
_tr·.adores públ ices que . não __esRondóni a ao atestarem a ·consco 1 h_em de
forma ad_equada
os
Sr.
Presidente, srs. Senac;lo- o·çupantes dos c.,ar:-go_s _de _Cf.!_e-:
trução de 120km de asfalto l i gando o núcleo de Cujubim a res. o norma 1 ~é só_ c;:onhecermos _ fi a •. que .se_ .e.s:quecem·- de · levar
Ariquemes e de mais
362km de da cor-rUpÇão através da di vu 1- em conta a capa c i ·da de admi ni sestradas vicinais. Na real1da~ gação de denúncias e de
fatos tr-at_tva dos cbe_fes, que se eso-caráter_
de, o que seria asfalto c6ntf- em que fof ela praticada--. Ra--quecem de avaliar
encontramos
a 1guma das pessoas ãs quais se· cdnfi a -nua a ser estrada de
terra e ramente
os 362 km de estradas -vicinais coisa teórica sobre este tema. a administra·ção -dos recur'-Sps,
foram reduzidos a 18.
Na tentativa de sabermos a·essa que fecham os olhos, às
vezes
outra face. _1oca 1 i zamos a ·ob·ra por cump·l _i c i da de, _ao!?_ des 1 i zes _
A construção dessas estradas "Soei ol ogi a aa· ·corrupção", o r- dos seus subordinados. A corpor Ce 1s·o Barroso· rüpção
se _dissemina p·orq-ue as
fazia parte de um projeto mais gani z_a_d_?
amplo que seria implantado em Lette. _Qe f_orma c1ara e .obje- comissões criadas para apurar
cujubim, Esse projeto foi lan- tiva _esse tema é_aí dissecado os fatos delituosos se dissolçado em
19B4, no governo Fi- por vãr1oS ·autores. Apesar
da vem com o· tel!Jp-o, _:fÇJ.zem mal
as
investigações,
não conguei rede, ·com o
obj_e~j vo
_de díver·s ·n:raae -- de peritOs de vis- suas
asaentar 2. 400 famf 11 as -de ·co- ta, estão e 1es pé-rfei tamente c_l uem os traba 1h os, ou, quando
lonos ortundos de ___ São -Paulo, con-catenados, formando um todo -os ccncl uem. ·o ·fil.Zéri'l de moõo a
Paraná,
Santa Ca ta_r_ i na, Bah i a - harrnõnico e didático.-_ De acor- facilitar a de.fesa _do acusado.
com esse autor duas são ,_Çl._$
e.Espírito SantO. Aos _colorí_os do
o Governo ace·na:va· com a pr·o;... causas da corrupção. A primeiSr.
Presidente, Srs. ·senãdõ·<
messa de
terra,
assistência ra,
o
fato- de se considerar
técnica, financiamentos, esco~ rrtai s importante o ter do que o res. por lei, toda pessoa,
ao
se·rvtçb púQJ-i C6
las,
hospitais,
infra- ser.
A pessoa não é avaliada ingressar no
estrutura completa. Seis a·nas pe·lo que é, mas pelo que
tem. -ou- ao ocupar um _cargo_- d-é çh_edepois a situação é bem out-ra: Em raZão ·disso, o prestígío é fi a·. deve fazer ·a sua· dect:ara·--nenhum colono tem a proprieda- medido _mais
pelas posses
do ção de bens.
Para
que
serve
de definitiva da terra, apenas que pele saber e pela integri- essa declaração Mera? formaliuma escola, de quator-ze prome- dade de caráter. Na economia, dade legal, Senhores. Ao final
tempo de ·ser:viço ou ao_ fitidas, funciona,
mesmo
assim o
investimento produtivo cede do
mantida pelo governo de Rondô- lugar à especulação
financei- na r db per i ado_ de chef 1a não é
nia; o hospital foi substituí- ra;
o
1evar vaFitáÇem em tudo feita nenhuma ãveriguação para
do por um posto de atendimento se transforma em lei absoluta; se ver se o _aumerito do pa t:r-j..:
com apenas
dois
leitos,
uma a supervalorização do dinheiro mõnio foi
de acordo com os
enfermeira
e dois auxi 11ares;· leva a
um desmerecimento do ren~imentos
auferidos
pelO
trabalho
como
ferramenta
única
servidor.
o excedente _da produção de cereais
se perde por falta de e leg~tima para a
satisfa<rão
estradas para o escoamento;
a das
necessidad~s d~ uma ex1sAbrindo outro parêntese, Sr.
maioria dos colonos já abando- tência -di!í51na. Nó âmbito da ad- Presidente, tive a oport.unidaministraçao
pública,
a
troca
de,
hQS últimos 9ias, de aprenou o projeto, estando 60% dos
lotes distribufdos na primeira de apoio por cargos olJ b"enes- sentar proJeto de le1 para que
etapa abandonados;
das
1 .200 ses
dó poder se transforma em todas as_ autorldades, prlncffamí 1 i as pioneiras apenas :20"0 razão de ser de mui tos po 1 í ti- pa 1mente a que l_?_s_ _ do es·ca 1ão
cos,
a ponto de São Francisco- super i o r, - apr·esentassem a"tíúa 1lá permanecem;
as
estradas,
como
já se disse, não foram de Assis, indignado,
ver uma mente a sua
declaração
de
construídas, apesar do relató-'- de
suas máximas
servindo de bens, fazendo referênc_i a à morio atestando o contrário. O moldura ao cõmportamentq inte- dificação do património, indiprojeto não
fo"i
i mp·l antado, resseii"o de pol fticos.
cando as origens dos _bens obmas o dinheiro liberado sumiu,
tidos naquele pf5!rÍodo.
"
sumiu de papel passado, no toA se~unda causa da corrupção
Se queremo-s seried"ade na -Ad-cante às estradas e foram US$ _ é a certez~_da impunidade, e a
6 mirhóes, 54% dos quais em- certeza de que, mesmo se apa- ministração Públ fca. __ precisaprestados pelo Banco Mundial. nhado, aquele que a prati-ca mo_s_ tomar. todas_ as precaL!çÕss
conseguirá
se safar incólume. _para que ? ad.ministraçã-o _-=:s_ejaEstamos atingindo, Senhores, com a --possibilidade até de sér i a. Se Se q!,!er honest tdade, -em
réu
o seu tem-se ao menos de fornecer·-osas raias do absurdo,
com um transfQrmar
total
-descompromisso
com a denunciante.
Conforme
Celso ingredientes p~ra que a honescoisa pública e com om·a-- total
Lei te,
"a
impunidade é fator tidade seja praticada. As
deirresponsabilidade na adminis- por excelência de Corrupção 11 •
núncias de irregularidades que
tração
do
dinheiro
do Nada melhor para acobertar um aparecem não podem se· per·aer
contribuinte.
ilícito do que o escudo
do nó--- vazio. Há ·e~ue- Serem apuracargo .Público, -do sócio pode-- das com seridade e até o fim, __
s·ej am
Quando esperávamos que esse roso, do amigo ou parente
in- para que os cu-1 pados
cancro iria ser debelado com o fluente ou
até do .advogado responsabí 1 izadOs e não sejam

:a
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incentivados para a prática do
mal.

Podemos

ter

certeza

verdade, Sr. Pre.s_idente,

de uma
Srs,

Senadores, a corrüpção decai râ
a partir do momento em que os
culpados começarem a pa~ar por
seus desl ize_s; a

ambiçao

de-

senfreada refluirá a partir do

momento em que uma fiscalização serena e firme começar_ a
flagrar desonestos e chama-los
à responsabilidade.
Nesta

oportunidade, gostaria

de pr_opor

algumas

medidas

a

serem adotadas pela administração, para que a mal da corrupção e da desonestidade seja
controlado.

A primeira e principal providê_nci a nesse senti do é fazer
com que o-controle ~ a fiscalização façam parte_ da- admini stração comO um to.do. A esset
propósito, assim se posiciona
o Ministro do T_ribunal de Contas _da Uni ã_o,
Mário Pacci ni,
no 1_i vro já _c i_ tado: "def~ndo a
tese de __que o bo.m governo__ s6
pode crescer
no _ ~conce j :tQ d.o
povo quando
leal,
efetiva e
sinceramente fortalece, na Administração Pública, ·os meios
de controle e de fiscalização.
Err. tais casos. ele não está se
autolimitandp,
mas,
simplesmente,
cercando-se de ... meios
que _o protejam da tendência
quase i ncont i çla ,_ de a 1 g_uns, de
serem excessivamente magnânimos com o
dinheiro do povo_.
Nenh_um ser
humano é virtuoso
sempre. o 6rgão de controle,
portanto, não tem em vista pu~
ni r, mas, ant'es_ de tudo,
prevenir,
proteger e acautelar''
( 126} ... " ... o
governo deve
ao povo o direito de ver o seu
dinheir~. o_tribu~o pago,
devidamente ·conferido" ( 129).

§e o controle e a fiscaliza-çao ex i st 1 rem-, mü1 tos erros e
males_ serão prevenidos e, naturalmente, fla~rados.
Nesses
casos, a apu_raçao terá_ que ser
firme
e
efetivamente
levada
até
o
fim.·
As
atit_udes
primárias de autoridades -que,
ante um fato delituoso, reagem
11
com e)!:pressões do tipo
vamos
abrir
um rigoroso inquérito e
colocar·
os
i nfratores
na
cadeia",
"determinamos t-nves-

~~i~;?,~s ''os ~-~~~;-a~;a~édio ~~·:
ni dos, doa a quem doer",
precisam ser substj_1;W.íQas por investigações sér.ias. feitas sem
alarde,
mas com muita competência. para que os
culpados
sejam realmente enco.ntrados e
punidos pela ..Justiça_.

E_ssa
é a providência que. o
povo espera de verdade de seus
governantes,
pois,
no fundo,
todos já sabem que aquelas_ reações intempestivas não passam
de bravata, gue os
inquéritos
rigorosos
não vão dar em nada

e que as do_res da punição_ não
serão sentidas. por ninguém.
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O SR.
JUTAHY MAGALHÃES - Agràdeçci -a V, Ex~_ o aparte, nobre Senador Ruy Bacelar.

outra
medid.a a_ adotar, sef ndagações qU_e V. -Ex .c. fa~
gui ndt> o pensa_mento do Mini s- -As
tro Pacc·ini,
é
a edição de são as que devem e_star nõ pen~
instrumento jur~ídico que,
à sarnento, na consciência de_ foguisa de cód_i go_ de ética, ca- dos __ aqu-ele_s que s_e · preo_c.uRa.rn
pitule os principais itens de com essas, quest.ões. f)orque esi mpun i da de,
transgressão
pelos
gestores tamo-s vendo que-- a
das entidades estatais em todo principalment..e. - e __ em meu enos- níVeis,
estando neie 'per- tendimento- essa é~ uma
das
feitamente _dl§l:finidos .. direito_s principai'!5
razões
,
leva a
e_ dElveres de, servidores e di- fac 1 1 í ta r a aÇão daqueles~. que
r i gentes, obj et 1vos emp·resar i- não _ a9em adequada e _horlêstaais básicos, proíbições. res- mente no exercí.ci o das
suas
triçõe_s, __ _privi légfos,
para funções públicas.
manter a administração pública
-sob rígido controle"
(132).
_A_ falta_de punição, o mau eCom dir_eitps e obrigações bem xemp 1 o, 1 eva _aqu í 1 o que disse
delineados, dirigen--res e
ser- no ínfcio-de-meu pronunciamenvidores
trabalharão
mais to, à que,
no
Bras 'i 1,
hoje,
tranqüilo_s, seguros e
sua
a- não exista_ a
capa c i ,da de dà
tuaçãq po_<;jerá ser av_a 1 i ada 8":" i nd i gnação. Não somos _ma_ is ca- dequadame_nte_ e
os
resu 1 tados pazes
de nos indignarmõs Cón-- tra eSses ·mauS -ad.minist-ra:docobrados.
res; con_tra os corn,lptóS. Com6Em t;erce i i-o J ugar, há que ·se Tá decH:~.rei no infc16, chegoUestabelecer uma forma de ava- se. a fa_?.,e.r -ªquel a pesquisa em
v.
Ex.a
liaÇão periódica ao patrimõnio nosso Est-ado da. qual
do.. servidor público,
para·- Se deve_ ter conheci menta, segundo
verificar_ s~ o seu cresciment-o a qUal 52% da ·popu1_aç"ão adm_ít_e
_es't._á .de a_c;o.r;_do com os
rendi- votar
nõ .C?"ndídato que rQubã
mentes por e1e auferidos. MaiS maS fez. Esse foi Ji ·levaot~
do que_ o_carát.er- Põl ícialesco mento
feito p_elo .. Ibope; nao
óé'Ssa__ rnedi __da. tem--se que- 1 evar foi uma peSq_u i sa_ fe_i ta ap13_na_$
em conta o: se_u lado educa.tivo, e
I:!XClusivamente em. DOSSo E$~
pois todo c_ontrol_e_tem por f_i- tado, porque não f.ói s.ó na B"analidade prevenir- transgres- hi a
que prêva 1 eceu essa res-~
s_Ç)es
__ e . corrigi-las
quand'J posta;
respostas semelhantes
de_tectadas.
-~xistem no Brasil. int~iro:

o Sr. Ruy Bacelar-

me V. !x~ um aparte?

Permita-

O SR. o JUTAHY MAGALHÃES Com
muito prazer, nobre Senador.

Veja v. Ex~_ a incapacidade Qe
nosso povo de _se indignar com_
esses
fatos.
porque lugar de
admi ni strad·or_ que r'oUba n~o é
num palácio; é na cadeia. Este
é o verdadeiro 1 ugar de um_-administrador qUe
rouba
e não
deve -reto_rnar ao palácio. Mais
da- metade do e_leitora_do admi_tTr' -que vota num 1 adrão, desde
que ~ele reali_ze .algUma coisa,
Sr. senador, ísso é ~::i"reócupan
te, demonstra que é neces_s_ário
fazer-se, com_urgência, alguma
coisa
neste País. Pir_ia_que_o
rQubo, infelizmente,
já está
quase
institucionalizado, vem
decima para baixo,
de _baixO
para- c i' ma, do -lado di rei to, do
lado esquerdo,
de
todas as
formas,
principa1~ente,
acho
eu, em
função
da
impunidade

O Sr. Ruy Bacelar - Serei
bt:.e'\Le, eminente Sena-dor' Uutahy
Magalhãe$, Solidarizo-me-com o
veemente discurso que
V. Ex~
faz, combatendo e 1 u_tando contra a corrupção que campeia no
Brasil.
Agora ~.de se pergunta_r, como extirpar de urna . vez
por
todas : a
corrupção? . A
impunidade? o não cumprimento
das
l~is?: A Justiça_ vagaroSa.
iryopera.nte? _ Uma cul_tu_r-a do
roubo !:le:sde Cabr-a 1 • que aume_nta, a -c'adã dia que· passa;
exemplo dos
homens públicos,
dos governantes? Qu u.ma campan_h_a também educativa. dir-igida
5
às_ futuras geraÇões . do Pais?
ess-es atas. essas de.cla, Esse seu discurso é mui to pre-- -bar.
dba
_oc~pante e me inquieta- muito; . rzi"ç_ões l•que Vamos apurar·,
às vezes. fico a me perguntár, a
quem dOer,
e nada
fica
como é
que vamos
soluciona~
apurado"
e
não
dói
-em
es:se problema_. Nós, homens_ pú- r i nguém l
I sSá não pode ma f s
blicos •.. que temQs
responsabi- Cdexistir cpm a
aQ.m.inistração
Muitos espera·vam _que
lidades de
dignificar o voto pública.
que o povo nos Confia
sempre? o novo
Governo acabasse ~om
fa_tos,
os quais, i nTeCo.mo c:;xt 1 r par: esse mal
que esses
tant,o
ma 1ef 1 c i o _ causa
a_o lizmente, não estão acabando,
pei
1
o
contrá_r
f o,
d_enúnci as
Brasil?
P_or
isso. paraOenizo
V. Ex .a p_or esse d_i_scurSo;
que estão-se repetindo,
possamos,
de agora por diante
e
sempre,
elaborar
as
leis· Essa desesperança,
esse depara co 1 oca r _·aque 1es _que rou- sencanto que existe hoje
bam, sobretudõ o dinheiro pd- nossa
socied.3de· leva-nos
perder essa
__capaçJaãde
de
blico,
n8
~adeia. Meus parabéns a_\_!. Ex
indign~_ção.
Todos são i.guaís;

~~~~~~~~~e ~m q8~ -~~e~T-~~··· ~~:~
l

em_
a
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nós, polfticos..,_ sofremos

mui-

tas vezes acusações de que so-

mos todos iguais, qúe aqui es-

ta mos

todos

nós para- roubar,

para 1 evar vantagens!

No

en-

tanto, em todos os meios soeiais, em todos os segmentos da
socJedade, há aqueles que prat1cam atas

gios,

que

merecem

van-dO:--vida de miliotlários.

que não 1nvest i gar se eles
declarando

vezes, a

contenta

cam a tos que merecem puni ç6es.
Não
somos
nós diferentes de
ninguém, nós aqui
representamos a soma da nossa sociedade,
aquj há bons e maus e _cabe ao
ele i torado
fazer a
di ferenciação. Infelizmente, essa capac1dade
de __ fazer essa dife-_
renciação é
que
não
tem
existido.

v~m

os _seus bens?
fl,s
Re..ce i ta federa 1 se
apenas
em recebe-r_ b

pagamento_do Imposto de Renda._
E preciso investigar, não basta pa~ar. É preciso que essés

elo-. __ c_Ldadaos

e há aqueles que prati-

Por

- e alguns ainda de:-

claram e pagam-

expliquem

e

justifiQuem a origem de seus
bens. De modo que V. _Ex~ trata
dé assunto da maior-1mportân•
cia
e
tem
nossa
total
solidariedade. p-recisamos combater a ·corrupção. Veja V. E:x.l:.
que o Governo· da ·sufça já vem
atendendo a pedidos
e eu
disse isso aqui- ·à n"'obre MiniStra -da
Economia,
Fazenda e
Planejamen_to,
__ quando
vei-o
Por
isso,
Sr.
Presidente, prestar esclarecimentos ao ~se·
Srs.
Senadores,
abordo esse nado -, o governo da Suíça vem
tema
em -umã semana em que te- atendendo as s·õ-1 i citações de
remos sessões aper.QS para ma- goVernos,
não somente quanto
nifestarmos nossas opiniões, aos depósitos bancários feitos
já que_ não
teremos Or_dem do lá, r~lac1onados ou que seriam
Dia para votar matérias: aqui
r e 1 a c i o nados
com
o
é a nossa tribuna~ aqui diz_e-- narcotráfico,- mas também tem
mos o que pensamos, aquilo que atendido solicitações e
tem
desejávamos ver
realizado
na revelado
depósitos
de _e~
nossa s·o~c·iedade. Af está sobre governantes,
acusados
de
nossas cabeças
a cúpu 1a que corrupto-s-. De modo que,
no
infelizmente
abafa a
nossa Brasil, a Recei_ta Fe_deral e a
voz,-- a 1 i não está a
imprensa, Po-.Jicia Federal
devemiraos
que deveria dar
ressonância banco_s, devem i nves_t i gar o -pa-àquilo que aqui é
dito desta drão de v i da das pessoas; e· o
tribuna.
Governo brasileiro, pelos
canais competentes, deve solici·o Sr. Chagas Rodrigues -- Per- :tar- ao-- gãverno· -da - ·suí-ça e a
mite-me V. Ex~ um aparte?
outros,
pois essa é uma lUta
universal contra os
traficannarcotr_áficó, e, tam..:.
C SR. uUTAHY MAGALHÃES - Com tes;- b
todo __ o prazer, ouço o
Senador - bém, contra aqueles
que, ~en,
Chagas Rodrigues.
regiões subdesenvolvidas ou em
desenvolvimento, ·s-e se_rvem das
O Sr. Chagas Rodrigues - Se- poSTÇões
que· - ocupam
para
nador Jutahy Magalhães, esse é enriquecer. E o Brasil,
hoje,
um velho tema e V. EX~ tem de- é um exemplo tr1ste: Apresenta
monstrado sempre·a sua preocu- uma-·dasmais altas ·e revo1ta·il ...
pação com a administração pú~ tes
conce·n:trações- de renda.
blica séria e,
especialmente, Aqui, a renda
está
terrivelcom a
def-esa dos di nhe i ro_s_ mente concentrada e esta_ co_npúbl i cos. A corrupç_ão deve ser centração, _ em grande parte,
combatida.
Não creio que ela não resulta do trabalho honesvenha a ser de todo extirpada,
:to, mas resulta. ou da explOração_ dos con~umi dores, ou -oo
nem no ~Brasil. nenr na Europa,
nem na As i a, nem nos
Es_tados desvio dos dinheiros públicos.
Unidos.
mas
ela pode e deve V. Ex~ tem, pois, toda a nossa
ser
reduzida às
proporções solidariedade. Esta é uma cammfnlmas.
No .Sr.asi·l
ela
vem panha- que _não "-pod_e_ parar é -o
crescendo e· tomando conta do Senhor__ Pres 1dente- da Repúb 1 jPaís,
invadindo
todas
as ca,- que-foi ele·ito,- entre oLJáreas. v. Ex~ chega a
revelar tras
coisas.
de~unciando
·e
esse
triste fato em um Estado condenando a- corrupção,
_s-ua
como a Bahia. Então, temos que EXcelência tem o duplo dever
cotnbate_r a corrl.JPÇão, onde
combater a corrupção nas esco- de
l as,
nas uni ver_s idades.
nas_ quer_-que-ela se alO"je.
associações, através do rádio,
da televisão e, sobretudo, puO SR.
uUTAHY MAGALHÃES - Anlndo os infratores, os cr1mi- · gradeço' á y-. Ex>'l. o aparte, senosos, na forma da lei.
Posso nador
Chagas
Rodrigues.
Não
dizer a
V. Ex~ que, lamenta- poder i a esperar __de V, Ex .a ouvelmente, a Receita Federal
e tr_a a_t__; tude senão a de so 1 i daa Polfcia Federal, hoje irma- ríedade nesta luta que não é
nadas
porque
o Diretor- de _!Jma pessoa, de _um Senador,
Gera1
da Receita Federal
é é de todos nós, deve ser pe1o
tamb_émo Diretor
da Polfcia meriõS de t_odos nós , porque, no
Federal
-,-de mãos dadas, de- momen·t_a, __ S:~. Presidente,
srs·.
viam reali~ar um trabalho sé- Senadores, em que as-sistimos a
rio e
intenso. Não há sigilo um 90verno procurar atingir um
oancário,
nem_ poderia haver· órgao da imprensa nacional -,
para o Fisco e para a Policia porque j orna 1 i stas_ d_esse j orFederal. Aí estão cidadãos le- na 1 _fizeram um 1 evantamento,
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um estudo e uma investigação a
respeito da entrega de-certas
contas de publicidade a empresas
que fizeram a campanha do
atual Presidente ·---, · nós nos
preocup~mos,

Sr~_~residente.

·como
já
d_isse, aqui algumas
vezes, e repito, assisti,
até
com certa esperança, quando a·
Senhor Presidente da República,
então candidato. a Pr-esidente, co~pareceu ao -Ministério da Justiça, com todo es- ./
tardalhaço,
em companhia de
órgãos da imprensa, inclusive
de _televisões, para exigir do
então Ministro da
Justiça a
apuração- de fatos que ele levava
ao· ··seu conhecimento,
entr~~ando-~he u~a pasta com o
doss1e de fatos a serem apurados,
por corrupç~o pública.
tendo
dito, peremptoriamente,
e~ue e_xigia a apuração daqueles
fatos;
hoje,-- j"â Presidente da
República.- portanto, com toda
autoridad_e- para, aí s-im, exigir do seu Ministro da
Justiça. a apuração de tudo aqui 1 o.,
até agora nada foi
feito.
Aqueles
fatqs, denunciadQS por
-sua- -Exce1 êncí a, não tiveram
nenhl..ffl'landamento
em
sua
apuraçáo.
Continua
tudo
no
mesmo.
Para- bt'lde o Ministério
Público enviou ~quelas
denúnw
c-ias
f_ei tas na CPI da Corrupção, da qua 1 o Senador _Chal;JaS
Rodrigues era um dos mais d1gnos representantes, não_ sabemos:
que - fatos
1 evantdU que.
todos nós procuramos apurar, e
foram apura·do"s,
foraní denu_h_ci adas.
foram
apres-entaOos,
levados ao Ministério Público,
à Procuradoria Geral da República, e, no entant-o, até agora nada! - Nada se
fa4 nesse
se.nti-do.
A única
novidade é
que foi le-vada uma denúncia do
Senhor
Presidente da República. atravé"s do seu Ministro da
Justiça,
para - ·1 eva:r à ·ca-dei_a
a-queles que denunciaram· fatos
que po-dem até não ser i 1 ega is
mas que, ·_n·o: ·mínímo, CeVem representar uma preocupação -paraos que querem ver o
dinheiro
público ~er: bem aplicado. Eu
tenho
feito um
levantamento
também,
sem o mesmo pode-r de
investigação, mas tenho procurado
Tã.zer
um 1 evantamento
desta ~uestãO, e estou com uma
primeira
informação -que me
preocupa: existe uma
lot que
determina que··todas as ·empre:-sas de .publicidade apresentem
o mesmo preço da liciülção~_
20% do valor_daquela
publici-dade que será eTetivada.
Veja ·-v_.
Ex.a
q~e temos" 1 eis
i nteress_antes neste Pa f s; esta
é uma delas. Mesmo assim, haveria pelo menos a necessidade
_de
saber
dividi r me 1 hor, en- _
tregar àquelas maiS ca~zes e
pe 1 o menos não d~ i xa-r a .dúv i O_a
de que está distribuindo favores à que 1as_ empr.esas que o at~nQeram
durante . a campanha
eleitoral.
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tar dos trabalhos da -Casa,
a Of. n~ 005/90-CAS.
fim de tratar -de interesses
particulares pelo prazo
de
Brasília, 29 de jUnho de 1990
Não se pode nunca esquecer sessenta__ dias _ a parti r desta __
que todo funcio~ár1o, todo ad- dat_a onde e_stare·i parti c i panda
-senhor _Pras i dente,
ministrador público ou gover- da campanha política em meu_
Nos
termos
do parágrafo 3.2.,
nante es~á a serviço do públi- Estado.
do.. art- 91 do _Regimento_ Interco e, como tal, deve ter uma
com· a· Feda<;-ão _dad~ pela_
conduta que a todos sirva de
Sala das Sessões, 13 de agos- no,
co.exemplo.
to de 1990.
Senador Albano Reso·l ução n.s!. _ 18, de_ 19139.
munico a v-ossa _Excelêncl;;1 c;v_e
Franco.
est_a Comissão aprovo1.,1 parecer
Sr.
Presidente, Srs. Senado1 avra
do Senhor
Senador-res, sei perfei tamen·te que a
O SR.
PRESIDENTE (Pompeu de da
solução desse problema não é S.ousa) - ü .. ~_requ·erimento .1 ido MárcfQ__ lacerda, conclui ncfo fatão simples -quanto se possa fica com a_ votação adi ada, em vorave_lmente ao Projeto de Lei
do
Senado n.S!. __ .045/9_0, .. que
pensar. à primeira vista; afi- vi r tu de da fa1 ta de guorum.
na 1 , a corrupção é da i da de do
"altera a Lei n.S!. 5 .1_94, de 24
homem e
não existe -1 ugar em
de dezembro de 1 966 que_ i"''ega 1 a
O SR.
PRESIDENTE (Pompeu de o -exercício Oas profi_ssões de
que ela não esteja presente.
Deus permita, porém, que esse So~sa)- Sõbre-a mesa, ofíciOs engenheiro, arqui teta e enge_~
argumento não nos sirva de que serão 1 i dos pe 1o Sr. 1 Q nheiro a~rónomo," dispondo sobre e1eiço_es _di retas _para Prejustificativa
para aceitar, Secretário.
pacificamente, a convivência
sidente dos ConselhoS Federal
São i_1 oo's-·os ség-u i ntes
com a desonestidade, com a
e Regionais de Engenflaria, Arpropina, com a corrupção genequitetura e Agronomia e dá outraS providências" _em reunião
ralizada e institucionalizada. Of. n•. 004/90-~C_AS.
do dia 28 de_junho_de--1990.As sugestões aqui àprésentadãs
são apenas uma simples contriBrasília, --~9 de junho de 1990
-Na oporturiidade reoovo--a Vosbuição de mí_nha p~rte à
S91u--senhor Presiden""te.sa ExCelência .prote:sto"s- de esção do-problema. FStou conventima
e
ConSideração.
cido de
que outras . sol_uçé5es
Nos
termos do parágrafo-3~, Senador- Almir Gabriel,
~=>resiexistem para aperfeiçoá-las ou
-completá-las, e espero
firme- do _a_rt. 9_1 do_ Regimento Inter- dent_e.
men~e
que elas
surjam. Quem no,
com -a redaçã_o dada pe 1a
co-sabe assim_mostraremos que so- Resolução n~ 18, de 1989,
O SR.
PRESIDENTE (Pompeu de
mos mais
fortes do que esse munico _a vossé;l. Excelência que
esta
Comi
s§ão
aprovou
pare-cer
Sousa) -- Com reTet•êncl a- ao exma1
e
seremos
capazes
de
colocar-lhe
barreiras
e da
lavr?
dp Senhor
Senador pedi ente. que acaba de _ser _1 ·iDirceu
Carneiro,
concluindo do, a Presidêhcia comunica ao
limites.
favoravarme-nte com_as emendas Rlenário gue. nos terrrio.s do
1 -R e 2-R e - Requer-i menta de a_rt. 91, §S 3.2 a 6.2., dCi RegiEra
o que tinha-a-di~er, Sr.
Presidente. (Muito bem!)
Oe_staque ãpresentado pel-o Se- mento
Int~rno,
abri r-se-é __ o
i ntei"põ'nador Var_bas- Passarinho,
tam- ---prazo .de 5 di as pára
COMPARECEM
os SRS. bém aprova-do, ao Projeto de si ção de recursO, _por- -om ctec·;MAIS
Lei do Senado n.S!. -.181/89, --que mo da -composição _da Casa, ·para
SENADORES:
uestabe1ece diretrizes gerais que os Projetos_de __ Lei do_ S~
Antônio
Lulz Maya- Hugo Na- da po1 í ti ca urbana e dá outras nado n~s 181, _33õ, -de ~·-1989 _ ~
em
reunião do 45,
de 1990, sejam aprecTad"os
poleão - Afonso -sancho Rai_- _ proyidências~.
mundo Lyra - Louriva1 Baptista dia 4.8 de-junho_ -de 1_990.
p~lo Pl_e_hário_h
.
- Vutahy
Magalhães
Matta~t-sgotã:do
·ess-e
prazo
sem
a -1 n:Machado ---Meira Fi lho.
Na oportu_h'i dade renovo -a Vossa Excelência protestos de es- terpos i ção O e recurso, as pro""'
tima
e
consideração.
posições serão remetidas à CâO SR.. PRESIDENTE (Pompeu de Senador Almir Gabriel,
Presi- _mara dos Deputados.
Sousa) - Não estão presentes dente.
os demais_ orad_ores i ns·cr i tos
Of. nA~b01 /90-CA$.
para a sessão de hoje.
O SR.
PRESIDENTE (Pompeu -de
Sousa) - Nos
termos do a r":"t-.
Brasília, 29 de junho-de 1990 174 do Regimento_Interno, rião
Sob~e
~
mesa,
requerimento
que sera
lido pel_C? Sr.
1.2
haver-á or·dem do Di a ria sessão
Senhor ·pre~:n déi1te,
Secretário.
de lioje.

Sr. Presidente, concluo o meu

pronunciamento.

o

É 1 ido o _seguinte
REQUERIMENTO NO 284. DE 1990
Brasil ia,

13 de agosto de 1990

Senhor Presidente,
Não obstante o Regimento Interno do
Sena-do
Feder_a_l
no
parágrafo único dO art~ 38,
não considerar a ausência do
Senador
nos sessenta dias anteriores às eleições
ge-rais,
dirijo-me à
Vossa Excelência
para nos termos
do art.
56,
II.
da Constituição e_do art.
43, II do Regimento Interno,
requerer l_icença para me afas-

No_s
te_r::_mos do parágrafo 3.2.,
do art_, 91 d_o Regimento Inter-:no,
com a
redação dada pela
Reso 1 ução :n~. 18, de 1 989,
comunico a Vossa Exce1~nc1a que
esta Comi ssã_Q _aprovou-- parecer
da
1 avra _do
Senhor .. Senador
Franci_sco· Ro11emberg,
concluindo favorave1mente ao P~ojeto
de L e i do
Senado n&._ 3367.89,
que "di spe>e sobre o __ avi s_o préi/i_o proporei o na l e
dá
outras
p_rovi-dências".
em
reunfão do
dia 26 de junho de 1990.

Na oportuni"dade renovo a Vosest 1 ma
e.
cons i deraçao.
Senador Alm1r Gabriel,
Presis~_EXcelêhcia protesfos~de

dente.

O SR. PRESIDENTE (Pompeu deSOusa) - A Pre:;; i_dênc i a_ i n.forma
ao plenário que não serão designadas matérias para a Ordem
do Dia da sessão ordinária de
te_rçá-:feira,
nos _termos
do
art.
174
dô
Regi mente
!nterno.
··
· ·-

O SR.

Sousa)
sessão.

PRESIDENTE (Pomp€u de
Es'tá ehcerrada
a·

(Levanta~se
a
sessão às
15 horas e 55 _minutos-.)
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SENADO FEDERAL
SUMÁRIO
1 - ATA DA 108• SESSÃO, EM
14 DE AGOSTO DE 1990
1.1
2

Projeto çle Lej,_do

Senador

ABERrLlFt4

da

titu1

Mensagem do Senhor
~residente da República

·35·,

- N~ 179/90 (nA 600/90, na
origeml, referente à escolha do Sr.
Má~io Augusto
San~os,
Ministro de Segunda
Classe,
aa ~arr~ira de Diplomata.
para exercer
a
função
de Embaixador do
Brasll junto à Repúb1lca da

___

7_--

dor do Amapã

N"- S/33, de 1990. enta_.:...
ml nhando ao Senado o Pro)eto de Lei
do Senado n"127/90. que autoriza o Poder Ex_ecUt i vo a abri r crédito até o
limite de Cr$
12.841 .239.000~00.

1.2.3
-- Comunicação
Presidência

-

Projeto ae Lei do Senado
n~ 129]90.
de autorfa do
Senador Má!"'ci.o Lacerda, que
d1sp6~
~obre
-atividades
conf J i tentes do tt"-àba 1 ho de
ex-servidores públicos e dá

·_·outras

da

Prazo para aprese·htação
de emendas ao Projeto de
Le1
do Senado n"- 127/90,
1 i do anteriormente.

- Leitura de proje-

pr.ovi.dér:cia~.·

Discursos

1. 2.5

Expediente
SENAD"OR

LOURJVAL

do

BAPTISTA·

Ar·t·i go
pub 1 i c ado
no.
Jornal ·o
Globo, sob
o
titulo E proibido
Tumar.

__

1.2.2- Oficio do Governa-

1989; Ri.JS, ins-.,
a -;-axa áe Flscaliza- · ·

outras prov1 dên_c_1 as.

à
deliberação
do Senado_a escolha de nome
i nd1 caao
par·a· função cu_J o
provimento depende de sua
orêvia aqu1escéncia:

tas

Lobo, que dá

·n.t.: -7.940,' d€ 20 de''

ção dos_mercados de títulos
e vaiares mob_Lliários e dá

Submetendo

1 .2.4

Le_i__

do,

oez~m~:?~o _de,

~.2.1-

__

João

noVã reaa-ção ,a_q;, artigo

EXPEPJ ENTE

Namibi a.

~enadq

no<; '12819'0 ..-· de •. àutor_ia

o

Alguém respeita~:

SE"ts!ADOR JUTAHY MAGALHÃES ,..;."

·Pol ític::a sa1·ar·ia1 do Gover"'
no dO Presfdente FernandQ
Co 11 o r--. Exclusão
d_os apo-·
sentados e pens_i o_nt stas dó
abono· salarial.

. J.i<RBAS. PASSARINHO
-Agravamento dos conflitos
trabalhistas no Pa.fs.
·-

.1.2._7

Presidência

Comunicação

da

Cori.,.._,dCáçãO- Cfe sessão con-·
JUnta a
rea11zar~se
hoje,
as
11
horas. destinada a
recepci onar o Senhor · Jai m'e
Paz Z-amora,
Pres 1 den_te da
República da Boliv1a.

__ Discursos

do

SENADOFf, ALBERTO HOFFMANN -

Adiameriio,'' p€do

IBGE,_

do

-_cens.o. pernc;>gráfiço de 1990.

SENADOR CID SABÓIA DE CARApreciação-, _pelo
_S_enado F_ede!"'a 1, de proJ e tos
VALHO

da benefícios dã
c1a Social.

Previdên-

SENADOR.

MAURO BENEVIOES
Concessao de abono aos pen-_
sionistas . .e aposentados da
Prev·i dêric 1a SOc·fa 1 .

SENADOR

FRANCISCO-ROLLEM-

BERG- Crescimento de _vio1 énc i a_ u_nbana.
1.2.8

--

Presidência

Comunicações

da

Deferimento do Recurso
5/90, no sentido de que
o
Pr-ojeto de Lei .do Senado
n~
45/90 _seja
apreciado
pelo Plenário.
·
n~

Abertura de prazo para
recebimento de emendas ao
Projeto de Lei do Senado nQ

45/90.

S!õNAtfOR

1.2.6

~----

Expediehté. (Cõntlnuação)

1.3 -

.

.

.

..

ENCERRAMENTO

2 - REPUBLICAÇÃO .
Tre-Cho -a a- -A ta

Sessão, realizada em

da 87·a
29'-6-

90

3 - RETIFICAÇÕES
~ Ata da ~7~ Sessão, realizada em 29-6-90
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EXPEDIENTE
CENTIIO OIIAFICO DO SENADO FEDEIIAL
DIÁIIIO DO CONGRESSO NACIONAL

PASSOS PORTO
Oiretor-Geral do Senado Federal
AGACIEL DA SILVA MAIA
Oiretor Executivo
CESAR AUGUSTO JOSÉ DE SOUZA
Oiretor Administrativo
LUIZ CARLOS DE BASTOS
Oiretor IndUstrial
FLORIAN AUGUSTO COUl:I~HO MADRUGA
Diretor Adjunto

4
ASSOCIACÃO DOS SERVIDORES DO SENAÓO FEDERAL
E di ta 1 a·e çon_voçaç:ão da
Assembléia Ger.a 1 Extraordt-

Impresso sob .a responS.abil•d•de d.a Me~ do Senado Feder•l

ASSINATURAS
9 00

Semestral ..... ··············-····~-~~·---·-·····::····:::··;·-::: Cr$1.«~~ • ~;
T1ragem: 2.200-exempfares.

nár1a

a

realiza~-~e

no dia

30-8-90.
~~>·

-

M~SA

6 - Lideres e Vlce-L1deresde Partidos

7 - COMPOSICÃO DE COMISSOES PERMANENTtS

DIRETORA

Ata da 108ª Sessão, em 14 de agosto de 1990
4ª Sessão Legislativa Ordinária, da 48ª Legislatura
Presidência dosSrs. MendesCanale eAntônioLuizMaya
ÀS

14

HORAS

E

ACHAM-SE PRESENTES
SENADORES:

30 MINUTOS,

OS

SRS.

Olavo Pires- 0a~bas. Passarinho- Carlos Patrocinio- Alexandre Costa -Chagas Rodri-_
gues - Afonso __ Sancho -- c i d Sabóla
de Carvalho - Ney Maranhão
Mansueto de . ~çv9r
J_oão
ly"ra - Francisco Ro11 emberg--- Lourival Baptis_ta- Jutahy Magalhães_- Ruy Bacelar Má rei o Lacerda - Mendes _Cana 1 e
- Affonso Camargo - JOrge Bornhausen- Alberto Hoffmann.

O SR.

PRESIDENTE

(Mendes

Canal e)_- A 1 i.sta de presença
acusa o
comparecimento de 19
Srs. Senadores. Havendo número
regimental,
declaro aberta a
sessão.
Sob a proteçã6 de Deus,
ciamos nossos .traba 1 hos.

o

sr.

ini-

1A Secretário procederá

à leitura do Expediente.
~

lido o seguinta

EXPEDIENTE
MENsAg~MR~~ú~Ei~ÃDENTE

Submetendo à delJberação do
Senado a escolha de nome indlcado para função cujo provf-

menta depende
aQuiescência:

de

sua

prêvta

_MENSAGEM N.2. 179, DE 1990
(N.~~. __ 6~0/90,· na· OF-lgem)· ·

INFORMAÇÃO
Curricul~m

Vitae:

'Ministro Mário Augústo S_pntos.

e

Ex c 1 ent_l ss j mos Senh_ores Mem- .. São
Fr:anci $Co/EUA, 2 de março
br._oS,___ j:l_g Set1ado Feder-81 :-.
de 1936 (bras i 1 e1 r o__.. de acordo
com o art.
12.9.
l tem I I da
De _ çpnformj da, de .co;n _6 art. Const.i~~ifãO d~ 194~) •..
.52. inciso IV, da ConstLtui_ção
F~dera 1 , tenho a honra de_ sub- _Fi 1 ho dê _Mári'o ·santôs_-e· catha~
meter à
aprovação de Vossas rína Anna Le_Gall Santos~
Excel êt"'Cj âs a· esco 1 h a, que desejo f.aze_r.
do
Senhor
Má r i o Sachar e 1 em O i_ r e i to, URJ:
Augusto Santos,_ Ministro de
Segunda Classe,. d_a_ Carreira de -curso çle- P-reparaÇão à_ Carreira
Diplomata, para exercer_ a fun- de Diplimatas, IRBr.
ção de
Embaixador
do
Brasil
junto à RepUblica da Namíbia, Curso .de _Aperfeiçoamento- d6
nos termos dos arts. 56 ~ 5'S Dip1omatas (CAD), IRBr.
-:do_ Regulamento ·de Pes_sOal do
Serviço Exter i _o r, ba ~ xado gel o CÔnsul
de Tel--c€ira C-lasse, 12
Decreto
n.~~..
93. 3~5,
de 1 .r: d_e de janeiro de 1959+
outubr_o_ de 1986 .b. e
de acordo
com o Decreto n . 99 _. 261 , _de 23
~e maiõ de-199.0.
-;-,Segundo -.S$-cretár i o, ant i-qÜ1 da-de. 25 de junho_de _1962-.
Os
méritos do Ministro Mário
Augusto SantOs, que me induzi- Primei_ro Secretário,
mereciram a escolhê-lo para o desem- _mento, 30 de setembro de 1968.
penho
dessa el evac:;!a .função,
CQnstam da anexa informação do Cónse 1hei r o,
merecimento,
1~
Ministério
das
Relações de janeiro de ·1973.
Ex ter i ores.
Minist~o
de
Segunda
Classe,
Brasil ia,
13 de agosto
de merecimento 12 de dezembro de

1990. - Fernando Collor.

1979.

Agosto d~ 1990
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Assistente

do Chefe do Departamento Polític_o e Cultural,

1961 .

Assistente

Geral-Adjunto
Ame r i canos.

do

para

Secretário-

1961 /_196-2.

Assuntos
.-

Nova
Iorque,
Secretário, 1962/64.

se_gu_nd_o

Varsóvia, tncarregado d~ NeQÓcio.s, 1964/66-.Assunção. ---SegUndO "S-ecre'tarro~

eco·-

Ordem ·oe RTo Branco, _Grarfdé
Qficial, Brasil.

XVI! e XVlii Sessões ·aa-·Assem-

Secretaria
de Estado das_ Reilações Exteriores,· 9 de agostO
de
1990. - (Celina Maria As-

bléia Geral da ONU, Nova Iorque,- 1962 e 1963 (assessor).

Salivar,

Cônsul,

1974.

Cônsul-

Paramaribo, Encarregado de Negócios, 1975 e 1976.
Camberra,

Çon._sel hei ro,

1976/79.
Camberra, Encarregado de Negócios, 1978 e 1979.
Bonn. Conselheiro,
Bonn,

1979.

Ministro-Conselheiro,

1980/83.
Bonn, Encarregado de Negócios,

1980/83 e 1984.
Haia,

Encarregado de Negócios,

1989/90.

.

..

À

disposição do Ministro da
Economia do Gabão em visita ao
Brasil, 1961.

Valle

Pereira) -

(À
Comf_ssão óe ReI ações
Exteriores e Defesa f'lac_f.onal.)

Comissão Mista Técnica· SrasilParagua i , 1968/72.
·

OFÍCIO NO 5.133, DE 1990

cta:-

Reuri-i áo
Brasi 1-Itál i a,
tdel_e_gado)

x'v

Macapá-AP.
ComisSão
Roma,

Conferênêi a
1969 (delegado).

Mista

1990

13 de agosto de

1969
Se!!_b_or Pre?_i de_n:tE:_._

da FAC, Roma,

Conselho Deliberativo da Sudene,
1969/74
(representantesup1en:~ do MRE).
.
XXV Sessã_ó __ da Assembléia: G€Í"'af
da ONU,
Nova
Iorque,
1970

(delegado).
Conferênc 1a
I nter.naci o na 1 EspeciaJ da ONU sobre_ a_ Unido_,
Viena, 1971 (delegado).·
I
ReunlãO -aa
Comissão Mista
Brasileira-Venezuelana de Cooperação
Económica ·e Técnicá,
Caracas, 1971 (de 1e gado) .

Nos
termos
do § 2~_._ do -art_. ~
58, da Lei n~ 7.800, de 10 de
_julho de 1989, e em observân~
c1a ao disposto_no art. 3~ da
Reso 1 ução n~ 15._7, __ _de 1 ~ de novembro de 1988,
dessa Câmara
alta do Poder Legislativo, tenho-a honra de submeter à elevada apreciação--_ dessa Casa acompanhado de Ex-posição de Motlvos
do Senhor.~~cretário de
P_l anej amento _e Coordenação Geral,
o
anexo Projeto de Lei,
que autoriza o Poder Executivo
a abrír -crédi.tos adicionais à
Lei __Orçamentária Anua 1 até o
1 i mi te
de
Cr$
12.841.239.000,00
(doze·· bi rhOes.
oitocentos e quarenta e
urr. milhões, duzentos e _trinta
e nove mil cruzeiros) e dá outras providências.

___Qada_ a i1Tl.Portânc1g. da matéria
para a Administraçao do Governo do Amapá, solicito a Vossa
Excelência,
de
con'formidade
com- ~--o--art, 4.2. da c_f_tada resoII
Reunião
da Comissão Mist~ l_ução, conceder carãter de urara-si 1-Itál ia, Brasil iã,
1973 gência na apreciação do aludido,_projet.o_-_d_e_ lei
(delegado).

co.nf.er.éi1Cla ---rritêra_me·r fcana- E. S..:
pecializada
sobre a
CACTAL,
Bras f l i a, 1 972 (de l_egad~l) .

Grupo _ de
Traba 1 ho
"C" Reunião da CO-mi ssã_o M-ista cu 1 '(Econ6mico) da Comissão Perma- tural
~rasi 1-França,
Paris,
nente para a aplicação do Tra- .1973 (delegado).
balho de Amizade e
consulta
Reunião -da ComiSSão Mi st8
entre o Brasil
e
POrtUgal, I I
1960/1961
(secretário- Bras i letr:a-Colombiana de Cooassistente).
peração _·-EconOmica e Técnica,
·1973 (d~legado). _
À disposição do Cerimonial,
VIII, XII, •)(III_, XIV, XV,
por ocasião da visita ao Bra- VI,
sil
do Presidente dos
EUA, -XVI e XV:O sessões- do Conselho
1960. .
.
de Administração, PNUD, Viena
e Genebra i. 1968/69 e
1971 /74
À d1spostção do Imperador da (delegado,.
__
Etióp1a, em visita ao Brasil,
1960.
Reunião da
Comissão" Mista de
Cooper_ação Econômi ca e Técnica
À disposição- dos Governadores Brasil-Chile, Santiago,
1974
dos Estados Americanos,
1960.
(de 1 egéidó) .
Comissão de Organização da v_i.sita do Presidente da
Itália
ao Brasil, 1961 (membro).

do

Chefe do Departamento d_ó _Serviço Exterior.
-

OFÍCIO DO GOVERNADOR DO
ESTADO DO AMAPA

1965~

I I-I
Reun; ãO--da --comí-SSão M; sta
Santa Cruz de La Si erra, Con- - Sr' as-i 1 -Japão, R 1 o de Janet r o,
se 1 h e i r o , 1 97 4 .
1.969 (de 1 e gado) .

Lourenço
Marques,
Geral-Adjunto, 1975.

suMpção

da Primavera, Leipzig,
(rep('e_sentante) .

Feira

1966/68.

Ciudad

4237

COmemoraçõeS -da Tnde!p9ndênc1a

do Gabão, 1"9_61 (assessor
nôinico do rep·resentante).

Assistente do Subsecretário- XXXIV sessão do-_ EcO:soc, Nova
Geral
de Po n·t 1 ca Exterior,_ _!:arque. 1962 (assess-or).
1968.
Com~tê Preparatório da UNCTAD,
Chefe da Divisão de c-~~peração Nova_ ~ork, 19_63·_ (a-sse-ssor).
Técnica, 1968/74.

Secretário de Assuntos Inter-nacionais do ~inistério da Educação. 1985/1989.

Qtiartà-feira 15

Reuriião
do
Grupo de Trabalho
sobre Ciência e
Transferência
de Tecnólo'gia, Bras i 1 ia, 19_74
(membro)._
__.
__
or·deri1 -de "Rio S:ranco, Comenc;jpdor, IRBr.

-Aprovei to
o ensejo para r$ iterar a Vossa Excelência_o meu
alto apreço e consideração.
Atenciosamente,

ton Pinto Garcia,

José Gil-

Governador

do Amapá.

PROúETO DE LEI DO SENADO
NO 127, DE 1990

Autoriza o PÓder Executivo a abril créditos até o
1 imite de Cr$ ... , ....... .
· 12.841.239.000,00 (doze bi1 hões
quatrocentos e quarenta e um milhões, duzentos e trinta e nove mil
cruze i ros Y.

~
Governador do Estado -do
Amapá, faço sabftr que o Senado
Federa 1 decre·t'a e eu sanei ono
a seguinte lei.

4238
Art.
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1A Fica o Poder

Executi~.

32.0~tYoo:_OOQ,OO

Vinte mj_l_h6es

vo autorizaOo a abrir créditos
sup1 ementares
à
L-ei
Orçamentá r i a Anua 1 do-_ Estado.

quinherJ.tos

~

_v_i_n1;ª·

Art.

2~

(n·•ezentos

e
cru :i(; i_ f-os),

Art. _3_g_ Fica aUtorizado a fnCluir de fprma automãtica as

~

Art. _ 4~ Os_ recur:-sos necessá~
r i os- ao_- a tendi mente .dos créd i ~
tós autorizados nos arts_. _1_.2. e
2 2 , correrão à cont_a _do pre~
visto no ~rt i go 43, I I e _IV,
da Lei Federal n 2 4.320, de fide março de 1964.

A_rt. _-5~ Es-ta lJê:j_ ent_ra -~m\ii--._
transferênc_i as f_edera is, de;- gor_ na_ data de sua publl caça ecorrenl:es de abertura- de- cre- e
Seus efeitos_ r_etroagem a de
dites adicionai~ .d~ 1nicfativ~ 1 2 de junho 9é 1 990.
do Governo .. Federal, bem como_.
s.sz Revogam-se as díSPoos recursos de convênios com _ -Art'.
órQãos Federais, __ op-eraç5~s __ de s_i ções em contrárfo.
credi tOS i nterhas e/_ outras
receitas, diretamente arrecaMacapá, '13 dé: a9ost6 de_ 1 ~s_o", _
dadas pelos ór9ãos e entidádes
P1nto
da administraçao_ di reta e
in- - Or!.t
José
G1l ton
di reta-; obServadO neste ·último G_arcl a,__ Governador do Estado
do
Arilapá.
·
·
·
caso, a- efetiva arrecad.aç.ão.

um milhões, duzentos e trin~a
e nove mil cruzeiros), destinados a atender à programação
constante dos.. anexos r,
II
III,
IV,
VI, VII e VIII,
v a 1 ores a 1 i i nd i cactos .

de

_atender- à P~'"'ó"g"ramaç-ãq
consta.nte dO ãnexo V, no v a 1 o r
a 1 i indicada.

para

do Amapá (Lei n~ 1, de 3 de
ja"neiro cte 199Q).. até o limife'
de Cr$ 12.521.239.000,00 (doze

bilhões,

Agosto de 1990

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II),

nos

Fica o Poder Executi-

vo autorizado a at;J_rir crédi_tos
especiais à Lei -O~çamentária
Anual do Estado da _Amapá, (Lei
n~
1,
de 3 de jánefro de
199_0), até o
limite de Cr$

Cr~
(prr!'ÇIJ~ ~

ANEXO I

1,t'J4')

IUJh•J dr> l'J'J(J)

nrcun.;;no; on rr<;ormn

CRÉOTTO S\lf'l f'IVWtJf/\1!

ANEXO AO PrtOJE TO (JE LE !_ N"

Espectflca<;ãÕ

C6atgo

03

07

021
03070212:469

Total

Ativtdades

Projetas

A(lmlnlstraçJo e Plam~j;:unento
Adrnlnl str,"\ç,1l'
Adrntntstraç~n Geral
AdrniJ11Straç;'§o rt;, f5ta>::frl

3.218.184,000
3.218.18'LrKXJ
;1.218. 184.000

a:2tB.t84 .oQo

NATHRf.Z/\ DA OESI"F.S/\
_3_~·218, 184.00Q_-

Pessoal e F.rrcargos Sociais

Soma

3 .21_·8. _,~.,.coo

. 3.218.184.000

crs 1,oo
(preços

ANEXO II

(fonte: Fundo de Partleloaclo do Estado)

ANEXO AO PROJETO_DE LEI NQ

f!rojP.tos.

C6dlgo

Attylda.de~.

9.110.000
9.1.10.000

Judiciária
.
Processo Jucllclárlo

2040142.474

Julho de 1990)

RECURSOS DO TESOURO

CRtDITO SUPLEMENTAR

02
04
014

C.

Defesa cJn liiiP.I'P.SSP. Pú011Ct)
110 Processc1 ,Judictflrtn
Assistência .ttrdlctárla

9.110.000

-- _JJ.

t

10~000

NATUREZA DA DESPESA
Outras Oespf!sas

Corr·c>nles

7.000.000

Outras Despesas de c'aoi ta I

2.110.000

Admintstrac~o

03

07

3.047 .Sso.ooo

e Planejamento

2.671.030~000

Adminlstraç~o ~.

021
070212.469

'.391.080.000

Admln I straçao Gera 1
Admltl1Stracão d(l Estado
NATUREZA

DA DESPESA

Pessoal e Encargos Sociais
Outras

O~spesas

789·. 700.000

$74.3_ao;ouo

Corrent"s

27 .()()0.000

Outras Despesas de Capital

025
070251.337

Edlftcacõe~

ConstrucarJ
de Imóveis

1.280.00(L"QOO

Púh_l_tcas
P. Adaptaçl5o

1.280.000.000

NATUREZA DA
Despesa

d~

t"ap 1 ta J

1.:?80.000.000

DESPESA

Agosto de 1990
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Al.~rn1oJstração

-D1vldd Interna
Amort lzaç:ao

e

F1_n_anceJra

Quarta-feira 15

350.000.000
150.000.000

Er.ca_r!;,l_OS

<.ln F tn;mc lnmanto

150.000.000

NATUREZA DA DESPESA
Despesas Correntes

20.000.000

DBSPOSQS de Cnpltal
o:l5_

03080351.019

PM·t

h:tpaç~o

130.• 000.000

200.000-000

Soc1etárt<'l

Parttclpaçâo do Estado
no Cap i ta 1 do Banco_- do

Estado do Amapá

200.000.000
NATUREZA DA DESPE-SA

Outras Despesas de Capital
09
024
03090244.020

200•.000.000---

Planejamento Governamental
Processamento de Dados
Sfstema de Informáttca

26.500.000
20.000.000
20.000.000

NATUREZA DA DESPESA

1p.ooo.ooo

Outras Oesoesas Correntes
Outras Despesas de Capital
040

03090402.009

P_lanejamento e

10.000.000

e.soo.ooo

Orcamentacao

Coordenacao do Planejamento

6.500.000

NATlJREZA DA DESP_E_SA

,Outras Despesas Correntes

4.5.00-000

Outras Despesas de Capital

2.000.000

04
13
066

04130662.465

358. 900;000

Agricultura

Agrária
RefQrma Agr_ár_1a_
Organ1~ação

_

5.000.000

5.ooo.oop

__

Ass1stênc1a Técnfca e Extensão

Rural em Areas de Reforma Ag-rária

5.000.000

NATUREZA DA DESPESA

Outras Despesas de Capital
14
080

0414802.468

5.000.000

126.000.000

Produção Vegetal
Sementes e Mudas
Manutencao do Sêtor Agropecuâr1o

126.000-000

NATUREZA DA DESPESA
Outras Despesas Correntes
15
088
04150862.7,6

126.000.000
43.900.QOO
43.900.000

Produção Animal

Oesenvolv1mento Anfmal

Desenvolvimento do Setor
Agrooecuár1o

43.900.000

NATUREZA DA DESPESA
Outras Despesas Correntes
18
111
04181112.467

43.900.000

Promoção e Extensao Rural
Extensão Rural
Assistência ao Produtor Rural

179.000~000

179.000.000
179.000:000

NATUREZA DA DESPESA
Outras Despesas Correntes
06

179.000.000

Defesa Nacional e Segurança

145.000-0QO

Pública

30

021
06300212.463

Segurança Pública

145.000.000
145.000.000

Admtn1stracao Geral
Manutencao dos Serviços
de Segurança Pública

Polfc1a Civil

145.000.000

58.000.000

4239
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DA Of.;SrESA

Outras De'-spesas Correntes

Despesas Ue caoftal
06300212.463

Manutenção dos Serviços

de Segurança Pública

87.000.000
87.000.000

Pol teta Mfl ttar

NATUREZA DA DESPESA
Outras Desoifl'sas Cnrr-_entos

68.000.000

Despesas de Capital

19.000.000

07
40
031
07400311.250

Desenvo'lv1mento Regional

379. 100._000

Programas Integrados
Assfstêncta Financeira··

379._100.000
379. 100.000

Apoto a Projetas de Oesenvo,1vtmento Reg tonal 379.100.000

NATUREZA DA DESPESA

Outras Despesas Correntes

5.000.000

Despesas de Caoftal
08
42
188
08421881.329

374,000.000

Educação e Cultura
Ensino de Primeiro Grau

162.010.000
95.910.000
95.910.000

Ensino Regular

Desenvolvimento do

Ensino de Prfmetro

ad.OOO.ooo -

Grau

NATUhEZA DA DESPESA
Oesoesas de Capttal
08421882.130

30~000.000

Coordenacão e Manutencao do Ensino de

Primeiro Grau

65.910.000

NATUREZA DA DESPESA
Outras oesoesas Correntes
43
188
08431881.130

65.910.000

Ens1no de Segurido Grau
Ensino Regular
Desenvolvimento de
Segundo Grau
4.100.000

66.100.000
- 66. 100.000

NATUREZA DA DESPE-SA

6esoasa de Capital
08431882.131

4.100.000

Coordenação e Manutenção do Ens1no de Se-

gundo Grau

62.000.000.
NATUREZA DA DESPESA

Outras Despesas Correntes
10
58
323
10583231.255

Habttac~o

. 62.000.000

e Urbanismo

Urbanismo
Planejamento Urbano
Desenvolvimento de
Areas Urbanas

850.000.000

850.000.000
850.000.000

850.000.000

NATUREZA DA DESPESA
Despesa~

de Capital

11

650.000.000

Indústria. ComérCto e
Serviços

62
346
11623463.024

Indústria

Promoção IndUstrial
Aoo1o ao Desenvolvimento
Industrial

8.000.000

31.000.000
8.000.000

s.ooo.ooo
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NATUREZA· DA OESPESA

s.ooo.ooo

Outras Despesas Correntes
63
354
, 633541 • 025

15 ,QO(j.OOO

Comércio
Promocão Interna do
Comérc1o
Apoio ao Oesenvolvtrilento comercial
-

15,QOQ.OOO

15.000.000
NATUREZA DA DESPESA
15.000.000

Outras Despesas correntes

e.ooo.ooo

1urlsmo

65

Promoção do Turtsmo

363

1653631 .029

Desenvolvimento Tur_tst ,ro dn 1\m;,rJ;\

8.0000000

8,000.000

NATUREZA DA,DESPESA

Outras Despesas Correntes

6.000.000

Oesoesas de

2.000.000

13
75

Caott~l

Saúde e
Saúde

Sanea~nt.Q

915.300.000
265.000.000

Assistência Médtca e.

428

San1tár1a,

3754:181 .339

Ot:ts1•nvo1v1mento do

3754282.4S4

Manutenc3o do Setor

de Saúde

265.000.000

Setor

80.000.000

1ss.ooo.ooo

de Saúde

NATUREZA.DA,OES.PESA

Outras Despesas Correntes

' 185.000.000
80.000.000

Oesoesas de CaPital

76
447
3764472.472

Saneamento
Abastecimento O' Agua
Manutenção do Ststema
de Abastecimento de__
Agua de Macapá

645.000.000
60.000.000
60.000.000

NATUREZA OA·DESPESA
60.000. QIJ9

Outras Despesas Correntes
448

3764481.333

Saneamento Geral
Implantação de_ S1stemas Urbanos- dã Sa_neamento

585.000 .. 00P

,S,S?~ÇÇI0-,0.90,

,,

r

NATUREZA DA ,DESPESA
Outras

Despesas de Capital

77

455

377 4551 • 335

585.000.000

Proteção ao Meio,Ambiente

5.300.000

Defesa Contra a Erosão
Preservac~o e Cohtrole do
Meto Ambiente no
Amapá

5.300.000

5~300.000

NATUREZA DA DESPESA
Outras .Qesoesas CorrOõlntes

4.300.000

Outras Despesas de Capital

1.000.000

15
81
486
15814862.466

Assistência e Previdência
Assistência
Assistência Social Geral
Asststêncta e Promoçao
Soe tal

'.

1oo.ooo.eoo
~20.000.000

20.000.000
20.000.0QO

NATUREZA DA DESPESA

outras Despesas Correntes
nutras bAsnesas de Catdta1

17.000.000

3,000.000

4242
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Prcg1~ama

84

de Formação dQ
Pa t r 1m6n to do Serv_idor _
PUblico
Previdência Social ao

494

80-000.000

Servidor PUbliGO

15844942.012

80.000.000

Contribuição para For-

macao do Patrfmônfo

so.ooo·.QóO.

do Servidor Público

NATUREZA tiA DESPESA

aq.ooo.ooo

Outras Despesas Correntes
Transporte

16
86

Transporte Rodoviário
Conservaçao de Rodovl~s

538

Desenvolvimento_ da Infra

16885381.342

Estrutura Bástca

1.170.000.000
1.115.000_.000
1.115.000.000

__

975.000.000
NATUREZA DA DESPESA

Outras Despesas de Capital

975.000.000

Conseryação de Rodovias

6885382.473

140.000.000

NATUREZA DA DESPESA
Outras Despesas de Cap.ttal

90

140.000.000
55.000.000

Transporte Hfdrovfárfa
Serviços de Transporte
Fluvial e Lacustre

566

69056624.471

ss:ooo.ooo

Apoio a Super1ntênden-

cia de Navegaçao do
Amapá

55.000.000

NATUREZA DA DESPES A
Outras Despesas Correntes

41.500.000 "

Outras Despesas de Capital

13.500.000
4.419.500~000

Soma

7 .163.QOO.OOO

2.743.500~000

crt
(preços de julho de

ANEXO III

(fonte: Impostos sobre Operações Re1at1vos a Circulção

ANEXO AO PROJETO
LEI

de Mercadorias e sobre Pre-stações de Serviços e Transporte Interesfadual ~ IntermuntctPal_ a de Comunicação)

Ng

•
Código

03
07
025
03070251 . 337

19~)

RECURSOS OQ TESOURO

CRtOITO SUPLEMENTA.R
OE

1 ,oo

Projetas

Espectflcaçlo

Atlvldades

Administração_ e Planejamento
Admtntstracao

Edificações Públicas
Construcao q Adaotacão
de Imóveis
900.000.000

Total
1.000.000.000
900.000.000
900.000. 000

NATUREZA DA DESPESA

Outras Despesas de Capital
08
035
03080351.019

900.000.000

Administração Financeira
Participação Societária
Participação do Estado
no Capital do Banco do
Estado do Amapá
100.000.000

100 .. 000.000
100.dOQ.OOO

tJATUREZA DA DESPESA

Outras Despesas de Capital
16.
88

100.000.000

Transporte
transporte Rodoviário.

387.000.000
387.000.000

Agosto de 1990
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538

16885381.342

~a·r

Conservação de Rodovias

_ooq_ooo

oesenvolv1mento da Infra
Estrutura Bâsica
?.87~ooo.ooo
NATUREZA DA OESPE_SA

Despesas de Capital
1688_5382.473

287.000.000
100.000.000

Conservação de Rodov1as

NATUREZA DA DESPESA

Despesa de Capital

100.000.000

Sor~a

1.287.000.000

1.387 .ooo.ooo

100.000.000

Cr$ 1 .ao

(preços da julho de 1990)

ANEXO IV
CR~OITO

ANI:.XU 11.0

SUPLEMENTAR
~'ROJCTO

O~

(fontn: Outrns Roco1tas Patr1mnn1AIB)

Nu

Espectffeaçlo

Código
03
07

RECURSOS 00 TESOURO

UC lEl

Projetos

AtiYidadeo

Adm1n1straçao e P1anejamento
Admlnfstraçlo

I

03070212.489

Admlntatr•çlo

Total
5.000.000
5.000.000

a.ooo.ooo

O•~•t

Adm1n1straç!o do
Estado

s.ooo.ooo
NATUREZA DA DESPESA

Outras Despesas Correntes

5.000.000

---Desenvolvimento Reg1ona 1 ·
Programas Integrados
031
A·ss1 têr1C1a' F1nànce1rã
07400311.250 Apoio a Projetas de Desenvolvimento
Regional
80.900.000

07
40

80. 9_00. 000

80.900,000
so.9po.ooo

NATUREZA DA DESPESA

Despesas de Capital
08
42
188
08421882.130

80.900-00Ó

Educação e Cu_l t ur a
Ens1no_de Primeiro Grau
Ensino Regular·
Coordenação e Manutenção
do Ensino de Pr1me1ro

65.000-00Ó
19.100.000

19. 100._000

19.100.000-

Grau

NATUREZA DA DESPESA
Outras despesas Correntes
ensi~o

43
183
08431881.130

19.100.000

de Segundo Grau

Ensino Regular

45.900.000

Oesenvolv1mento do Ensino
de Segundo Grau
45.900.000
NATUREZ~

Despesas-de Caottal
10
58
323
0583231 • 255

13
76

DA DESPESA

45.900.000

Hab1taçâo e Urbanismo
Urban 1smo
________ _

435.000.000
435.000.000

Planejamento Urbano

435.000. 000'

Desenvolv'1mento de Áreas
Urbanas
435.000.000
NATUREZ~

Despesas de

45.900.000
45.900.000

Cao1ta1

Saúde e Sãneàmento
Saneamento

DA DESPESA.

435.000.000

50.000.000
50.000.000
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50.000.000

Saneamento Geral
Implantação de Sistemas Urbanos de
Saneamento

~o.ooo.ooq

NATUREZA DA DESPESA
Despesa de Capital

50-000.000
42. 100.QOO -

Assistência e Prev1dênc1a
Programa de Formaç~o do

15
84

Patr1môn1o do Servidor

42.100.000

Públ 1co

Previdência Social ao
Servidor Públ,co

494
2.012

42.100-000

Contribuição para Formação
do Patr1m0n1o do Servidor
f>(lhl tcn

4?, 100.000

NATUREZA DA DESPESA
Outras Despesas Correntes
16
86
536

16885381 • 342

42.100.000

Transporte
Transporte Rodov1âr1o
Conservacao de Rodovias
Desenvolvimento da InfraEstrutura Bás1ca
43.ooo:ooo

43-000-000
43.000.000
43.000.000

NATUREZA DA DESPESA .

Despesas de captta1

43.000-000

Soma

654.600-000

66.200.000

721.000.000

Cr$ 1,00
(preços de jUlho -de 1990)

ANEXO V

CRéDITO ESPECIAL
ANEXO

~O

C6dtgo

13

RECURSOS DE OUTRAS FONTES
(fonte: 'ope~acões de Créd1to Internas)

PROJETO OE LEI

76

448
o 170448, • 333

Espec t.f lcaçlo -

Projetas

At1vtdades

Total

Saúde e Saneamento

320.000.000
320. oo6. QOO ·.

saneamento
·saneamento Geral
320.000.000
Implantação de Sistemas
~rbanos de Sanea1
mento
320.000.000
NATUREZA DA DESPESA

Uespesas de Capital

soma

320.000.000

320.000,000

Cr$ 1,00

(precos de jUlho de 19ao>

ANEXO VI
CRéDITO SUPLEMENTAR
ANEXO AO PROJETO OE LEI

C6dlgo

02

04
014

RECURSOS 00 TESOURO

(fonte: Transferência do Impost~ sobre
Produtos Indus_tr1a11zados)

N~

Especlftcaçlo

Jud1c1ár1a
Processo Jud1c1ár1o
Defesa de Interesse

Projetas

A~Jv-tdadeS:

690.000
690.000

Total

Agosto de 1990
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PUIJllco m .., Pt·ocesso

890.000_-

Judiclârio

890.000

As1stênc1a JuO_lc~_ár1a

2.4'74

NATUREZA DA DESPESA
890.000

Oesoesa de Capital

os

42
188
08421881.329

Desenvolvimento do Ensinode Primetro Grau
20.000.000

NATUREZA DA
Despesa de Capital
11
62
346

20.000.000
20.000.000
20.000.000

Educação e Cultura
Ensino de Primeiro Grau
Ensino Regular

~$PESA

20.000.000

!ndústr ia Comércio e Serviços.

11623463.024

2.000.000
2.000.000
2.000.000

Indústria
Promocão Industrial

Apo\o ao Oesenvolv1mento
Industrial
2.oóô.OOO ·

NATUREZA OA DESPESA
D.espesa dE! Cap t ta 1

2.000.000

!i oma

22.000.000

890.000

22.890.000
Crt: 1 1od
(preços de julho da 1990)

ANEXO VII

RECURSOS DO TESOVRO

CRÉDITO SUPLEMENTAR

(fonte:_ Imposto sobre a

ANEXO AO PROJETO DE· LEI ND

tOdtgo

03

Especlftcac:lo
--~Administração

ot

021

1070212.469

neJamento

Projetas

Attvftlades

C~rc1al1zaç~o

do Ouro)

Total

e Pla-

Adm1n1straca:o
Adm1n1straçâo Geral
Adm1n1straç3o do Estado

4. 17!\.ooo

4.175.000
4.175~000

4.175.000'

NATUREZA. DA DESPESA
Outras Despesas Correntes

1.175.000

Despesa de Capital

3.000.000
4.175.000

4.175.000'

Son1a

Cr$ 1 .oo

(preços

ANExo vut

ProJetas

Educacao e Cultura
_ens1no de Pr1me1ro Grau
Ens_,no Regu1ar
8421882.130
Coordenacão e Manu_tenclo
do E:nstno de Prtme1ro Grau
08

de

1990)

(fonte: Tansferênc1a da ContribUição
do Salár1o-Educacão)

ANEXO AO PROJETO OE LEI NC

Especffltaçlo

julho

RECURSO DO TESOURO

CRÉDITO SUPLEMENTAR

Código

de

Atlvtdades

Total
4.990.000
4.990.000
4.990.000

42
188

4.990.QQO

NATUREZA DA DESPESA
Outras Despesas Correntes

soma

4.990.000

4.990.000

4.990.000

4246

DIÁRIO DO CONQRESSO NACIONAL (Seçã~ II)

Quarta-feira 15

Agosto de 1990

__ p-osto sobre-rrperaç5es de Cré- art. 43, II e IV. da Lei FedeC:Iito,- Cámbjo e Se!;Juro ou Rela- ra 1 n_-'1. 4. 320, de 17 de m-arço
tivos a Títulos ou Valores de 1964.
EXPOSIÇAO DE
Mobi 1 iári os,
_cgm~rci a 1 iza~ião
MOTIVOS N~ 1~/90
do ouro, do salario-ed_ucaçao,
transferências do Imposto so-· Nos quadros, I, I l , III,. IV,
Macapá-AP, de agosto de 1990_ bre a_Renda retido nas fontes V, VI, VII, VIII em anexo,
e( art. 157,
I,
e 1 5B,
I
da videnciamqs o excesso de _arreExcelentíssimo Senhor Gover- Constituição Federal); Recur- cãda~ão e sua Previsão, em onador,
sos_ Di retamente
Arrecadado.s bediençia ao disposto no§ 3-'!.
(ICMS
e
outros
ReceitaS do rE;lf-er_-j_c;lo .art.-_43, do diplaTemos a honra de submeter à Patrimoniais), Operações
de -lJla_ legal em referência.
elevada consideração de Vossa Crédito Interrias.
Excelência o anexo projeto de
Ressaltamos que as providênlei que autoriza o Governador
Na esfera dci_Orçamento Fis- cias ora tomadas. irão oportudo
Estado
a abrir à Lei cal, os recursos _necessários nizar _o prosse~uimento da exe--Orçamentárin Anual (Lei
n~
1 destinados a atender aos cré- cução orçamentaria em cur~o.
de 3 de janeiro de 1990), cré- ditos adic_iohais solic1tados _sem _a_s_. _quais a administraÇão
ditos __ adicionais até o limite _correrão ã conta do excesso de amapaense ~· poder i a comprometer
de Cr$ 12.841.239.000,00 (doze arree.adação de outras TraDSfe- seu programa de trabalho para
bilhões, oitocentos e quarenta rências da União, das quotas o exercício corrente.
e um milhões, duzentos e trin- _do Fundo de Participação dos·
ta e nove mil cruzeiros).
Estados e Distrito Federal: do
DesSa maneira a destinação
Imposto sobre Produtos Indus- dos re_curso~ referentes
ao
Como ~ustificativa à presente trializados,
do Imposto sobre projeto de lei no montante de
(doze
propos1ção,
destacamos
a Operações de C'rédfto; Câmbio e Cr$ 12.8-41.239.000.00
indispensável
autorização le- Seguro ou Relativas a Títulos bilhões, oitocentos e quarenta
gislativa, ao Governo do Esta- ou Valores Mobt1 iários, comer,;. e _um mU_hões, duzentos e trindo visando ao atendimento dos cialização_, __ do-~ .ouro,
~do
ta e novl§::! mil cruzeiros). foi
aJustes necessários na execu- sa 1ár i o-educação, transferen7 programada com vistas ao a tericao da d_espesa em curso, de- cias do Imposto sobre a Renda dimento de Projetos/Atívidades
Corrente da e_fet i va evolvção reti_do nas fontes (art. __ t57,_ ~de_ maior carência de recursos
da
arrecadação
de
outras I,
e 158,
I da c-onstituiç:ão- e os nfveis de pr-ioridades- que
Transferênc_ias da União, das Federal); ReCursos Diretamente apresentam no conjunto _das
quotas do Fun-dõ--_de Parti c 'i pá- Arrecaaaoos (ICMS e outras Re--- funções governamentais.
Esse
ção dos Estados e Oistrito Fe- ceitas _Patrimonial s_), opera-- montante :será deta·l hado canderal_; _do Imposto sobre_ ProdJ,J- ções de Crédito Internas. de forme a seguir, segundo os
tos Industr1alizados, do Im- conformidade com o previ s_to no grandes grupos de despesas.
em Cr$ 1,00
(a preços de ju1ho de 1990)
SECRETARIA DE ESTADO

ggo~5~~Ã~~~"~~2.E

Créditos Adicionais

12.841-239-000

a) Crédito Suplementar

12.521.239.000
4-.do7 .884:ooo

Pessoa 1 e Enc_argoS Sacia iS
Outras Despe-sas Correntes e

de CaP1 ta 1

8.513.355.000
320.000.000

b) Crédito Especial

320-000.000
Des_p_esa d_e Cap i ta 1
Em face do exposto. submetem9s para apreciação e anãlise de v.
o anexo projetes de lei.

Exª.

Cicero veiga da Rocha, Secretário de Esfado do P1anejamento e
Coordenaç~o

Geral.

QUADRO I
DEMONSTRATIVO DO EX.CESSO DE ARRECAOAÇi\0 OE OUTRAS TRANSFÇR~NCIAS
DA UNIÀD
(Fonte d~
recur~os para ocorrer à despesa com a abertura de
créditos _suplementar~s e 8}ipeC1a_i_S).
em Cr$ 1 ,00

Discriminação
Va1or arrecadado. até 31/07/90 ..
2

Valor
3-9_16-941- 729~

Previsão da arrecadação para período
a decorrer de agosto a outubro/90, na:
estimativa de u.ma arrecadação mensal

da ordem de Cr$ 640-000-000,00 (seiscentos_ e __ quare_nta __IJlilhões de cruzeiros) a preços constante_s de julho de

1990-

1-781.1063-636·-

Agosto de 1990
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em Cr$ 1 ,00

Va1or

Discriminação

Arrecadação preVista para o exercício
(-) valor já previsto no orçamento.

Excesso de arr_ecadação consignada fa_ce
a tendência no exercício na' forma prevista no art. 4a. § 3C da Lei_ Federal
no 4.320,17 de março de 1964.

5,698.605.365
(2.480.421.365)

3. 218. 184.000

Macapá-AP,
13
de
Agosto
de
1990. Cicero
Veiga
da
Rocha, Secretário de Estado do Plan~jame_nto e Coordenac~o Geral.

QUADRO_II
DEMONSTRATIVO DO EXCESSO DE ARRECADAÇÃO OAS QUOTAS ·Do FU~JDO DE
PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS E DO_ DISTRITO FEDERAL.

(Fonte de recursos para . ocorrer à despesa com a abertura de
créditos suplementares e esp·eciais).
em Cr$ 1,00

Discriminação

Valor

Valor arrecadado até 31/07/90

5.712.062.577

2 - Previs_ão da arrecadação para perlodo
a decorrer de -agosto a dezembro/90.

na estimativa de uma arrecadação mensal da ordem de Cr$ 1.200.000.000.00
(hum bilhão e duzentos--milhões de
cruzeiros) a preços _constanteS de julho de 1990.
Arrecadaç~o

prevista para o exercic1o
(-) valor já previsto no orçamer!lo.

Excesso de arrecadação consignada face
a tendência no ex-ercicio na fOrma pre- _
v1sta no art. 43? § 3Q da Lei Federal_
no 4.320,17 de marco"de-1964.

6.000.000.000
_11.712.062~577

_(4.549.214.957)

')'.162.847.620

Macapá-AP,
13
de __ Agosto
de
1990. Clcero
Vefga
da
Rocha. Secretário de Estado' do--_PlanejamentO e Coordenação Ger-a'J.

QUADRO III
DEMONSTRATIVO
DO EXCESSO
DE
ARRECADAÇÃO DO
IMPOSTO SOBRE
DE
MERCADORIAS E SOBRE
OPERAÇOES RELATIVAS ___ )L_ CIRCULAÇÃO
DE_
SE-RVrCOS
E
TRANSPORTE
INTERESTIIDCJ"AL E
PRESTACÔES
INTERMUN!CIPAL E DE COMUNICAÇÃO.

(Fonte de .'lre:cursos- para ocorrer
à despesa com a ·abertura de
créditos_-s_uplementares e especiais).
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em Cr$ 1 .00

Discriminação

Valor
567.577.2;37

Valor arrecadado até 31/07/90.

2

Previsâo da arrecadação para periodo
a decorrer de agosto a·dezem0ro190,
na e_st 1mat iva de uma arrecadaç~o met:'lsal da ordem de Cr$ 200.000.000,00
(duzentos mi lhôes de cr-uzeiràS), a
preçOs constantes de julho de 1990-.

1.000.000.000

Arrecadação prevista 'para o éxerc1cio
. . !--J.-139.7.-577.237
(-)valor já previsto .no. orçarnento.
.. _ .. (1!3().961.772)
EXcesso de arrecadação col'"ls.ignadq face
a tendência no exer:-cfc.io n·a.. forma,- pre..:. ·
v;-sta no art. 43y § 3Q .da Lei Federal ·
no 4.320,17 de março de 1964.
1.386.615 .. 465
Macapá-AP,
13
de
Agosto
de
1990. Cícero.
Vei!Ja
da
Rocha, Secretário de Es_tado:do Planejame_nto e Coor.denaçãq_G~ral.

QUADRO IV
DEMONSTRATIVO
DO
PATRIMONIAIS
(Fonte

de

EXCESSO.

recursos

suplementarE;!s- e

para

DE.

ARRECADAÇÃO

OUTRAS

RECEITAS

-à despesa com a Qber_t_u..r'a de çrédito

e_speciai~).

em Cr$ 1,00

Valor

Discriminação

389'. 259.826

Valor arrecadado até 31/07/90

2

Previsão.da .arrecadação para Périodo
a decorrer de aQosto a_ ·ctezeiTibro/90.
na estimativa de uma arrecadação mensal da ordem de Cr$ 90.0oo·.noo.oo

·

(noventa milhões --de cruzerro"s) .--a

·

preços constantes de julho de 199_0.

Arrecadação prevista para o exer_cicio
(-) valor Já previsto no orçamento.
Excesso de arrec_adação cànsigri3da f~ce'
a tendência no exercic1o na forma prevista no art. 43, § 30 da L~i Federal
112 4.320,17 de março- de 1964.

-

450.000.000
839.257.826
- (.117 .. 625.151)

721.634- 675

Macapã-AP,
13· · de
Agosto
de1990. Cicero
Veiga
da
Rocha. Secretário de Estado do Planejamento e Coordenação Geral.
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QUADRO V
DEMONSTR~TIVO DA CONTRATAÇÃO OE QP~RAÇÃO DE CRÉDITO INTERNA

(FqnÍe

de

recursos

para

acor-rer â despesa com a abertura de

créd_ito suplementatres e especiais).'
ern C!'-$ 1 .00

Discriminação

Valor

Valor arrecadado a:t,é, 31/07/~o:
2

Previsão da arrecadação para período
a.decorrer de agosto-a dezembro/90,

na_ es.t _imat iva de unia. ·arrecadã.Cão men-

sal da ordem de,Cr$. 64.00ó.. ooa,oo· ·

(sessenta milhõl$s,de. cruz..e1ros)~· a
preços constantes_ çfe. julho .de 1990.

320~000.000

Arrecadação prevista para o exerc-fcio
(-) valor já previsto no orçamento. ·
Valor- da· oper.~c?9' d~ ,crê;dit'q _àút9r1zada. na forma prevista no art. 43, § 1Q
da Lei Federal

1964.

n-Q

320.00U.OOO

-Ll.320--;-17 d_e marco de
..

320.000.000

Macapá-AP,
13
de
AgOsto
de
19DO- .ClCero
Veiga
da
Rocha, Secretário de Estado do P1anejamento e Coordenação Geral.
QUAQRO V:[
DEMONSTRATIVO
DO EXCESSO . OE
PRODUTOS INDUS,TRIALIZADOS

ARRECADAÇÃO

DO

IMPOSTO

SOBRE

(Fonte de recursos para acorrer à deSpesa c_om a abertúrâ de
crédito suplementares e especiais).
em Cr$ 1,00

Valor

D.i ser i mi nação
Valor arrecadado
2

aTé

16.229.006

;31/07/90

Previ s·ão da arrecada.Cab'-par·a per i ado
a decorrer de agoSto a· dezenibr6/90,
na estimativa de uma arrecadaç·ãa-·mensal da ordem de Cr$ 3.ooo.ooo;oo

(três mi lhôes de cruzeiros) ·a ·preços
cohstantes de jUlho de .. 1990-

·

Arrecadação prevista Pai--a.· o ·e·x-ercí:c1o.
(-) valor já previsto nQ orçamento-

15 .'000~000.

. ·.·

31-: 229.006
(8.335:817)

Excesso d_e arrecadá.ÇãO cons1gnada face
a tendência no exercicio, na forma
prevista no art. 43, § 30 da Lei Fe-

deral nQ 4.320,17 de março de 1964.
Macapá-AP,

13

de

·Agosto

de

1990. Cícero

22.893.189

Veiga

da

Rocha. Secretário de EstadO do Planejarriento_-e CoordenaçãO Gerai-.

15 4249
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QUADRO VII
DEMONSTRATIVO
DO EXCESSO- DE- ARRECADAÇÃO_ .DO JMPO$-TO- $OBRE
OPERAÇeiES DE CRÉDITO, CÂMBIO E SEGUROS OU RELATIVAS A ÜTULQS_ OU
VALORES !MOB!LIARIOS --COMERCIALIZAÇÃO DO OURO.
-

(Fonte

de

recursos

para

acõrrer à despesa com a abertura de

cré.tlito sUplementares e ·especiais).
em Cr$

Discriminação

Valor

1 -Valor arrecadado até_31/07/90

2

"""'7

1,00

2. 1_77. 289 -

Previs~o da arrecadação para período.
a decorrer de agosto a dBzembro/90,

na ·estimativa de_ uma arrec-adação ·men-

sal da ordem de Cr$ 400.000,00 (quatro· centos mil cruzeiros) a p~e~os constantes de julho de 199Q._

2.ooo.bbo

4: 177c289

Arrecadação prevista para o_ e_xercíc1o
(-) valor jâ prevísto no orçamento.

EXcesso de-arrecadação consignada face

a tendência no exercfc;-o, na·forma
prevista no art. 43, § 3Q da Lei Fe-

deral nQ A-320,
Macapá-AP?

13

de

_4.177- 28_9

17 de. março de 1964.
-:_- ê.gOs to

de

1990 _ c i cero

Rocha, Secretário de Estado do_P1anej_amento

e

Veiga

Coord_Emaç~o

· da

Gera·l'.

QUADRO VIII
DO EXCESSO, DE ARRECADAÇÃO DAS QUOTAS DO SALÁRIO-

DEMONSTRATIVO
EDUCAÇÃO

(Fonte

de

recursos__

para

acorrer à despes_a corn a ·abertUra de

crédito suplementares e especiais).

em Cr$ 1 .00

Discriminação
Valor arrecadado até.31/07/90
2 . ~ Previsão

da

Valor
6- 76_3- 466

arrecadaçãO para período_

a decorrer de agosto a dezembro/90,
na estimativa de uma arrecadação men' sal da ordem de Cr$ -1.500.000,00 (hum
milhão e quinhentos mil cruzeiros), a
preços constantes de julho de 1990.

Arrecadação prevista para o exerc1cio
(-) valor já previsto no orçamento.

7.500.000
14.263.466
(9.263..:914)

Excesso de.·arrecadação consignada face

a tendência no exercício, na forma
prevista no art. 43, § 3Q da Lef Fe-deFal no 4.320, 17 de março de 1964.
Macapá-AP,
13
Rocha, Secretário
Gera 1.

de
Agosto
de
1990. Cícero
de Estado da P1ahejamento e

4 .999. 5S2-

Veiga
da
Coordenação

DIÁRIO QQ_CONGRESSONACIONAL (Seçã? II)

Agosto de 1990
(À
Comissão
Federal)

do Distrito

O SR. PRESIDENTE (Mendes Canale)- o Expedii3hte lido vai
à publicação.
Do Expediente lido consta o
Projeto de Lei
do Senado nA
127,
de 1990. que Será despachado à comissão do Distrito
Federal,
onde poderá receber

emendas pelo
dias.

prazo

Sobre a mesa, p-r-o-j

de

cinco

etos Sr.de- 1e1Ai

ti vos que _acompanhou o projeto
argumentava-se
"que a medida
proposta ref 1e_ te. em verdade,
a validade do princípio da
justj_ça tributária,
porquanto
impede que
toda
a sociedade
bras i 1e i r a seja c_hamada a contribujr
para
a manutenção de
um_ órliJão. fisc~l ~zad9r.
cuja
competenc1a esta 1med1atamente
restrita ao setor de títulos e
valores
mobiliários,
cujas
pessoas
que
nele
atuam
encontram-se plenamente capeei tadas a --ate_nd_er
a
e.s.se
encargo".
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da Lei n~ _6_. 385, de 7
de
dezembro -de
1976 e art. 2~ do
Decreto-Lei n~ 2.298, de 21 de
novembro de 1986).

(À Comf ssão de Assuntos_
Econ6inicas - decisão termf-_natfva.)_
PROJETO OE LEI DO SENADONO 129, DE 1990

Dispõe sobre afiv1dades
conflitantes do trabalho de
ex;..serVfdores -púól ices, e
·dá oufraS PrOvidéncias.

Essa· a-rgurilentaçãO. é- perfeita-·
mente válida para
os ·agentes
·o Co_ngreSso Nacional de_çre:..
enumerados
no art. 3~ da Lei
n~
7,
94-0.
que
se
quer
medi fi- ta:Sã6 lidOS- Os seguintes
car, exceto para as sociedades
Art.
1~ ---o
servidor público
beneficiárias de recursos oriPROJETO DE LEI DO SENADO
undos de i ncent i_vos fi sca_i s.
civil da administração direta,
1~0 128, DE 1990
indir-eta ou fundacional da uOra, quando se entendeu opor:-:- __ nião, dos Estados, do Distrito
Dá nova redação ao art. tuna a criação dos incentivos Federal_ e dOs-Municípios, __ que
3g da Lei nQ 7.940, de 20 regionais a exemplo do Finar, s-e aposentar _como -ti tu 1 ar- de
de dezembro de 1989, que opt_ou-se por sacri f_icar parte cargo em co~issão, emprego ou
institui a Taxa de Fiscali- das recf:litas t.riP\-Itárias em função de confiança, de _nível
zação dos mercados de titu- benef _í_c_i_o da_qu_eJ e
obj et i vo. correspondente
aos três escalas e valores mobiliários e Não --faz senti do a·gora sacri f ;_-, lões hier~rquicos mais elevadá outras providéncias.
car as empresas
beneficiárias dos da respectiva estrutura
com
recursos
de -incentivos organizaci.onal, ou que dele ·se
a pedido ou de_ofí-fiscais com 21_ cobrança dessa afastar,
O,
congresso·Na c i ona 1- taxa.- Ser lã anular, em parte, cio, inclusive como ministro,
secretárro de estado e--Cfi ridec·reta:
o incentivo concedido.
gente de_ entidade . e,sta:ta 1,
Art.
1~- o art. 3.P.. da Lei n.o.
Por ocaSião da tramitação, no ficará
impedido,
durante os
7. 940, de 20 de ·ctezembro' · tlé Cdngresso--·_NaCi ona __l, do projeto dez meses seguintes, de ocupar
emprego ou função_-_ de
1989 paSsá a-vrgorar com a- se- de lei_ que afinal_ Criou a Taxa cargo,
de- F í sca 1 1 zação
dos
mercadós di reção. contra 1 e ou a-ssessoguinte redação:
de
_ títulos
e
valores ramento super-_i o r dé empresa do
mobiliários esse
fato passou setor privado, ou enti-dade d.o
''Art.
3~ São cbntribuinsetor
público, cujas atribuidesapercebido.
- --- ---ções compreendam, preponderan~
tes da taxa as pessoas
naturais e jurídicas que in~olicito,
pois, a meu~ ilus- . temente.
o desempenho de atitegram o sistema de distri- tres pares o apoi_o a este pro- vi dades negoci_a-is ou a
gestão
buição - _
de
' v a 1 ores jeto que visa
à correção de de interesses empresariais re1 acionados c_orn_ a
competênc·i a
mobiliários, as
companhias Qrave distorção.
1 ega 1 ,
·-regulamentar
_ ou
abertas, os f_undos e _soe 1eSa 1 a das sessões, 1.4 de agos- estatutária da unidade admidades de investimentos,
os
administradores de carteira to
de 1990.
Senador Uoão nistrativa
em que haJa t.Jdo
e
depósitos
de
valores Lobo.
exercício
nos últimos
dols
anoS.
mobiliérios,
os- àuditores
~LEGISLAÇÃO CITADA
independentes, os consultoLEI __ N~ 7. 940 -Parãg_r_<;~._fo único. -o -lmpe"CHmE.mres
e analistas de _valores
OE 20 DE- DEZEMBRO OE 1989
to de que
trata este artigo
mobiliérios obrí9ados a registro na Comissao de Valo-alcança o servidor público mires Mobiliários - CVM. u
Institui a Taxa de Fisca- litar que, em idênticas condilização dos me~cados de ti- ções, haja __exerci do cargo, _emArt. 2~ Es-ta Lei entra em vitulas
e
valores mobilf- prego ou função pública civil.
·ários, e dá outras provigor na data de sua publ_icaç:ão.
Art.
2sz. Os membros da COfni·s-=-dências.
são Di retora do Programa __ Nq_-Art.
3~ Revogam-se as disposições em contrário.
. . . • . . ";~~-'"~·-~---·--~~-~~~~=· ~-~-r~-.-.--.r--Ciona1
de Desestatização; 'à~·~
que se refere o art. 5~ da Lei
·
Art. -3~ São contribuintes da n~ 8.031,
de
12 de abril de
.Justificação
taxa as pessoas naturais_e ju- 1990, não p_9derão, pelo. praz9
Este projeto de lei visa a rí_dicas que integram o sistema de cinco anos a contar do tér-_
di str _i bu í ção
de
v a 1ores. mi no de suas funções.
tornarexcluir do pagamento
da Taxa de
de
Flscalização doS mercados- mobi 1 iários,
as companhias a-:- -.s_e membros de. conselhp de adde
títu-los
e
Valores bertas-~--os fundo;; e-sociedades minist-ração, diretoria ou coninvestimentos, os adminis_-_- selho
fiscal
de qualquer emmobiliários
as
sociedades de
beneficiárias de recursos ori- tradores de carteira e depósi-- presa·- que: haja adquirido parundos de incentivos fiscais.
tos de Valores mobiliários, oS tlciPação
acionária ou outro
auditores
independentes,
OS'- bem pertencente às empresas
A Lei n~ 7.940, de 20 de de- consultores e analistas de va-_ incluídas
naqueJe programa,
zembro de 1989, que
instituiu lares mobiliários e as
sacie- nem exercer qualquer atividade
tal
empresa,
a
Taxa
de
F _isca 1 i"zação dos dadeS:·-~beneficiáriaS-de reçur- rt;!lmJ,Jnerada por
mercados de tftulos e
valores sos
oriundos de
incentivos sua filial ou subsidiár_i_<;~._.
_
Obrigadas a registro
mobiliários
teve
origem em f~scais
Art.
3Q O d_escumprimento do
Comissão
de
Valores
projeto de
1e i
do
Poder na
CVM (artigo-s~ di spo_sto _nos arts.
1~ e
:2sz.
Executivo _Na Exposição de Mo- Mobiliários- -

que serão lidos· pelo
Secretário.

L.
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o 1nfrator às penas

previstas no art. 332 _do Códi-

go Penal.

Art. ~ 2 Esta lei entra em vigor na data oe sua publicação.

Art.

5~

Revogam-se as dispo-

siçõ_es em contrário.

posicões anteriormente referidas, -também se inspira no mencionado .. di sposi ti vo_ da. 1 egi s1 ação francesa que, com-o é sabido,
tem,
nos últimos três
séculos, inflUenciado a
renovaçã.o dos direitos positivos
romanfsticos, em cuja -grande
família se insere o nosso sistema jur__idiC?o.

Sobre matéria _correlata,
o
art. 86 do Estatuto da OAB
(Lei
n~ 4.215, de 27-4-63. ha
A
atual Constituição, no redã:Ção -. dada pe 1 a
Le i
n-2
art. 37. nomeou_ expressamente 5.681, de 20-7-71)- que impeo
principio da moralidade, de o exercício da advocacia,
dentre_aqueles a que haverá de por dois anos, aos magistraobedecer a administração pú- dos. membros do Ministério Pública direta, indireta ou fun- blico e _se~vidores públicos
dacional
da União, dos Esta- civis __ ou m_1litare_s,
quando
dos, do Distrito Federal e dos passarem à
inatividade - há
Municípios.
acórdão do Supremo Tribunal
Federal
acolhendo a argüição
Inobstante a existência de de inconstitucionalidade obje-de
repr_e_sentação
do
a 1gumas normas 1e~a is que v i.- to
sam a co1bir a pratica de ilí- Procurador-Ge_ra 1 da Repúb 1 i ca
citos contra a probidade da (cf. Rp 1 ~ 054-6-DF,
in D..J de
administração pública,· quer na- 29-6-84,- SI, p. 10739; RTJ ri:Q
ôrbita administrativa, quer na 110, p. 937-978}. Inobstante,
órbita penal, afigura-se opor- entendemos que_ o presente protuno __ e necessário preencher jeto de lei não incorre_em i lacuna
legislativa quanto à dênticos empecilhos cOnStitudisciplina de atividad_es que cionais, por ser dessemelhante
passem a ser exercidas por ex- nos fundamentos juri_Qicos.
no
servidores públicos
(quando Co~n_te_údo _normativO e -nas hipóaposentados ou exonerados de teses de. i nc-i dênci a.
elevados cargos de confiança),
EiS por _ Que sLibmet·e-mos esta
em conf 1 i to,
rea 1 ou potencial. com as exigências desse propos ;-ção ao exame _dos _i 1 u_s:salutar principio.
__
tres Pares, na expectativa de,
u_ma vez aperfeiçoada com as
Com efeito,
acreditamos que emendas que hajam- por bem ofeum alto servidor civil ou mi- recer, venha a
ser,
afinal,
l i ta r, ao se aposentar. refor_- aprovada.
mar ou deixar o_cargo do serviço público, deve ficar impe- -Sala das SesSões. 14 de ago~
dido, durante certo_tempo,
de to de 1990,
.
Senad_o_r Má rei o
assumir funções, na iniciativa Lacerda (PMOB-MT).
privada, e mesmo -em empresas
produtivas do setor público,
(A Comf ssão de Const fque ~ ponham em contacto negotufção, Justiça~ Cidadania
cial
com a área em que atuava
--de-cis~o tef>mfnat fva.)
na administração._ Esse, o propósito do art. 1~ do presente
O SR_, __ f!RES_J_OENTE (Mendes Caprojeto.
nale)- Os projetOs lidos seQuanto ao art 2Q, que segue a rão publicados e _remeti dos às
mesma trilha,
inspira-se em Comissões competentes.
diseositivo similar da legislaçao francesa sobre privati~
O SR. PRESIDENTE (Mendes Cazação
de_ empresas esta ta 1 s n_a_l e) __::-__ Há orado'res inscritos.
(art. 3.~< da Lei nQ 86.912,
de
Concedo _a palavra ao nobre
6-10-86),
cuja sistemática, a
par das de outros países de- Senador Lourival Baptista.
senvo 1 v i dos ,
tem i nf _1 uenc i ado
o direito pátrio aplicável
a
O SR. LOÜRIVAL BAPTISTA (PFL
essa matéria,
de tanta releSE. . Pron.unci a o seguinte
Sr. Presidente,
vância na atual idade.
Entre .d_iscurso_)
o
j orna 1 O
nós, aliás, é de grande magni- Sps. _:_-senadores,
tude e autonomia a competência Globo, do Rio de Janeiro, de
da Comtssá_o _ Di retora do Pro:- 23 d~ julho; página 7,
estamgrama Nacional de Deses.tatiza- pa,
em manchete prfncipa_l d9
ção, como fixada no_ art. 6Q da alto de página,
o
tftulo
"E
Le i n .. 8. 031 . de 1 2 de abri 1 proibido
fumar.
Alguém
de 1990, ext-rapolándo~ em mui- respei_ta?". A reportagem,
asto, as de suas similares no si nada pelo j orn.a 11 sta A 1 oy
direito comparado,inclusive Jupiara,
discorre
sobre
a
da própria França.
proibição de fumar em determinados lugares fechados, transO art. 3~. que visa sujeitar portes,
lojas comerciais, sem
à sanção pena-l
( art.
332 do gue isto-seja atenOTdo -pelos
C.P.
exploração de presti- T.umantes,
que a ninguém resgio) o descumprimento das dis- peitam e nos obrigam a ser fu-

t.Justificação
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mantes passivos. Ainda na mesmê:__ reportagem, sobre o mesmo
assunto,
com
o
titulo
secundário "Nos ônibus do Rio,
até
mesmo
os
_motorista_s
f_u}nam 1' , o deSt-esPeí to às pessoas e às
leis é criticado
pelo
brllhantejornalista.
Conclui
ele essa_ r.eportãgem
com depoimento do
diretorexecutivo do _S_indi_cato das Empresas de Transportes coletivo
do Município do Rio,_ Eurico
Galhardi, qUe diz_, após anrmar que motor i st_as __ e trocadores conhecem bem a
lei,
mas
que não há como controlar: 11 0
meu direito de __ fumar não é_
maior do que o_ do outro passageiro de re_spirar com 1 iber-dade e não ser i ncomod_a_do. Fumar
em ônibus é um desrespeito aos
direitos e
à saúde do passageiro do lado. Em São Paulo, diz ainda
Eur:-ico:__ .Galhardi ninguém fuma em ônibus. Se fumar, o moto~ista pára. A questão é _de educação~·.
Ainda nessa reportagem, asp_e_c_to_ que me_ chamou a a tenção
e que mer~cerá de mim, futuramente,
um
tratamento
mais
prolongado.
Sob
o
título
"Empresa dá abono a quem 1 argar o __ cigarro",
o_ jornal_ O
Globo informa que "há um ano e
meio a empresa carioca Paskin
Engenhar_i a Véin cbr\"cedéndo ab.o_n_o de 20 por cento aos empregados
que
abandonarem._ .o
çjg?rro. A boni_ficação deu resultados, pelo menos parciais.
Os não-fumantes,
além da ganhar o abono e a promessa de
uma _saúde metho_r:_,_ 1 evam uma
vantaQem: conseguirem sair, ao
final
do_~expediente,
sem os
cabelos e· as roupas cheirando
a fumo".
Menciona, ainda, a reportagem, que, em São Paulo, a
Câmara dos Vereadores aprovou
-J_ei ,_ de autor.ia _çlo Ver~ador
Arnaldo Madelra. obr'igandq os
restaurantes a reservar meta_de
cte sua área para nã_o-fumantes.
E que alguns restaurantes do
Rio
já experimentaram esta
prática_, também com sucesso. E
c i ta o restaurante "Mar i u_s".
em Ipanema; "Mi radar". do Hotel Sheraton; e o "Baby Beef",
do Hipermer-cado Paes Mendonça ..
Finaliza a -rePo-rtagem informando que_ o McDonald~s instituiu,
em agosto do ano passado, o "Dia Nacional de Combate ao Fumo" e reservou áreas
para os não-fumantes.
Repro-duz, também, depoimento do famO_so Delega_d_o H_él i o V_fgio,
O
mesmo _ que tem conseguido su-cesso no combate aos . bandidos
responsáveis por seqü_estros no
Rio de Janei.ro, ele mesmo um
antitabagista ferrenho. Vigio
reconhece_ s.er "mui to _saudável
que os restaUrante·s reservem
espaço para os não-fumantes.
Acho um desrespeito as pessoas
fumarem em. eJ evadores
diz.
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Aliás.

tem,

placa:

em

o Delegado Hélio Vfgio

seu

Gabinete,

uma

"Você decide a sua for-

ma de morrer. Eu decido a minha de viver. Obrigado por não
fumar".
Sr.
Presidente, deixo aqui
o registro e solicito a V. Ex~
a transcrição desses três artigos de O Globo aos quais acabo de me referir.
Sr.

Era

o

que

Presidente·.

tfhha a dizer,
-(Muito

bem!

Palmas.)

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR. LOURIVAL BAPTISTA
EM SEU DISCURSO:
o Globo, 23-7-90

"É PRQIBIDO FUMAR"
ALGUEM RESPEITA?
A 1oy rJup i a.ra

Eles
fumam.
Nós tentamos
respirar. A pe 1 ej a entre fUmantes e não-fumantes, agitada
pelas recentes medidas antita-

bagistas do Ministério da Saú-

de, como as restrições de veiculação de anúncios na televide
cigarros a menores de idade,
tem no Rio uma
praça
de
guerra. De um lado. os defensores das baforadas, dos prazeres
do
c i garro· e
dos
charu~os.
De outro, os adeptos
dos "pulmões 1 ivres" e da saúde do espírito. Apesar de existirem muitas leis que dis~
ciplinam ou pro5bem fumar em
lugares ·fechados, poucos são
os que as cumprem. Mas os nãofumantes vêm ganhando algum
espaço livre do fumo.
são e a proibição de venda

O exército de fumantes. embora sofra fortes baixas diariamente - na maioria dos casos abandon-os por ordem médica
- está por aí: em 6nibus, cinemas, restaurantes, lojas comerclais e até elevadores. Os
não-fumante_s não têm como escapar, como explicou, sentada
junto à janela, a passageira
de um ônibus da linha 390
(Passeio-Sepetiba). Fátima _da
Silva:
O motorista é o primeiro
a fumar. A quem vou reclamar?
Abro a janela, sento em outro
lugar, faço cara feia. Mas não
adi anta mui to. Se a gente· for
reclamar com a pessoa, corre o
risco de entrar numa briga.
Tem muita gente sem educação e
violenta por af. A gente não
pode fazer nada_.

A proibição de fumar em ônibus é, no entanto, uma das
leis
mais
conhecidas.
Ao
contrário, poucos sabem,.que
não se p~de trabalhar 0u mesmo
entrar com cigarros em estabelecimentos comerciais. A proibição está contida no Decreto
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Municipal 1.597, -de 14 de a- nibus, a 1 inha e o horárfo da
gosto de 1 978_. O próprio Pre- infração). Além disso, o núme-sidente do-Clube dos.Diretores ·ro de fiscais nas ruas é reduLojistas, ~ilvio Cunha, reco-- zido e o "de problemas, grançle.
nhece que essa é uma lei sem
efeito,- "um
problema
Há
40 fiscais na S_MTU - 20
para os ônibus, 20 para os
de-1 i cada"-~
táxis. A frota municipal de
vefculos,
--- É di fíci 1 para o comer- ônibus é de 6,8 mil
ciante dizer para o cliente: em 415 linhas, de 34 empresas
11
0 senhor quer, por favor, jo- {inclusive a
Companhia
de
gar fora a· ci~arro". o proble- -Transportes Coletivos- CTC),
ma
do
comercio
é ·perder Dá 340
ônibus
para _ cada
c11 e ri te 1 a. São 1eis boas. mas fi sca 1 . E:l es têm que fi sca 1 i que
não
funcionam.
Não zar se os ônibus estão parando
adianta.
O
carioca
é nos pontos, se estão circulancontestador. Basta ser proibi- do com a porta 'aberta, se_ os
do par~· ~1 e querer fazer.
· · auxiliares· de transportes estão uniformizados. Motoristas,
SílVfo Cunha corita que, rlO trocadores e Passagéfros eStão
auditório do-clube de Oireto- assim 1 i vres para fuma_r.
res Lõj ;·stas, há uma p 1aca de
"E pr'61b1do fymar•;.. mas alguns
empresar1os nao so fumam como;
Fumo desde os 18 anos.
ao.- pisar nos cigarros para Hoje estoU com 42. Não tenho
apagá-los, queimam o carpete. motivos pará me queixar de um
passageiro que ·fuma.
Irnag i na,
-É uma questão-de educaçã9 se eu _mesmo ·fumo no volante-diz, sem se identificar, um
ccihStata~ele.
motorista da 1inha 454 (MéierCopacabana). que foi multado
0
8
Ai-~ ~E~~Õ ~~ ggT~~~STAS
uma única vez por Tumar ao volante,
em
16
anos
de
FUMAM
profissão.
Em 22 de novembr-o de 1958-,
foi aprovada a Lei Municipal
Nos ônibus intermunicipais,
912.
Ela profbe há mais de 30 controlados pelo Departamento
anos o fumo em ônibus. Mas é de
Transportes
Rodoviários
como se não existisse: Em mar- (Detro) da SeCretaria Estadual
ço- -oe 1988,
surgiu o_ Código de Transportes, o problema é
Disciplinar db Sistema Munici- parecido: a Portaria 182-, de
pal de Transporte por ónibus 1981, profbe o fumo nos ônibus
(Decreto Municipal 7-.446), e- e determina· que o cobrador e o
ditado pela Superintendência motorista devem advertir os
Mun_1 c i pa 1 de ·rranspor_tes Urba- passageiros fumantes. Em cas-o
nos (SMTU}. Em seu art. 2j, de insistência, o motorista
está escrito que ·"o auxiliar deve pedir gue o passageiro
-de transporte (o motorista, o deixe o ve1culo (podendo até
trocador ou o despachante) nãà pedir ajuda policial). Mas ra7
deve fumar no interibr
do ramente c1 garr·o vi r a caso de
veículo". assim como deve cum- ·Polícia.
prir-a leQislação que est_abe_o Diretor-Executivo do Sinlece a mesma proibição para os
passageiros. o motorista que dicato das Empresas de Transnão alertar Q passageiro fu- porte Coletivo do Município dp
mante_para a proibição está Rio, Eurico· Galhardi. afir'ma
s.ujefto à. mu.l ta de 1 BTN ·(Cr$ que os motoristas__e trocadores
48), info~m~_a SMTU. o passa- c_onhecem bem a_ _lei·,
mas que
lile i r o p·ode ser retirado do não há como Controlar.
onibus.
O meu direito de fUmar
- Dá vontade; a gente fuma;, nã6 é. _ ma i o r do que o do o_utro
né? Mas as pessoas não r~cla passageiro de respirar com 1 imanr; -hunca ·ouvi queixas, nunca bérdade e não- ser incomodado.
tive problema. Se um dia o mo~. Fumar em_ ónibus é um_d~sres
torista fêlar que eu tenho que peito aos direitos e à·- saúde
apagar, eu- hão apago. Des_ç_o do do passageiro do lado. Em São
ónibus, mas não apago. custa !?aula, -ryi--nguém fuma em ·ônibus.
dinheir-o..:.... diz Ana dos Santos Se fumar, o motorista pára. A
diz
Ferrei r a, c·am o c i garro aceso~ qUestão é de educação
num ónibus
da
linha
350 Eurico~(Irajá-Passefo)_,
Ninguém reclama - a í está o
problema para a SMTU. Nos últimos seis meses, não foi aplicada uma única multa. A
SMTU _explica que os passageiros prejudicados pelo cigarro
do que fuma não denunciam a
irregularidade (as reclamações
podem ser feitas pelo telefon~
342-9712. A SMTU pede que se
anote o número de ordem do ô-:

EMPRESA DÁ ABONO A

QUEM LARGAR O CIGARRO

Há um ano e meio a empresa
carioca Paskin Engenharia-- vem
concedendo abono de 20 por
cento aos empregados que abandonarem o cigarro. A bonifi__caçã_o deu resultados, pelo menos
parcfais, Já que muitos pararam de fumar, ?O me·nas no 'in-
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ter1or

da

empresa.

Os

fumantes 1 evam a vantagem

nãode,

além de ganhar o abono e a
promessa d~ uma saúde melhor,
conseguirem sair, ao final do
expediente, sem os cabelos e
as roupas cheirando a fumo.

A experiência da empresa é
positiva. Muitos deixaram de
fumar,
mas a maioria apenas
diminuiu. Eu_fumava um maço de
ci~arros
por dia. Hoje, fumo
tre_s_ ou quatro
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cigarros~

Ape-

compram i Ssos que assumiu espontaneamente
com a classe
trabalhadora,
cujo
salário
real médio, em maiõ deste ano,
era 24,9% inferior ao do-mesmo
mês do ano passado._ E essa redução ocorreu exatamente nos
meses de abril e maio deste
ano, porque, em março._ quando
Sua Excelência tomo_u_ posse, o
salário real. médio em São Paulo, ségur'ldb-dadoS da Federação
das Indústrias daquel_e Estad_o
(Fi esp"),
ei"â 2, 9% super i ar ao
do mesmo_ mês do _ano anterior,

sar de certa ansiedade nos
primeiros meses, a gente se
adaptou. o ambiente melhorou,
Ao editar a Medida Provisória
fica mais limpo~ diz o Geren~ -n.2. 199, o Governo -ignorou simt_e
Financeiro,
Rafael
Wolf plesmente a Política Salarial
consagrada pelo Cõngressõ NaSKman.
cio na 1 med1 ante a aprovaç~:o do
de
1990
(n.2.
Em São Paulo, a Câmara dos PLC n.2. 61,
Vereadores aprovou a 1e i ob_r 1- _5 .340/90 na Câmara dos Deputagando os restaurantes a reser- dos), de autoria do Deputado_
Pinheiro,
vetado
var metade de sua área para Ibsen
não-fumantes. Alguns restau- posteriormente.
rante_s do R i o já exper i menta_m,
Vejamos.- -inicíalment.e; as dicom _sucesso. reservar parte de
suas mesas pa~a os que não retrizes que o Governo Co11or
fumam:
o Marius (Ipanema), o quer imprimir à Política SalaMi radar, do Hotel Sheraton,
e rial atr..avés da Medi_da P.rovio Baby _ Beef. OÇ> Hipermercado _sór i a n,g. 199, uma vez: que _a
Paes Mendonça. A entrada, o Medida Provisória n~ __ 193 não
ma i tre pergunta:
"-F_umante o_u tendo sido apreciada pelo Con-gresso Nacional, no prazo de
não-fumante?".
30 dias, perdeu automaticamenO McDonald's
inStitui-u, em te a efLcácia, embora estéjam
agosto do ano passado, no Dia conva 1 i Oa.dos os a_ tos pra t l.CaNacional de Combat__e_ ao Fumo, doS na sua vi gêric-i a,- - conforme
áreas
reservadas
a
não- prescreve o art. 15 da no~a
fumantes. Quem já .fo _i_ ao Baby medida.
Beef e defende a "saúde plena
propçrs i ção_ governamenta 1
dos pulmões", sem espaço para _A
o fumo, é o Delegado Hélio.Vl- -estabelece a 1 ivre neg-ociação
gio, da Delegacia de Roubos e cole_tiva para efeito de reaFurtos.
justes salariais e, ROi._s, a
desindexação da economia, o
Acho mui to saudável que o_s que_siçnifica, numa conjuntura
restaurantes ·reservem 1ugare_s _i_nflacionária como a atual, o
especiais para as pessoas que arrocho salarial. Não obstante
não fumam. Nunca fumei. Acho os _índices da infl.ação já aum de_srespe i to acenderem ci_- t.tngi rem _os dois_ dí.gi tos por
garros_ em e 1evadores - diz Ví- mês, o Governo s6 admite Qois
gi o, que t_em em seu gabi net_e reajustes salariais por anQ:
de trabalho uma placa com a _um, na data-base de cada cateinscrição:
"Você decide a sua goria profissional; e outro,
forma _de morrer. Eu decido _a entre a data-base Qe cada ano
a
data-base
no
ano
minha de viver. Obrigado por e
_s_ubse.qüente, desde que assim
não fumar".
esteja estabelecido em acordo,
O SR. PRESIDENTE (Mendes Ca- convenç-ão ou sentença normat inale) - Concedo a palavra ao va de .diss_ídio co1etivo de
Senador _Jutahy_ Maga- trabalho (art. s~).
n-obre
lhães.
A grande inovação tntroduzida
O SR. ~UTAHY MAGALHÃES (PSDB
BA, Pronuncia o _seguinte pe1a Medida Provisória n.2. 199
discurso. )
Sr, Pres i_ dente, ê a concessão cte um abono _de
Srs. Senadores, a Política Sã- _C_ r$ 3. 000. o o ao traba 1h a dor,
larial que o Presidente Fer- no · mês de -agosto, o-- qua 1 será
nando Co 1 1 o r quer i mp 1anta r integral se, somado ao salário
através da Medida Provisória daquele mês, não ultrapassar a
n.2. 193, de 25 dé -_junho do cor- ~quantia de Cr$ 26.017,30. Aspara quem ganha acima de
rente ano,
r~editada
sob n.2. s.i m,
i99 no -dia 26 de j"ulho próximo Cr$ 23.017,30, o valor do abopassado, está em evi de_nte de- ho será __decrescente, d_e modo a
sacordo _com as a fi rmações que atingir aquele teta. Esse abofez. durante _ sua campanha e- no
não
se
incorpora
ao
leitoral, no sent1do de que salário, não está sujeito a
não_ penalizaria o trabalhador impostos
ou
contribúições
brasileiro, permitindo a redu- previdenciárias (art. 9.2:, II),
ção do poder aquisitivo_de seu _e tanto ele como os reajuste_s
sa 1ár i. o.
sua
Excelência previstos não pOdem _ser repasesqueceu-se
rapidamente dos sados aos preços ( art , 1 o) .

A Medida Provisória n.2. 199
ex c 1 u 1 de_ sua abrangência os
servidores públicos civis e
mi 1 i t_ares da Administração Pública
federal
direta,
autárquica e fundacional, exceto no que diz respeito ao
abono, de
que
também
se
beneficiarão. Mas não foram
abrangidos
pelo
abono
os
funcionários estaduais e municipais, nem os aposentados e
pensi-onistas que recebem quer
da União, quer da Previdência
Social (arts_,_ 12 e_ 13).
Alega-se que os Estados e Municípios têm autonomia para
decidir sobre os vencimentos
de seus _servidores. Mas. Sr,
Presidente e Srs. Senador_es.
como justificar a exclusão dos
aposentados e pensionistas?
O

Sr.

Mauro

Permite-me_ V-~-

EX.,ll;

Benevides -

um aparte?

O SR. ~UTAHY MAGALHÃES - Com
prazer, ouço o aparte de V.
Ex•
0- sr: Mauro Benevides - Nobre
Senador Juta-hy. Maga 1 hães, V.
Ex~
aborda. neste instante,
tema para o qual convergem as
_atenções das classes trabalhadoras do País. Eu mesmo- -obt_i v e
inscrição na sessão de hoje
para·. sem o br i 1ho Com que V.
Ex~ focaliza o assunto, também
sobre e1e me deter logo mais,
cOm o- enfo:que - específico em
relação aos aposentados e pensionistas da Previdência. No
próprio instante em que o -Governo até_ aqui se tem recusado, sistematicamente, a estender o abono aos aposentados e _
pensionistas. o Presidente do
INSS, Dr. Arnaldo Rossi, em
entrevista concedida à imprensa
brasileira,
admite ser
viável, em termo_s financeiros,
o pagamento desse abono que
to. ta 1 1 zar i a a 1go em torno _de
31 bilhões de cruzeiros. Orá,
se a Previdência Social teria
tido um superávit na sua arrecadaçã-o-referente a junho, com
esses recursos poderia perfeitamente _ser atendida essa reclamação que hoje se generaliza em todo o Pais: a concessão
também de um abono aos apose_ntados
e
pensionistas
da
Previdência. Portanto, vindo à
tribuna_do Senado Federal na
véspera da anunciada reunião
entre a Ministra Zélia Cardoso
de Mel lo e o Titular do Traba1ho e da Previdência Sucial
Antônio Rogério Magri, V. Ex 1
oferece uma contribuição para
que o Governo se mostre sensível a essa reivindicação de
milhões de brasilE_!ir_os.

O SR. ~UTAHY MAGALHÃES - Agradeço a V-.- Ex~, nobre. Senador_ Mauro Benevides. V. Ex~
veio trazer a_ este pronunciamento dados que são- do conhecimento do público, hoje, através dos jornais. os quais
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v. Ex~ enfoca com uma consis- não apenas de conceder o abotência sempre constante nos no, mas também de regulamentar
seus pronunciamentos e
nos a participação dos empregados
seus apartes, para mostrar que nos 1ucros das empresas
e
a área da economia do nosso parece-me que há a desistência
País, que está sendo dirigida de mandar qualqer
proposta
pela Ministra Zélia Cardoso-de nesse . se·nt i do, e vamos ver se
Mello, deve preocupar-se um aproveitamos, inclusive, aquepouco mais com essas questões la que já foi v.otada n_o Senado
sociais. Não são só os números Federal ·e encontra-se hoje na
que devem estar na cabeça, pe- Câmara dos Deputados - outra
rante as vistas e os olhos da medida que se anuncia, previsMinistra, S. Ex~ tem que ver ta
na Constituição Federal
também a situação em que se desde 1946· (art. 157, IV). o
encontram hoje os aposentados. objetivo seria minorar os eHá dias votamos, aqui, uma lei feitos políticos negativos da
desvinculando os proventos dos ~nicfativa do Presidepte Colaposentados do salário_ mínimo_. .lor de vetar o P'LC 6'1 /90,
uma
Por sinal, tenho,
até agora, iniciativa evidentemente impouma dúvida muito grande se o pular, sobretudo num momento
voto foi correto ou não,
por- em que as · taxaS d_e i nf 1ação
que sofremos aqui pressões de ainda estão na casa dos dois
vá r 1as assoei ações -de aposen- dígitos, e as tensões crescem
tados, pelo menos falando em 'na área trabalhista em virtude
nome de aposentados, quando da perda _do poder aquisitivo
nós todos, acredito, coma- eu dos salários.
recebi, V. Ex~. todos os Srs~
Senadores devem ter receb'ido
Sr. Pr_esidente, Srs: Senàdo,;,.
também dezenas de dezenas de res, ter 1a_ si do .o abono a mecorrespondências, de cartas e J hor decisão? Cren-o -que não.
telegramas de associações de
Tt'ata.:.·se-- -de uma medi da tranaposentaaos pedindo para não
votarmos aquela lei, pelo me- sitória. paliativa, quando ke
nos um de seus artigos, cujo quer. uma definição. Suscinúmero não me lembro agora
taram-se divergências e opimas votamos de acordo com a niões conflitantes; uns defennecessidade e premência com dem a incorporação ao abono do
alegand_o -que este
que todos os atas são trazidos salár'io,
aqui a esta Casa - votamos a- compreende tudo que o .trabapressadamente, votamos sem po- 1hador recebe a ·t í tu 1o de reder fazer ·as
_mod_i fi cações muneração, seja qual for a denecessárias. porque, se fizés- nominação, _e que se há de ressemos modificações, a matéria peitar o princípio da irreduteria que vo_ltar à Câmara, com t-ibi 1 idade
d.os .vencimentos;
de quorum que outros concordam com a proposa dificuldade
ver i ficamos neste período_,_ e ta goVernamental e não admitem
então o assunto morreria e le- a. incorp_ora_ção.. alegando que
varia pelo menos alguns meses não se trata .de um pagamento
faito regularmente; e outros,
até ser votado. -ainda, dentre os _quais alguns
V. Exa fixa bem essa questão líderes sindicais, reivindicam
do abono para os_ aposentados. a reposição das perdas salariTrato do assunto, aqui, muito ~is e conQenam o abono como
rap 1damente, mas Y. _Ex .a, cer- uma esmola.
tamente, tratará dele ~om maiDe fato, se_ O· objetivo é
or profundidade. Veja V. Ex~
que essa é uma preocupação que "recompor" salários já bastantodos nós temos que ter, por- te defasados, basta que sejam
que entendo que isso é uma mi- corr1gidos de acordo com a·
galha, é praticamente ·ume. es- taxa
de inflação, conforme
mola, que se está dando até propusemoS, objetivando amenicom um certo caráter político, zar a p~oposta do Governo, apara ver se facilita a aprova- través da emenda que_ apresenção ou a aceitação do veto tamos quando ainda tramitava
presidencial -ã""-·po-1 ítica sala- nesta Casa a Mepida Pr.ovisória
rial votada pelo Congresso.
· nA. 19:3 e antes do. _recebimento
e aprovação do PLC 61/90. A
Agradeço a V. Ex~ o aparte, nossa emenda propunha a subsque veio enriqucer meu pronun- tituição do art. 6~ da Medida
ciamento com dados ~e 1evantes. Provisória nA 193, que trata
da livre negociação entre paO Governo, Sr. Presidente'e trõe_s -e -empregados (art.- a~ da
Srs. Senadores, porém, parece MP n~ 190) pbr quatro outrOs
alheio a tais indagações. Data dispositivos, e a supressão do
venia, a sua equipe econômica art. 9-'< (arts. -i 2 e 1 3 da Mecarece de sens i b_i _1 i da de, v o 1 - dida_ Provisória n.2. 190)', que
tada que estáuni camente para e>:.<cJ ui o funCiona 1 i smo púb 1 i co
os números, as teses e doutri- desse ampar_o legal. Em síntenas macroeconômicas, alheia ~ se, su9eríamos:
necessidade de sobrevivência
a) 1 1vre negoci açã_o~ co 1et i ya
dos assalariados.
para efeito de ganho real qe
Aliás, atribui-se a pressões salário, levando em conta ·o
mercado de trabalho, _a produp~liticas a decisão do Governo
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tividade e a lucratividade da
empresa; e,
b) na
ocorrênciã d_e iJ'Jflação, o reajuste automático_:__ de
sa-lários, venci mentes, proventos, soldos e demais verbas
salariais, inclusive de benefícios previdenciários_ em manutenção, a fim de repor as
perdas salariais.

o reajuste serfa feito automaticamente pelo empregador,
de acordo com o indice adotado
para correção monetária das
cadernetas de poupança.
Quisemos, pois, apenas min-o~
raros efeitos perversos da
Política
Salarial sobre as
classes trabalhadoras, preconizada pelo-Governo, restabelecendo, a
indexação
dos
salários no caso de persistência da inflação, e estendendo
a medida .aos funcionárj__ps Públicos. assim, como aos aposentados
e pension_i stas da
Previdência Soci-al, que não
podem ser_ discrimin?d~s.
Acredita mos _ que, se se reco- nhece a neces-sidade de reajustar os salários dos trabalhadores- e ninguém_ pode negar
essa ev_idência
o reajuste
deve ser fe·; to coraj osaménte,
em cases r-eais, sefrl mistificações e subterfúgios;
o que está errado e desenca~
_dei a. o processo in.flaci-onário
é o repasse desse reaju_ste
para os preços. ora, s-e--- há
perdas salariais ~m relação
aos preços de gêneros alimentícios e de _quaisquer outros
bens - e há consenso neste
senti_do -. são os salários _que
têm de ser reajustados para
readquirir o seu poder aquisitivo, não os _preços, que já
estão atualizados.
R_econhecemos Cjue a nossa pr-c:,p6sta era mais geherosa do que
o PLC n.2. 61/90, aprovado pelo
Congresso Nacional e vetado
pelo Presidente Col1or. como
dissemos. sob o argumento ae
que a adoção de uma politica
de indexação -dos. salários iria
ele v ar as taxas _de i nf 1ação e
aumentar o desemprego. Aliás
foi mant 1do. _. apenas o art. 3 1
do citado projeto, aquele que
confere às entidades sindicais
a faculdade de "Fatu.ar- como
processuais dos
su_bst i tu tos
integrantes da categoria" .
O CongreSSo Naci ena 1 não_ deliberou sobre a Medida Provisória n.l<. 1.93, reedi_tada sob n 2
199, mas à apr-ovação- do PLC n-'l_
61/90 significa, obvi_amente, a
rejeição tácita daquéla medida
e da política salarial que ela
pre_coni za ..
Sr. PreSidente, Srs. Senado-res_, não é ver_dade que o Co_ngre_sso Nac1 onal. ao aprovar o
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njj; PLC 61/90,
tenha
"des- categoria"
o único artigo
dennado todos os esforços em que não foi atingido pelo veto
curso para ~erar no Pais uma pras i denci a 1 .
nova conscien=ia no tocante às
relações trabalhistas", como
Sr. Presidente, Srs. Senadoafirma
um
editorialista res, esse pr.oj e to- preserva o
do Cor~eio
Brazi11ense (2-8- poder aquisitivo das
faixas
90). Os Congressistas mostra- salariais mais modestas, ma.s.
ram-se sensíveis diante da si- ao ~esmo tempo, ~m?stra preocutuação aflitiva do trabalhador paç~o com a pol1t1ca de esta, b':"as 11 e i r_ o, sem poder de nego- billzação da economia. Assim é
C1açao numa conjuntura reces- que ã indexação' limita-se ao
siva corno a atual. Neste caso, teto de 10 salários mfnimos,
deve-se assegurar a reposição nos termos do artigo citado,
das pe~das salariais decorren- ti cando -o reajuste das parcetes da inflação, independente- 1 as
excede-ntes
Suje i to
a
mente de acordos, de reajustes negociação.
anuais ou semestrais, porque
essa reposição, como o nome
Essa or-ientação deveria dimiindica, não objetiva ganhos nuir o fosso existente entre
reais - caso em que defendemos os que ganham um pouco mais e
a livre negociação- mas, sim, os que ganham muito pouco,
o
uma simples atualização
de que é um dever de consCiência.
valores. Quando se perde o
controle da inflacão, não há
Podemos Vislumbrar a Profuncomo "des1ndexar;; a economia, didade desse fosso, sé atenos salârios têm de ser reajus- tarmos para os dados divulgatados automaticamente e - in- dos recentemente pela imprensisto - esse aumento ·não pode -sa, a propósito da concessão
ser repassado aos preços, que do abono salarial. Esse abono,
já subiram anteriormente.
no v a 1o r -~o e Cr$ 3, ooo, o o, deve
benéficiar cerca de 83% dos
Permitam-me, Sr. Presidente, trabalhadores brasileiros, seSrs. Senadores,
rememorar os gundo afirma a própria Ministermos do_ PLC nA 61 /90". Em a- tra Zélia Cardoso .. ele Mell o,
penas cinco artigos, com pre- mas vai aumentar a mass_a sa 1acisão e clareza, traçam-se as rial d6 __ Pais. em 10%, apenas,
d1retrizes da Política Sala- rio mês de ago-sto, o ·que é comrial que o Congresso Nacional patfvel com a política de esquer ver implantada no País, a tabf1 izaÇão económ_ica ( in Foqual pr-evê reajustes salariais lha de S. Paulo , 28-7-90).
menSal$ e trimestrais para os
que ganham,
respectivamente,
Notem bem, Sr. Presidente,
até cinco e até dez salários Srs. Senadores,-- os números são
mínimos e, ao mesmo tempo, a bastante express1vos.. Se 83%
livre negociação para as par- dos trabalhadores sã·o beneficelas que ultrapassarem essa ciados pelo abono, uma verdade
faixa salarial.
cristalina &~põe diante dos.
nossos olhos: 83% dos trabaAssim reza o art. 2.Q. do PLC 11:1adores
recebem
sa 1ár i os
n.ll. 61/90:
irrisório-s.
"Art. 2 2 os salárlos dos
Af está ã grande injUstjça
trabalhadores serão reaju~ que se comete contra os trabatados mensalmente pelo ln- _, hadores,
i nj ustj ç_a
essa
dice de Preços ao Consumi- responsável pelas tensões sedor (IPC) ao mês_ anterior ciais, pela 'miséria, pela maraté o
valor
de
cinco ginalidade e pela violência.
salários mínimos; a parcela 0 i ante disso, a inflação tem
que exceder esse valor até de ser combatida e __exige sa10 salários mínimos será crifícios.
não há dúvida, mas
reajustada trimestralmente não é justo que esse sacrifípelo índice de Preços ·ao cio recai? e.xclusivamente so~"':'_.
Consumidor (IPC) dO trimes- bre as cla_s_ses assalariadas.
tre findo no mês anterior, TampouCo que esse combate se
garantindo-se um adianta- trave ceQamente, a ponto de
mento mensal do percentual permiti r a destruição do nosso
do IPC do mês anterior. su- -Parque
jndustrial,
o
perior
e 5% (cinco por "sucateamento 11 de empresas escento); a parcela que exce- tatais de interesse público e
der 2.1 dez salários mí_nimos a paralisação das atividades
terá seus reajustes livre- produtivas de modo geral,
inmente negociados."
clusive as agrícolas.
De acordo com o pará~rafo úO desperdíc1o do ~1nheiro púnico
deste
artigo,
esses blico é um dos pr1ncipa1s vicá 1 cu 1os serão ·feitos tendo lQes da inflação- no Brasil,
por base o IPC fixado pelo não a classe assalar·tada. Mas,
Instituto Brast1eiro de Geo- -enquanto uma instituição cujo
grafia e Estatfstica (IBGE). objetivo é promover a reforma
E, de acordo com o art. 3.11.,_ agrária, desaprop~iar terras a
"as entidades stndicais pode- pretexto de fazê-la, porém, na
para
beneficiar
rão
atuar como substitutos verdade.
processuais dos integrantes da proprietários inescrupulosõs,
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desejosos de vender ·suas Qlebas a preços
escorchante$,
muitas vezes já do domínio da
União, que não ·1 hes pertencem,
Pois, fica difícil evfta~ este
desperdlcio. Do mesmo modo,
·não remunerando._condi gnamente
as empresas nacionais_ do .set.o_r
de
energia,- deixá-las-emos
descapi taJ i zadas, incapazes_ de
construir novas usinas hidrelétricas para ~tender à demanda crescente e· de providenciar
a expansão das_ redes _transmi ss-oras - uma necessidade vi ta 1
para a eco~omía do nosso Pafs.
E também necessário que as
instituições _oficiais deixem
de i nj et.ar recursos púb 1 i ç_os
para salvar empresas falidas,
mediante_
_oovcis __erng_ré;;timos.
com~prazo de
carência e sem
correção monetária - a fundo
pedi_do. Ass1m teremos me_nos
pressão ______ sobr-e
as -contas
púb 1 i c.as_. Se n.So houver perfeita sintonia entre todos os
órgãos que compõe o organismo
governamental, o défici_t público
retornará_ em
pouco
tempo.
Isso porque a saúde
Oes,se organismo depende de_ b_om
f_unci onamento de cada um de
seus órgãos e do perfeito entrosamento entre el·es.
Entretanto, se milhares _de
toneladas de grãos, que constituem o_s es.to.ques regu1adores. comprad-os pelo Gover"no_,
perdem-se
por _deterioraçã-o,
por roubo e por falta de estradas
para
escoament_o,
fru_stram-se todos _os esforç_os
nõ Sen'tiád de bãixar os preços
dos gêneros al imentfcioS
e
contrib_ui-se
para
o
seu
encarecimento. Fatos cprno estes fizeram~çom qUe o- déficit
púb 1 i co sub i_s_se como uma bo 1 a.de-neve,
assim
c·omo
a
i nf 1açã_o . _
Sr. Pre-si d_erite, Srs. Senadores, reconhecemo.s que o Governo Collor tem procurado imprimir austeridade à
poll_ti_ca
fiscal e monetária. E o pr_ojeto de revi são orçamentá r i a que
encaminhou _ recentemen.te
ao
Congresso Nac1onal prevê um
superávit operacional de 1,22%
do-PIB neste ano. Fazemos_ votos de- que essa previsão se
confirme, a_-despeito daS dificuldades que se an~nciam e das
pressões de toda ordem_ que já
se fazem sentir.
Queremos.
nesta oportunidade
mais uma vez,
lembrar a Sua
Excelência, o Presidente Fer-nando Collor de Mel lo, as suas
promessas de campanha no sentido de que não penalizaria a
classe trabalhadora, que, até
hoje, tem sido a vítima preferida de todos os programas governamentais_ do
combate
à
inflação.
O

Sr.

Permite-me V.

Afonso
Ex~

Sancho

um aparte?

Agosto de 1990
DIÁRIO DO CONG_RESSO NACIONAL (Seçã~ II)
~------------------

o'sR. JUTAHV MAGALHÃES-

muito

prazer.

Af ons·o _Sancho.-

nobre

Com

senadOr

o Sr. Afonso Sancho - Senador Ju~ahy Magalh~es,
o_ discurso de V. Ex~ focaliza mui-

tos erros do passado. Realmente, se costumava, era norma

aplicar-se dinheiro- -público
para socorrer empresas falidas,

às

vezes

fa 1 1 das

fraudulentamente.

O

SR.

JUTAHV

MAGALHÃES -

Isso ficou bem no o"Uv'id6 de- V.

Ex•

o Sr. Afonso Sancho - Então,

eu chego lá. (Risos.) Isso era
no Governo passado. Neste Governo, esperamos que não ·a_corra, como tem sido demonstrado.
Quanto ao problema da safra,
tudo
aconteceo
no Governo
passado. Era Ufua tristeza as
denúncias que se faziam de a_r-

mazens que, dizia-se,
tavam

ao

mil

deposi-

toneladas e só
tinham 20
ou _ 30,
porque 50
eram
roubadas antes de chegar
ao armazém. A 1nda aí. a _ca_rapuça pe·ga toda em c i ma do Gpver no passado. Quanto ao
fato
de V.
Ex~ dizer que o Presidente esquece_u do que prometeu
na campanha, acho que não. Senador
Jutahy
Maga 1 hães,
o
salário sempre correu atrás da
1nflação. · Este Governo
está
pr-ocurando
fazer o tóntrár i o.
Então,
temo_s
que
reconhecer
1sso.-

O

SR.

JUTAHY

MAGALHÃES -

Permita V. Ex~ apenas fazer um
comentário. O salário não está
correndo atrás de nada, porque
está_ para-do,
está congelado.
Então, não- consegUe
a 1 cançar
nada,
nem
ninguém,
está
conge 1 ado-.
-
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Tenho que ·acreditar, primeiro-. seu salário não estivesse conha
Ministra,
que é quem está gelado~ cerno está
o
salário
realmente com os -números
na dos func_i onár i os púb U cos_ nesmão e não -·em um suba 1 terno que ta terra ..
nu9iU -apenas o
galo cantar,
O Sr. Afonso Sancho - Momenmas_ .Dão
sabe onde, A _indexa.cão, Senador,
não
deu
certo t"aneamente-._áté hoje. Precisava-se acaba"r
com essa po_l í ti ca:
chegava a
O SR. JUTAHV MAGALHÃES - Moinflação
a 90%. aumentavam-se mentaneamente,
mas
seus
os salári-os em 90% Não
teria s_alários
estão cbngelados há
fim...
Em parte nenhuma do quase 4, 5 meses. Dagui a pouMundo. SenadO:r, _em parte
ne- co
esqueceremo_s a_-te o te_mpo
nhuma do Mundo combateu-se a passado.
inflação galopante·, _como esta
-nos-sa,
sem muito .sacrifício.
-o Sr. Afonso Sancho
v. ExA
Esse nosso sacrifício aqui
a- está co~~~u1ta pressa.
inda não atingiu 50% do sacrifício -_de outros pai ses:
Vamos
O SR. JUTAHV MAGALHÃES --Taldar
um créditO d~ confiança, vez V~ E__x_-':__ não sinta na _carne
porque
o _ Pres 1 dente_
dele o __ que é o cohgel amento durante
V.
Ex~
necessita.
Como v. EX~ d_i sse 4 ou 5 meses~ _Qüando
o ·que- r-epresentam -3- ·m-i 1
no seu discor_so, hâ
boas
in- fala
tenções, há desejo de acertar. cruzeiros de abono para aqueque ganh_am pouco, 1 emb-re.:.
Homens bem intehcionados, como 1 es
V.-- Ex!!. - e digo 1 sto sem favor se de que para esses _que _ ~-eou 5_ meses---de_
--.---:esperamos _dêem a sua
cola- nham pouco, ___ _4
boração,
para
que possamos congelamento de~salário rep-rechegar_ ao _des _i d_er_a to,
que _é _sentam -muito. E um sacrifício
assan~.-.;_
exatameint"e ·-te-rmos- um pais- es- mu"i to -!;Ir an-de "para os
tabi 1 i zado-;- em desenvolvi menta riados.
que sempre pagam o
e merecedor___ desse t r aba 1.h o que preço do combate a i nf 1 ação_.
todos e_stamos fazendo.- no senEm : todõs_ os_ tempos: o-__-que
tido _de_ regularizar uma situa:temoS Ser'!tido, quase- _sempre-. é
ç-ão __ ~L!e vinha de 20 .anos.
isto:
o
assalariado pa~a
o
O SR. JUTAHV MAGALHÃES
preço do _combate à
inflação,
Agradeço a V_~ Ex_.a _É-nos sempre quando não deveria.
conven1 ente ouvi r a voz do Go_verno nos pronunc'íarnentos feio i r.JO mUi tas vezes que o
tos
nesta Casa. "V. Ex.~:. é um Plana· Collor __ já deixou _de edos
Vice-Lidere"s do "Governo xistir e o que existe hoje é o
conhecido
_sempre
atento
aos
noss-os plano do FMI, muito
debates.
de todos os países do Mundo. O
qUe existe hoje são as
normas
v.- Ex 4 abo-rda a questão do estabeleci-das pelo EMI_.. é o
arrocho
sa1ar;al,
é
ocombate
abono,-- que dá para atender às
necessidades de compra de tan- ao
déficit
públ"iCo,
e vemos
-tos 1 i t_ros de 1 e i te, de tantos que
tudo_
isso
e_stâ-se
qu_ i los de--Carne, 4.. hleU ver; v-. -repetindo.
Já _coriheceriiós esse
Ex~ se
enganou
um pouco no filme em vários países,
Norpreço -da carne, Estou sabendo malmente aquele-s ·que seg-uiram
que, pelo preço,
não
dá
nem as nor::mas do Fundo-- Monetá_r i o
para
comprar tantos quilos de Internaci ona 1 não s_e de_ram tão
é rriu1to
carne de bode. Três
mil
cru- bem.- A_crise social
vendo, aqui ,
zeiros
não seriam suficientes grande. ·Esta mos
para atender ao bom gosto do no Brasil, que essas pressões
Presidente da República, que, da
recomposição
social estão
no di.a do seu aniv~rsár_io .. _. _aLi~entando.

O Sr.
Afonso Sancho - Mas
está sempre aquém da 1nf 1ação_.
Ou será que era melhor aquele
tempo, o tempo do Governo passado, __ em que a 1 nf 1 ação já estava a
90% e
ninguém sabia
para
onde
iria? Então, temos
que reconhecer o esforço que o
O Sr. Afonso Sancho - Nao
Governo
está
fazendo
até vamos falar no aniversário
do
agora. Quanto ao abono que V. _Presidente da Rep<Jblica.
Ex~
cita, realmente é uma migalha, embora essa migalha dê
O SR. JUTAHV MAGALHÃES - Sua
para
comprar
60kg de feijão,
Exce.lência faj_ to_mar um
vinho
essa migalha dê para
comprar cuja
caixa
custa quatro mU
15kg
de carne e- isso, para um dólares. Veja v. Ex~
que uma
operário, é muita coisa.
Essa garrafa
custa_ bem acima dos
migalha dá para comprar 30 l i - três mil cruzeiros que o pobre
tros de leite. Então, realmen- do traba 1 hador vai_.'" receber.
te ajuda. Quant~ à extensão do
abono ao aposentado, se v. Ex 4
EsSas
Comparações · não nos
me perguntasse particularmen- levam ~quilo que desejamos.
te, eu diria ~ue é justo, por- Quando
se
fala
em
três mil
cruzei r os de -abono, esquecemoque
também sou aposentado e já disse agui
-é mais
uma nos
de_ dizer que, se houvesse
contri bu 1 çao.
oc-orre que
o o-reajuste e as ~e~das salariErário não pOde assumir
res- ais
fossem -recompostas, estaponsabilidades
sem contar com rfam bem ací-ma_ desses três mi 1
os me i os. o· Sef"lador Mauro
Be:- cruzeiros.
nevides falou que o Presidente
do INSS haVia dito que a arreSe ~o assalaria-do ganhasse
cadação
foi
maior.
N"ão sei. a-QUi lo a que tem Oírêito, se :o

o Sr. Afonso Sancho
ó Méx i_co seguiu o p 1 ano do Ftifr'1 ·

O SR. JUTAHV MAGALHÃES - Não

tão_ ao pé da letra. Foram bus-cados
out·ros acordos mel tiores
dos que _os
nossos
até agora
consegü i dos. _
-·
_ A
8olfv1a,
por exemQ__l_p,
es-tá :sé:güi ndo o p 1 anO do FMI e
êstá pag"ando um a 1 t-o- pr_eça, um
preço-social. altfsstmo para a
s1.,1a r_ecompos tção.
·

o __Sr.__

AfonSo

com uma apenas.

Sancho - E-Stá

i ~f l ação-

de:

O SR. JUTAHY MAGALHÃES -

aqui também
isso.
-

v a i -se

1 O%

Sim,
chega__r__ a·
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Eu disse uma vez, comparan-

do, fazendo uma caricatura
lógico_ -. que _se combater as-

sim a infla-ção, combater-se _a

ineficiência
administrativa
fechando os Orgãos e não recu-

perando

a eficiênc_ia ___ adminis-

trativa, é como_ se tivéssemos
aqu 1 um aumento p_opu 1 a c i o na 1
acima daquilo que o FMI determinasse e se baixasse um espírito de Herodes __ no me i o

pessoal

da

mandando,matar

área

os

desse

econômica,

primogéni-

tos, para acabar com _o aumento

de popu 1ação. -

o

Sr.

gero.

Afonso

Sancho

Exa-

O S~. JUTAHY MAGALHÃES
Exato_. E- Uma c.,_l'"'icatura _-que estou
fazendo.
E__
como
se está
fazendo. Ern V€4- de- Se combater

os

erros,

atreves

de uma me-

lhor administração,
está-se
fechando,
por exemplo, a Companhia Sidert:~rgTca--Nacional. o
que se está procurando hoj_e_?
Fechar a Companhla Siderúrgica
Naci-onal.

Tribunal. O_pedido de reposição
fqi.,
co_mo estâ sendo em
geral, --~xtr_emamente
elevado.
Com 31 dias de greve na Companhia _Sjdet'úrg-ica- Nacional,
o
prejuí_zo_ da Companhia- foi de
-~_70 milhões de
dólar?s.
para
uma COmpanhia que tem o dêficit
dLário de
bilhões
de
cruzeiros. __ Rea 1 mente,
o problema, ps.rece-_me,
articula o
pensamento de V. Ex~ com o aparte_ dad_o, em hora
oportuna,
pelo Senador. Afonso Sancho. Se
a _ Companhia
está
sendo
deficitária,
e é indiscutfvel
que e 1 a_ é um marca inicia 1 da
siderurgia no Brasil, é pela
estrutura
que
precisa
ser
renovada,
Através dos proces-sos de greve, como houve no
Passado,
com ocupação da usina, qUe-leVóu.ao desastre que
sabemo~_.- é através qesse~ me ios que s_e __ consegui r a
r esc 1 ver
o problema? Quando V. ExA diz
que há radic~lização da ambos
os
lados,
estou vehdo mais a
rad~_c_a iT:Zação. 1 evada pelo grupO oa CUT, que está provocando
essà~ questões, sobre_ as quais
pret'indo --falar logo depois de
V. Ex A

na

Agosto de 1990.
Inglaterra.

Foi uma greve
dobrando a espinha dos mineiros,
qu_e _não _tiveram reçursos _ para
manter a g·reVe~--

pro 1 ongada e

o

sr_

O

SR.

Mas,
ano.

1 ã:~-

a

e 1 a · acabou

Jart;as

greve

Passar fnho
foi

de

Ur'n

JUTAHY MAGALHÃES - O

sindicato lá é forte. com muitos
recursos para manter seus
fi 1 i ades, mas c:_hegou _a um _ponto~_ em que seus recursos se esgotaram e não teve mais condições de enf,rentar o poder 1o._ ç:t<:!
Primeira-Ministra, que -estava
na
fase mais
popular do_seu
Governo. Agora não teria
tantas condições assim para isso.

Dizem que o Presidente Fernando ColJor de Mel lo aprendeu
essa
lição Com ___ a PrimeiraMinistra Margaret Thatcher, _e
a aplicou no caso da ~companhia
Siderúrgica Nac_ional
CSN,
cortando todas as possibilidades de se reconhece_r -o direi.t;o
do trabalhador pela sua tarefa
executada_ e das _vantagens
obtidas
em acordos ante r i or?.S ?
não pagas.

O Sr. Afonso Sancho - Quem
está tentando fechar __a
Companhia
Siderúr~ita Nacional são} -Ó
JUTAHY MAGALHÃES- Aos pelegos, sao ~s agitadores, guard rei com o maior inter~s
__ o assaJariaçlo __ tem o direito
é a CUT,
é o PT. O Governo Se,
orno sempre, o pronunc1a- de protestar, tem Q_ dj rei to. c;le
quer evitar o radicaljsmo.
_mento, de V, Ex.a Quando- falo em reivindicar. E se esse direito
radicalização é porque -V. não_ é reconhe_ci dO;- e·j e -- tefil'. _o
O SR. JUTAHY MAGALHÃES - E- Ex_A _também há_ de estar 1 embra- di r~ i to- _Oe fa78r_ gr~ve~ __ Que
xiste radical1s.ruo, radicaliza- clo """:"a_ própria di recão -da em- houve abuso n-o casO cfa- i nvª_Sª.o
ção de todos _os --1 a dos.
no ano passa_d_o,
presa reconhece_o
debito que da empresa
tem para
co_m os operários .. O houve. Também, e --írifel_i~mehfe,
V. Ex~ já deve ter lido, como Governo_ não-teve a menor preo- um- - pouco aos- ao is 1 ade-s,- mas
já l i várias
ve~e_s_,_
informa_- cupação __ de dar átenção a essa provc;>cado por uma invasão ··i r.:
ções diárias do Governo _de que ques_tãõ. _"A Companhia que
re-:- r~gular e radi~·a1.
o ideal é fechar 'a Companhia ·s·a 1 v a
o~f
seus problemas; nós
Siderúrgica Nacional,
O _$r. Uarbas Passarinho - Se
não temos nada com
isso" .
Em
outros
termos,
foi
isso que V. EX~ me pêrmi te, é uma exp'eo Sr. Afonso Sancho
s·e eles falaram.
riêncía dramátiça que o govercoottnuasse aqueJa
exigência,
no atua1 recebeu do anterior.
tinha que fechar.
o Sr. Jarbas Passarinho - o Imagine se agora fosse res'óldébito não era,
e"videntemen- vi do repeti r a desocupação --da
O SR. úUT AHY MAGALHÃES - E a te, ...
.usina
.atrªvés
çle, · .forçªs
Companhia Siâerúr·g; ca Naci anal
mi 1 i tar~s_!.
o
que é?
Representa _o marco,
pelo menos o marco histórico
O SR. JUTAHY MAGALHÃES
Hã -0 S-R. JUTARY MAGALHÃES do
desenvo 1 v 1 mente d_o Pp, is. E um débito rec_onli'e"cido·.
ria· 1negave1mente 1.,.1m gr_?nde
erro.
deveríamos procurar, inclusive
o Sr._ Jarbas Passarinhopara privatizar,
se quiserem
privatizá-la, antes recompor a Sim.
mas
não corr-eSpondente
situação.- P-ara que se possa. àquilo que foi solicitado.
. Q. ___ Sr, l,larbas Passarinho . Ao
mesmo
então. pensar em privatização,
tempo,
perguntamos
se
e não em fechamento.
O SR. JUTAHY MAGALHÃES - É deVemos admitir como normal
lógfco .que não. Estou _fal.,ndo qUe uma greve :;;eja justa __guanO Sr.
.Jat"bas Passarinho
no
débito reconhecido.
E u_m do e 1 a ocupa_ os imóveis_ pub 11 Permite-me V. EX a. um aparte?
débito já passado,
de
a 1 gum cos e neles Se mantém, de .. tnatempo,
e
é reconhecido pela neira a impedir que trabà)haO SR . ..IUTAHY MAGALHÃES
direção da empresa que
existe dores entrem para
trabalhar.
Pois não nobre_S_ena:dor_.
_EJ
nada fo-i __ fe_it_o para o P?ga- Isso é o qu9 chamamos de ã_buso
e. infelizmente, até agorã 'não
mento desse débito .. ~regulamentamos
na
Consti_:tuiO Sr. .Jarbas Passarinho
Não sei _se V. Ex.a es_tá bem i nÉ 1 ógi co QU? não concordo çã_o, mas o Tribunal __ ;;uperi_or
já está- _tomando
formado
quando diz que o Go- quando se fala em reposição de dó Traba 1 ho
Trazia
incluSive
verno quer fech_ar a
Companhia 280% Acho. __ que há um exagero. decisões.
Siderúrgica Nacional.
o que- -1Sfso_ leva a uma n.egoctação. para
o __ que deseja v
dtzer
depois. ~ditorais de
jornais
nós sabemos, todos
nós,
pela HouVe radicalizaç_ão.~
--que
são até a 1 tamente- i nsu.sleitura
de jornal e pelo re"On"t-é_m:--oü hoje, 1 i noS jor- peitos em r_e.lação ao <,;-overn-o,
sultado do Tribunal
Superior
por exemplo, a Folha de
do Trabalho, é que, em primei- nais que--~ President_e FerQando como,
Paulo. A Folha
de
S.
ro lugar, a greve foi conside- Co1lor_ de Mel lo aprendeu bem a s.
Paulo
fala
sobre a
greve na
rada uma greve abusiva, não lição
da
Primeira-Ministra
foi uma Qreve que pudesse re- Margaret
Thatcher, quando en- Companhia Siderúrgica Nacional
ceber
o
beneplácito
do fr~ntou a greve dos mineiros e mostra que:

~R.

Se--

a

\
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que não se pode acei-

MiDistério

do Trabalho no

Go-

tar é a persistênCia nã pa- -vErrno_cOsta e-Silv_a. essa e_ra
ralisação em afronta à de- a expreSsão_preferlda para di-

cisão judicial; não há conduta civilizada possível se
os
poderes
constitufdos
passam. _a ser respeitados
apenas quanao
satisfaçam
integralmente às reivindicações apresentadas: criarsa-ia, a- vigorar esse principio, uma situação de de~
sordem jurídica incompatível com o fo~talecjmento de
i nsti tu i ções __ d~ocráti cas."
Isso causa preocupação, porque, se a Jus~iça declara que
a
greve
é
ilegal
e e1"a
contlnua.~.

O

SR.

uUTAHY MAGALHÃES

Ela

O Sr. Jarbas Passarinho

Mas

foi encerrada.

cont i n_uou a 1 nda
de.c i são.
_ Levou
dias ...

O

depois
da
ma i s a 1guns

'SR. uUTÀHY MAG.•ÜtÃES :_ Foi

um intervalo de 48 horas,

por

motivos- pelo menos os publicados nos j orna 1 s -- comp_i"_eensiveis.
Seria preferível que
não houvesse ocorrido, mas são
razões
compreensíveis. Também
concordo que, sé a Justiça decide,
ela deve ser acatada.
SObre -;·ssç. sOu
plenamente de
ac.ord_o..
A medi da
que forem
sendo radicalizadas
as posições para o não-atendimento de
reivindicações,
num
periodo
como este que estamos atravessando,
de arrocho
salarial
como
nunca houve. no Bra_s i 1 ,
período em que as tensões
sacias aumentam,
logicamente a
Ju.st iça será chamada para apurar
os direitos de ambas as
partes. E o qu_e a V_!..!stiçã Oecid~ r será feito._
__

Há muito tempo os eletricitários estão em greve no Pais
inteiro,
e não há encaminhamento· por parte dos órgã-os administrativos-_ -a
respeito
disso. Estamos- tendo" a grev_e
da Telebrás, Telebrasflia, Telebahia,
etc;
estamos vendo
que o
serviço público nessa
área está
se
deteriorando a
cada dia. Já se vinha deteriorando e agora,
c_om a greve,
estamos
sentindo
os efeitos.
Sei ·que não há uma paralisação
total;
é parcial, mas a---Falta
de.-manutençã6 já pr-ovoca algumas falhas que estamos sentindo no nosso. dia-a-dia, na tentativa de comunjcação com cidades
fora
do __ Distrito
Federal.
Está
fait_a-ndo urri
diálogo mais aprofundado para
isso.
A pressão hoje está
aumentando.
o Sr.· Uarbas Passarinho - Sobreoum ponto que V Ex 4
falou
ainda há pouco -arrocho salarial -, recor-do-me de uma'·referência
muito
especial.
Lembro-me que quando assumi
o

zer que_ estavam_ sofrendO per-:das- reais de -sa 1 ãr-1 o. Nb entanto, havia razão- par-a -dize'-.
rem
1 ssõ,
não por
causa _da
fó_rmula_ e, sim, pêla_má apl icação aa- fórmu·l a. Quaridó assumi o Ministér-io, corrigimos ci
probl"éma do resjduo salaria-l.
Resíduo,
naquela éPoca,
era
inflaÇão
declirtante.
Então,
podíamos pensar .o em
resí·duo.
Conseguimos co_m _o Presidente
costa-eCsflva o prfineiro _aba;:
no,
que fai·daao na Qreve de
contagem, e a
modificação da
lei. De maneira Que, entre uma
inflação realizada e a
inflação prevista, havendo diferença, essa diferença era contemplada n.o dis_sí_dio seguinte. V.
E xA di zj a· há ·pouco que há ·um
arrocho como
nunca houve. No
nosso Iempo,
seguramehte
nãO
houve, ·porque temos até ore~
sultado do Banco Mundial
mos~
_t_rando que, no segundo __semes""
tre de~ .6.8, as ___salários das ca_..,
t·egor-; as
organizadas
t 1 v eram
aumento real. Mas,
durante o
pe-rí_çfdo em que f_ui_ Ministro do
Pr-es j dente,. fi Que i rede, ti vemos
_um ar.('__o_C_ho_- sa J ar i a 1 _br.uta 1 .
o
Decre-ta:...L.ei n.>~. 2~045, .por e--:
-x-emp1o, me atingiu a Pre'vidêt'f.;..
cia social de maneira bárbara,
porque_, na medi da em que acha;..
tou salários • .a_ contribuição
fói. muito_ reduzida. E não havia um plano de salvação na~
_c i ona_l _ corno está havendo hõ
moment-o_. De fato,_ há uma
tendência para caracter_izar que a
solução,para resolv~r a inflação - e;~o-- sâ 1ár i o. Ao tempo em
que eu era Ministro.do Traba~
_1 ho,
portanto, tempo de vaca$
gordas, em que~ o
Preside_nte:
CaSte11o Branco tinha feitO a
semeht-ei r a e estávamo_s Co 1 hendo,
era p_o_ssível. com o cres·cimento do_Pals,
admitir
que
os
sa 1 ár i os
corresp-ondiam a
ma f s
de 60% da
g_eração de
renda_s.
Hoje,
Senador,
acho
Ç!Ue eorrespontre a 30%. ___ Eti tão,

i!~~~~-e. n:~~;~i~~-a- ~~nd:~~~~~l

em
neutra 1 i zar ____um proçessg
ihflacionárfo. Há momentos eu
ou v la v.
Ex A, aparteado pelo
senador Afonso sancho,
falar
sobre
a questão do abOno-· v~
ExA leu hoje a noticia do Presidente do Instituto Nacionql
do Seguro Social, dizendo qu-e
a Previdência pode bancar o
abono_ para os aposentados?
·
-·- O SR • JUTAHY MAGALHÃES - O
senador Mauro Benevides
J4
teve- -a oportunidade_ de se manifestar a eSte resp·etto,
através de aparte, mas .foi con_~
testado pelo
Senador Afonso
Sancho,
dizendo que, entre o
escalão inferior e_ a Sra.
Ministra,
ele prefer-e ficar_ cóm
a informação da Sra: Ministra,
que
disse.
que
não-tem
di nbe i r o~---- _

o
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Sr.

AfOnSo

Sancho

foi _isso que _contestei.

-

Não

~
Sr.
Jarbas Passarinho
Antes de V. Ex~.dar o aparte
aó Sena_dor Afonso Sancbo, ~que
rõ dizer o que que .. me
impressiona é~.o volume .. E aq~ilo que
em matemátiCa Se chama a
lei
dás gr?~-ndes números e, _depolS,
a 1 e 1 dos números peqUenó's. crs
pequenos
números
acabam ria
bomba ..a.tôniica. Foj
a divisão
do á'tómo que_· 1 e vou à 1 i b8rãçâo
da ma_i ar energ __i a gue o homem
- C6nhec-e. - -~;-r"ãim ~O .meu_ t..empo 1 o
milhões de inatfvos- portanto, não só aposentados -, como
também pensionistas e aqueles
que, . por determf nado momento_,
-não e_stavam em atividade,
estavam em
1 i.cença. s_ó_ _os aposentados e os pensionistas, ao
que
leio- hoje, são 14_mi_lhões
de pessoç:~.s. .Ent~o, 1 nfel i zmente,
num PaiS pobre, quando s~
dá um aumento dessa natureza,
um abono dessa natureza, que
_parecê tão_ ridfculo,
individualmente cónsfderado, quando
se trata da
lei
dos grandes
números.,
ele 1 eva aos númerb_S
que hoje 1 i, cpmo o publiCada
pel-o
própriç__ -~resid.en.te. do
Instituto·, como algo aCima
de
20 b11h5es d~.cruze~ros.

A área do ~inistério d~ Economi_a estava P-ensando em 31
bi 1 hões ~de cr.Uz~dos. ,

O SR.
Chegaram·
bilhões.

úUTAHY MAGALHÃES
a-· fálar
em
40

_ o Sr. Uarbas Passarinho
Falaram p-rim-eiro em 40;
depois, recuaram para 31 . ~o SR. uUTAHY MAGALHÃES
Vejo
que V. ExA-aborda, como sempre
com muita êficí.ência, -estas
Quest_ões. e com _o_ exemP1 o
das
-p'aStas
que- v. Ex~, ocupou com
tanto br i 1 hant i smo,
tanto. no
Mi-nisUkfo d$ Educação como· no
Ministério do Trabalho e
da
P_reviêlêncJ_a Sóc;ial. v. EX.ll. sofreu as conseqUências àã diminuição da receita da Previdência. através ~o problema-$alarial do Pafs. Hoje, desse abono_, ·que tambéfn era
concedido_,
nada vai
para a Previdência.
Ta 1 vez seja até ·um e·rro.
~---

- ~ b"- Sr. - u·àrbâS
o.

Passar. i nho

O SR. uUTAHY MAGALHÃES - Da
--iiresmâ forma qué O i zem que o
salário sempr"e correu _atrás da
i nf 1açãO, -a_ 1 ndexação
nunca
trouxe
nenhum beneficio ao
assalariado-: Sêrâ que não' ·poderiam --aizer o oposto também?
Que o arro_cho . sa 1 ar 1a 1 nunca
fOi
cãusa-eficiénte Rara· éo~~
bater a infl~ção? Será que não
s_e p_oderi a inverter ...

o
Sr.
Uarbas Passarinho
V. Ex.ll. tem razão.
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O SR. JUTAHY MAGALHÃES - E
levar a sério
a:~e
·c salárlo
seria
___ r_esponsável
pela
inflação? ··Então, -_a
inflação
bras i lei rª já estaria 1 iquidada há muito tempo.

o

Sr.

Agosto de 1990
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Jarbas Passarinho

Naqueles
tempos
de ·outrora,
quando sentava
na Bancadª_de
Oposição o nobre Senador
Roberto
Saturnino, depois virou
Saturni no Braga cór'rlo Prêfei to,
e
que era
o economista mais
notável da Bancada do MDB, ele
escreveu ·um liyro_ que era resultado dos discursos que
fez
aqui,
e deu ao livro o título
de "Discursos aos D_emocratas".
Tive oportunidade de lembrã-,-o
a este
respeito,
porque ele
defendia
o principio
de que
salário--não- ----afetava
a
inflação~ Li parte do seu discurso. já no livro.
Ele diziÇJ.
que poderia afetar, s1m, e que
dependeria das circunstâncias.
especialmente quando o salâr'io
é dado acima da produtivídade.
então.-- era ·-um fator autónomo
de i nfl açáo. OLiãndó___ é
1 evado
abaixo ~-e é o caso que V. exn
c i ta - evidentemente é um fa_}or de purri ção ao assa 1ar i ado ..
E preciso caracterizar
bem o
salário corresponde
à forma
rea 1 do t.raba 1ho, no v a 1 o r
do
traba 1 ho, quando está __exceden-:t e - o que é muito-duvidoso
e quando está deficiente.

·apsr-tado.- Cbn~idero que
estamos
tentanoocomoçter
a
inflaçãO. Porém, de acordo com
o
meu Rensamento, deveríamos
t_er também a ~rande precupaçã_o
Social,
e
nao· só em relaçã-o
aos números ç;ue es_tamos vendo.
Temos
que ver,
também, para
fazer_ o ·con:trapeso,
inclusive
por causa das questões po 1 i t ;-·- ·
cas, da.s __ pressões sociais
que
advirão. Cada vez mais há maior-·perda salarial. Devemos ter
uma preocupação maior com os
problemas sociais. E essa preocupaqão não temo~ tido. Quando fa 1o, Senador Afonso· _S_ancho,
que o Presidente_ se esqueceu do qu_~- dt ss_e na_ ·campanha,
é porque, se V. Ex_ a 1 e r
aqui lo que su_a__ Exce1{f!ncia diStribui fartamente.• àque_la épo_ça, como um pro-grama de- Governo, com ·os compromissos do Go..;.
vernQ, V. Ex~ verá que,
esses
compromfSSOà-~
há alguma. coiSa
referente ao_s assalariados,_ e
ql}e ço_rcesponde ex?~af!lente_ ao
contrar-io tio .. que esta
sendo
· fe.i_to _~-ago_r_a. Dç.j eu -o i zer que
Sua _E:!;:celênçl-ª-~e e_squeceu dos
compromi ;;;sos. ___-E_, _mais· _grave- mente, tenho_ que
falar
s·obre
-isso. Sua ExCelência já se ma·n1._festou, dizendo~ por três- vezes que esse programa já foi
aceito pela
SÇicieda_de brasil~jra,
ou
seja,
no primeiro
turno, n·o segundo _:turno- e .nos
dados
da
pesquisa de opin~ão
pública, quando
favoreciam
a
Sua
EXcelênc-ia,
com
o
·beneplácito_da
_opinião
pública.· Hoje, Sua Excelência
j â não-- conta
com t·ddo
esse
apoio.
Mas Sua Excelência f_oi
contrário ao· que falou por
o·--casião ·das çluas_eléiç5es, que
considerou como um cbeque
em
·br-anco para· fazer tudo o que
quer
fazer·,- sua·
_ExceJéncia
está
indo
contrariamente
ao
que-acreditava quando candidato e, se não acreditava, pelo
menos
fa_l ou. __ Sua
Exce·l ênci a
est_á
esQueci do ___ dos
seus
·compromissos:· Não é só. sobre ã
questão dos assalariados; há
vârjos outros.·assuntos que põde remos no _futuro debater. São
promess_as esquecidas promessas
·n-ão cuinpridas.

O SR.
JUTAHY MAGALHÃES
Derrtre os dados.coletados, sabemos que o salário já vem sofrendo
desgaste
há
a 1gum
tempo._Cer;:a feit_a. tive ate a
oportunidade. conversando
com
o então Ministro~ Delfim Netto~
quando s.
E_x~
apresentou um
daqueles planos--para combate à
inflação, de perguntar-lhe, no
seu Gabinete. na sua presença
de outr-os . . Srs.
Senadores.:
''Sr-.
Ministro,:~eu
s6 queria
saber se
isto
va 1 rea 1mente
fazer
com
que
acabe
a
inflação. Esse sacr i f í_c.i_p pedido, e principalmente ao trabalhador, ocasionará o_ fjm da
i nf 1ação?"
S.
Ex 4
respondeu
que nao. Eu disse:
~·vamos pedir'·mais um sacr1ffcio que vai
durar alQuns meses,
para
deo Sr. Afonso Sancho- Permipois voltar ao que era antes~?
s. e~ respondeu:- -''I nfe 1 i zmente -te-me v._ E::<.a. outra aparte?
não temos condições para fazer
aquilo
que ·talvez
fosse
b SR. JUTIÍHY MAGALHÃES - P;is
·
··
necessário ser feito".
Então, No.
esses planos
rea 1mente
vêm
sendo
trazidos ao público com
O Sr.· Afoliso Saricho - Nobre
arrochos salariais. Sempre há Senador, o -_P"res i dente esquearrochos
salariais, mas nunca ceu-se_ de. qye não temos dois
como este·; com a defasa!Ç}em de anos de_ man.da to. Com um pouco
de
quatro-meses, querer
salários.
Nos
dois pr1meiros mais
meses deste Governo,
a
dife- que as
coisas estejam todas
rença_ para menos. em valores normalizadas, é exigir demais,
rea1s, foi de 24,5% em abr11 e é_esperar milagres.
maio,
de acordo com os dados
da Fiesp. A perda salarial, em
relaç-ão ao 2:1no passado, foi de
O SR. JUT AHY MAGA~HÃES - Esta
24,5% neste doi-s meses.- Real- -é- uma 1 inha _pol_ít_ica
que se
mente,
apertaram mais o cinto _faz em 24 horas. Acredita-se
do trabalhador. Não sej ~em se ou não naquilo que
Sua
Ex_ce_havia mais algum furo para ser 1ência falou? Em 24 horas.

O Sr. Afonso Sancho
economia. _Em economia
fa_z nada. em 24 horaS.

- Não em
não

se

:·o . SR. JUTAHY lolAGALHÃES ..:;·Sua

Excel.êncià falov_ s~m .. sa.QI;!.r
o
que estava dizendo. Como Candidato, Sua Excelência afirmou
que não -faria
fsto que"-está
fazendo com os sa 1 ár 1 os.
Então, sua Excelênc-ia faiou para
_obter os
votos~-.
Afirmou
que
?rão~---; r i a me_xer nas cadernetas
de poupança, mexeu com todos
que
t.ln-ham poupança. A fi r_mou,
co_m documentos, gue não
i r ia
f~char· a Portobras, e fechou a
Portobrás. São promessas
não
cumpridas!
Se sua ExCelê"ncia
não podia dizer o
que disse,
então
não falasse. Se_SUa Exce 1 ênci a não acre·d i ta v a no que
estava
dizendo,
não falasse.
não assumj sse oS. compf--omi ss__os
que
considero
refen~_nd_ados
pela população.

o sr. Afonsb Sancho

pode
tomar
_lt?tra.

tudo

a·o

O SR. uUTAHY MAGALHÃES ~ Nes-

te cas-o;-- hão podem-os .di s-cuTrr,
Já que não podemos tomar ao pé

da 1etra, não posso- fazê-1 o em
relaçªo __ ã_?>
in~tenções _de_,_-?ua
Excelenc1a,
porque
nao
as_conheço. Não_posso adivinhar o
que
Sua
Exc_elência
· está
pensando.
Te_nho que falar __ sobre aqu l l o que conhe_ço,
s-btire
aqui 1 o
que Sua E-xCelência_ escreveu, sob r_ e_ aqui 1 o_ que
S_I.Ja
Exce-1 ênc i à ·_~_d 1 s_s..e.
Co_mo -·~s-sá
questão
da
su_Oene,
p_or
exemplo.
Está fazendo tudo ao
centrá r j o daqui 1 o- que Sua
E.xcelêrrcia
d~clarava
c~mo
G.overnador.

O Sr. Afonsq Sancho_~ Sua Excelência. nã_o __e_s.1á_ fa::?:endo nada
contra a Sudene; senador. Tudo
_isto é
_1;empestade nu_m çopo
d'água.
O SR. JUTI\HY MAGAÜIÃES - São
oS diScursos que Sua
Excelência
fez c_omo._ Governado_!"" . .PJsser"am que os Governadores
não
tinha
voZ: ·-na_ s-uden·e·, qUe_ rião
pediam falar. que
não po.d.i am
admt t 1 r
que_ a 1 guém _da ·su.aene
fosse_a_o município- d_iretamente
para prestar_ ass1stência, pa-ssando
por
- cima
d_os
GOvernad_ores..
lss.o_ :tudo__ Súa
Excelência
d8c1arou.
Es_tá
escrito.

o Sr. Afonso Sancho --sua
Excelência vai dar mais
fOrça
Sudene,
Senador. - P.ode
aguardar. V. Ex~
terá
de_ se
peni tenc·i ar.
à

O SR. JUTAHY MAGALHÃES
No
entanto,
soã.
ExCel_ê-ncia- diz
que agora vài penitenciar-se,
passando
por
c1ma
dos
Goyernadores ... Ess.a é a pol ítica que Sua
Excelênc1a quér
fazer
IsSo, Sr. Senador_,_ não"
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se
pode
fazer,
credibilidade.

tira

a

O Sr. Afonso Sancho - Espero que V.
Ex~
se penitencie
futuramente,
porque_ a Sudene
vai transformar-se em um órgão
de
acordo
com
as
nossas
necessidades.
0

SR.

.JUTAHY

Isso tira a

MAGALHÃES

credibilidade

de

O Sr.

Nobre
hães,

aparte?

O

Mansueto de Lavor

Senador Uutahy Magalpermite-me .V.
Exa um

SR.

JUTAHY

MAGALHÃES

Sr. Presidente, vou ouvir o
nobre Senador Mansueto de Lavor, e, tranqüilamente, encerrarei com duas palavras só.

O Sr.

Mansuetp de Lavor

Quarta-feira 15

4261

sendo bem pior em matéria de
eficiência e reestruturação da
máquina administrativa. Porque
o que ele está efetuando não é
uma reforma, 'é
um
~rande
desmonte~
Hoje, basta v1sitar
com freqüência Os Minist-érios,
e era bom_ que se convida esse
uma Comissão de Senadores_para
visitar, por exemplo, a Sudene,
o
Ministério
da
Agricultura.
Era importante

Serei breve. Só para dizer que saíssemos daqui para ver,
tn
quase toda semana es.tou em Re- 1oco,
a situação desses é rcffe e em cantata com_ a equipe gãos
administrativos,
e
de
técnicos e servidores da utjlizássemo~
o
nosso- poder
Sudene. A visão otimista do fiscalfzatório.
Creio que é
nobre
Senador Afonso Sancho, nossa
tarefa sair do plenário
falando em nome do Governo, e entrar nesses ambientes.
Aí
não corresponde, nem de longe, se verã a desolação, o abandoà real idade. os fat_os estão n':), o desestfmulo, o desperdíaf.
A Sudene,
boje,
é uma cio como __ nunca. Em boa hora.
grande
repetição
fantasma. servidores eStão respondendo à
Aliás,
e.ste Governo
tem uma propaganda caríssima e_falacapa_ciclade ~norma de
fabricar ciosa do Governo .. _Apresentamfantasmas
entre
os se na te 1 e vi são em resposta :funcionários públicos. E
fan- portanto, no legítimo direito
tasma obrigatóriQS, forçados, de defesa -, através dos seus
não a que 1 es que fugiam do ser-- si nd i cat.os. dizendo que essa
viço;-- que eram e.xceções dentro propaganda que o Governo_ faz
do s_e_rviço púl ice.· ·Hoje,
os não é verdadeira, porque nunca
ser v i dores
públicos co 1 oca dos houve
tantos
funci.onár i os oem disponibilidade são milh=:t- ciosos,
nunca houve
tantos
res .áe fantasma_s, pagos pelos _fantasmas. Nenhum "marajá" foi
cof rês e que _querem volta r
ao demiti do até hoje,
porque os
trabalho,
mas reforma dminis- "marajás"
estão nas altas cútra-tiva não está _-permitindo. pulas, estão em_ ~ova
Iorque,
C 1 aro que vamos __ consegui r, em como
esse que saiu, há po_u_co,
nome da i sonom1 a
const 1 tuci o- .d_o R 1 o. Não tinha
emprego e,
nal.
que
não é. s6 apenas uma alegando-se
perseguido
por
isonomja
de
vencimentos.
e, seqüestradores- foi
o
mais
Sr.
Presidente, a luz verme- sim, de direitos e obrigações,
ílustre
"marajá" __ desta Repúlha está acesa há algum tempo. todos
são
iguais _perante _a blica -_-_ganhou um__ cargo em
lei.
Então,
temo_s_que acabar Nova_ Iorque,
a
diretor-ia de
(Mendes com essa história de
O SR. PRESIDENTE
servido- uma empresa que se d1z
estar
Canale) - Chamaria a
atenção res
que
trabalham e recebem, em dificuldades- o Lloyd Brado nobre orador, pois o tempo _ou melhor, trabalham para. re- sileiro -, ganhando 12 mil dóde V. Ex.a já está·esgótado.
_ceber "e outr;os que, recebem sem lares
por mês. Calcule V. Ex 4
trabalhar. E um absurdo!
Este se este Governo
fosse proviw
O SR..UUTAHY MAGALHÃES -São é o quadro da Sudene, um órg_ão dencia emprego de 12 mi 1 dó laas apar-tes
que
me
ficam esv.az i ando, 1 onge, bem di stan- res por mês para todos os
que
provocando.
.te __ daqui l_o que· era no 1n:fc1o, se dizem ou se acham realmente
quando da Superintendência _do ameaçados de seqOestro neste
O Sr.
Afonso Sancho -Sr. Ministro Celso Furtado e de País! Seria este País o paraf-Pres 1 dente, eu gostar 1 a apenas outros que se QUi ram
a
mesma so dos
"marajás",
a
"Arábia
de dizer
mais uma palavra. o linha de grest1gio do órgão de Saudita
dos marajàs".
Não é
papel agOenta tudo.
O Presi- ~oordenaçao do desenvolvimento possível, nobre
Senador,
Não
dente_ disse
que a
infla·ção regional'; a Sudene, hoje, é um quero
alongar-me. mas a 1 inha
chegaria a_ 3%, Já_ estão no
I-- gra;nde fantasma. Realmente,
o do__ discurso. de v.
Ex 4
é
raque
200_mil homens amerfca- Presidente Collo_r, a quem a_l- oportuníssima.
Temos que o-rinos, porque todos os 'diaS eles gumas vezes.
assisti
pron·un- tar, temos que protestar. Isso_.
colocam mais
10 mi 1, mais 50 c i ar
c:Uscursos veementes c_on- tudo está havendo aí
é uma
mil.
l;.ntão,
papel_
agOenta tra esSe estado_ de _coisas,
no grande- farsa. Temos que
sair
tudo. E prec_iso saber _o _funda-~ próprio âmbito do Co_nselho De- também do plenário e o_uvir dimenta_ de coisa. A!,ilora,
quanto liberativo da Sudene,
protes- retamente esses
servidores.
ao caso da inflaçao,...
tando __ contra ·-a discriminação para
ver
a
situação que ai
do Governo Sarney,
contra a está. E_ uma situação de
total
O
SR.
UUTAHY MAGALHÃES - perSfa9lJ i ção ao seu Governo, _d_esca 1abro, de desrrlante 1 o _comQuanto a fsto, deixo a_ fnter- enquáfft.o Governador de Alago- pleto da máquina administratipretação para V. Ex .c.
as,
o
Presidente Co 1 1 o r e_stá v a,
daqui 1 o que a i nda funci oagora fazendo- o .mesmo-, ,_Na ú 1- na v a no Governo Sarney. - Não
O Sr. Afonso Sancho -Nobre tima reunião do Conselho De.U- queríamos que continuasse a
Senador, só se combate como o berativo da Sudene, um Gover-. si_tuaçãO _._dO Governo
Sarney.
Governo está
fazendo
ho~e -- nador
se
levantou e pratica- Mas ·agora está muito p1or do
com_ as duas rédeas: da po 1 1 t i - mente p 1agi ou o ú 1 ti mo di scur- que no~
tempos
do
G_overno
ca
fiscal
e
da política so de Co11or quando ,Governa- Sarney.
Muito obrigado, nobre
monetária. E dentro da
segu- dor, is_to é, atacando ;o Gover- --:Senador Ju_tahy Magalhães.
rança de S_ua Excelência pode o no _Collor,
a discr'iminação
nobre Senador ficar ciente de contra os_ Governadbres, o
asque não ocorrerá como nos ou- vaziamento d6 Sudene. o GoverO SR. uUTAHY MAGALHÃES
tros Governos. Esta é a
minha no Collor está sendo.uma cóp-ia Agradeço a V .. E~a nobre
Senaconfiança, é a minha segurança de pape1 carbono_ dos Governos _dor Mansueto de Lavor. Sei que
de que as coisas vi rã o __ to ta 1- anteriores,
no que
toca ao V. Ex~. como Relator da CPI da
mente ·,diferentes.
tratamento
d~
Sudene;
está Reforma
Administrativa.
irá

quem precisa ter créditos para
administrar. Veja-se a questão
dos
depósitos na caderneta _de
poupança. Sua Excelência dizia
que, logo após o Plano, os depósitos atavam aumentando. Fiz
um requerimento de informações
e trouxe, outro dia,
as
respostas,
aqui,
da própria Ministra, dizendo que
não,
que
haviam diminuído, e Sua Excelência
falava
que
estava.
aumentando. Na hora em que Sua
Exce 1 ênci a fa 1 a que a i nf 1 ação
de agosto vai ser de 3%, a Ministra vem e diz que
vai
ser
de 6%. e agora se fa 1 a em 9%.
Isso :t: i r a a
credi b i 1 i da de do
governante. Não podemos deixar
de acredita r no 'Presidente da
República. Era o grande mal do
Governo passado, e várias
vezes eu
t j ve oportunidade de
afirmar
aqui;
a
falta
de
credibilidade. E essa falta de
credi b i 1 i da de também está ex i st 1 ndo neste Governo. E preciso acabar com isso.
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apresentar à Nação a real idade
do que está ocorrenao.

Sr.

res.

Presidente, Srs.

encerro um

Senado~

discurso

que

aos

~-dLr::e_;

abusoS nê·. exercício- deSse _x i ste
to de greve.

Preocupou-me,

no sábado, Sr.

Presidente, quando eu

1i

o o

pretendia fosse breve. Com os Jornal
do Brasil e, depois
apartes que me honraram, en- a Folha de S. Paulo e o Estado
grandeceram e enobreceram este de S~ Paulo, a_ coinC,idência
pronunciamento, só tenho - a dos editoriais: o·
~ornal
do
agradecer,
_Brasil começava com um editoEncerro~
lembrando ao nobre
Senador Afonso Sancho -que o
praza· estabelecido
S. ExA
sabe quê foi o Presidente que
faloo em cem dias, nós já estamos com cento e cinqüenta
dias deste Governo- já está
ultrapassado em 50%.

rial

de

dizendo:

primeira
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por trás de tudo u_rn_a_ i-

déia central não 'isenta_ de mal icía
ideológica. A- técnfca_é_

a da
bl t tzkri eg
si mu 1 tânea
em diversos pontos, durante a
qual pequenos grupos tomam a
iniciativa de cutucar-quase ao
~asma tempo a onça com a
vara
curta.
outros

fatos marCanteS, cõmo

a_ liberação ·das borboletas -do

metrõ no Rio e o episódio san•
"PARA A CUT, MAUS-TEMPOS
grento na Praça da Matriz em
Porto Alegre, apenas indicam
--l_,.lustiça seja feita aos os sind-icalistas e os sem-:
1 íOeres- da __ CUT: com os ris- terra
obedecem a um desenho
-- ·
- --co -qué- o p-1 ano Co11 o r cor=-- prévio.
reu _-- Oe dar errado;
nada
mãis·-·natural -ao- qUe progra4psim serido,
de- Norte a _SuJ
Era o' que tinha --a a; zer. sr.
mar para esta época· do ano, dO• Brasil, estica-se a corda
direito
de
greve,
Presidente. (Mui to bem!) .
JiVJeita a recessão, desem- do
de
_ _ forma
prego, perda salarial e re- ut i 1 i zando-o
cidiva inflacionár.ia, como s·istemática para medir os eO SR.
PRESIDENTE.
(Mendes
Canale) - Concedo a palavra ao
viver num ambiente" social f~ i tos __ da provocação. O d 1 reit.o_ de greve _se transforma numa
nobre
Senador
0arbas
~scabroso.
Passarinho.
rede de provocações ern que e-Justiça seja feita ao gow xiste a reivindicação, o diverno---c-o-1lor: _até agora, reito,
mas não existem
os
O
SR.
o.IARBAS PASSARINHO
(PDS - PA . . Pronuncia o senão há o menor s_i na 1 de que deve_r_e,s.
Grupos _pequenos forguinte discurso.)-- Sr. p·resiisso esteja acontecendo.
A ça_m as grandes massas ao exer-:.dente, Srs. Senadores .o obj esur~resã
não dever i a cons- cíciO- do grevismo com objeti~
e a
tive gue tenho, ao vir à tritranger 'estrategistas
do vos pol ft i cos ----utópfcos,
mov1mento sindical, pois a reivindicação por _exceJência
buna, e tratar de uma matéria
que praticamente vai
ser o
calmaria tàmbém pegou dês~ dos t rába 1 hador_es, o re_aj uste
preven-i dos_ po '1ft i cos e so- salarial, passa a ser objetivo
prolongamento
do
discurso
notável
do
Senador 0utahy
bretudo economistas de qua- S~CUJidário. Qa-Í aS pedidas de·
Magalhães. Começo por
lembrar
se
todos
os
banhos duzentos ou mais por_ cento,
aos --senadores Constituintes
oposicionais.
Sjn9ular
à tão irreais que a _soei e_dad~ se
que fui
eu,
certa feita,
á
CUT é a iluSão de q~e. se a pergunta onde vamos _parar se o
continua r
tribuna da Assembléia Nacional
crise não che~ou sozihha, trem da bagunça,
-compete- a seus militantes c-i r-cu 1 ando
com
a
mesma
·constituinte, para defender o
direito de greve,
o que me
ir buscá-la onde pOssa es- ve1 oci dade".
causou grande transtorno na
tar escondida.
No me_smo di a. pol--tan_to,: a que
área empresarial. Eu defendi o
direito de greve, porque, desEssa linha emehda como me referi, no sábado, O Estado
reta·l hos uma sucessão de de S. Paulo também"publicava
de i946,
pela primeira vez,
aparece-esse direito na Consincidentes ao mesmg tempo um editorial a respeito e eu
graves
em
suas pi nço apenas determj nado_s petituinte,
conseqüentemente na
Constituição. Esse dj rei_t_o não
conseoüênci_as 1 oca is e pa- r-lodos determi nad.os períodos.
-- tét 1 cos em seu
i so 1 amento
tinha sido regulamentado; soda
política nacional: ·a
O tftulo
do editoria-l era:
mente o foi com o Pre_sidente
Castello Branco. numa -lei que
greve inacabada em Vo1ta "En.s_a_io Gera) para a greve":
teve como Relator,
portanto
Redondada,
o blecau~e na
"Não há cei-i 6ci dê-nc1 a na
Bahia,
a
fúria dos semdefendendo-a. o ainda hoje Det~rra ·-no- Paraná . e no- Rio
sucessão de greves e- maniputado Ulysses Guimarães.
festaÇões rei·vindlcatárias
Grande do Su 1 - tup_o cheira
-pr-omovi das por 1 f deres suÉ evidente qUe, en"tre a 1 e 1
a coisa feita para cavalgar
de 1964 e o ano
em
que
a crista de uma onda de abordinados a CUT -~ue culminaram
em
violência - ~
gi taç_ão -generalizada que,
estávamos trabalhando na Asi légaridade. -o_ que os meta-_-etnbQ.f--ª-_previ s í ve-1 -,-pelo mesembléia Nacional
Constituinnos _Ror enquant-o- não deu o
lúrgicos áà Ford fizeram em
te,
havia uma diferença tamaar de sua desgra·ça.
Servis-ão Bernardo _do Campo teve
nha de
tempo
que
_ex_ i g i _a
seguimento na ação dos sem~
modifi-cações.
E eSsas modifr-ram apehas para dar à CUT a
pior temporada de sua existerra em Porto Alegre e na
cações foram feitas, de maneitência e a patente _do sinsabotagem que causou o blera que o Bras i 1 passou a ficar
dicalismo de frustrações."
caute em Sa 1 vador: pãssa:ndono pelotão mais avançado das
pela paraliSação qUe _está
nações que respeitam o direito
De modo· que este é- o-edito-dilapídando o que resta_do
de greve.
património da Companhia Sirial
-de
primeira
página
Agora, o·que eu não posso, em do Jornal
do Brasil. E, na
derúrgica Nacional.
nenhum momento, defender é o página comum dos edor1ais,
a
Tudo começa e isso é
excesso no -di re 1 to d.e greve; o matéria é ai n-da desdobrada.
básico na~ ta ti cas de a_ção
que eu não posso defender.é ã
· di reta da CUT - com a ocuexistência,
por exemplo, -de
Cont 1 núo a 1 e i tura:
pação de fnsta 1 ações.
Na
piquetes que impedem que os
A sucessão --de greves e conForO,
ocupa-s-e a fábrica;
trabalhadores de determinada
em p·orto A1egre ocupa-se a
organização, privada ou não, frontos, numa única semana, em
praça;- na Bahia, ocupam-se
possam
exercer
a
sua diversos pontos do pais, culatividade. Porque isso -singi- minando ontem no Paraná com a
as subestaçõ~s."
nifica o cerceamento de outro morte pe um proprietário ruQuando o -ed_i torial de O E;:sdireito, que é o direito ao ral, num ritual
abrilhantado
trabalho.
Nós colocamos na pelo hasteamento de bandeiras tado de S_. Paulo _diz que houConstituição-a ressalva quanto do PT e da CUT, ·mostra -que e- ve apoio por parte da Prefei-
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~ muito ·fácil, atrav~s- da 1~
tur~.
tomamos
conhecimento, cha para a g~eve geral está
terligação;--co-locar o Bras i 1_
equi,
de que, _ r~almente, _ o intcf_ªda.
Prefeito de Porto Alegre ten~
em bl ecaute; é ·extremamenteainda,
o Uornal do fá'ci 1 .
tau homiziar os sem-terra que - Hoje,
estavam sendo buscados pela Brasi.l chega a av~nçar um pau-:-.
prática do- crrme.-- inclusive coma-is nas.con_c::1usoes:
_ LembrO-me de que, certa feita. eu fazta a- au-la --;naugural ·
aquele degolamento fêito em
praça púb 1 i ca .
"No Primeiro Mundo, ~re da Univer_sida_de de Sergipe, e,
à
no i te, eStávamos num j ari-tar
ves em setores essenc1e.is.
Hoje,
a Folha de S. Paun-ã-osão def 1agradas com íntimo-~ _ -quando se apagara_rií ,_as
tanta intensidade e sem a- luzes. Pensar·am que _era dà ·ca:.:··
lo traz um novo editorial
viso prévio, Para evitar· sa; nãO era; seria da rua. Era
Tensões trabalhistas -. e fala
que o serviço sofra soluçãõ rnai s do que da rua, era aa ·c-·;.::
no agravamento do
~onflito
de continufdade·e á popula- dade inteira. E não era apenastrabalhista no segundo semestre, que era p-revfSíVé-1:
ção tenha tempo hábil de a _cidade, --era--todo o_Nõrdeste.
recorrer
a
esquemas Por causa de·' um aci dentê .na
al te-rna:t 1 vos.
Usina de Paulo Afonso.
"As manifestações de alguns dirigentes sindicais
ora, se isto otudo estiVer fn..:.quanto à possibilidade de
Ma1s do que os índices de
reposição'' no caso, eu ter 1 i gado,
e
colrib i narido-_Se
agravamento dos conflitos
Pedl ria a ··aterição do nobre isso com oUtras ações importrabalhistas no segundo semestre vêm chamar a aten~nado r Jutahy_ Maga 1 hães
- tantes, como a ação de meta'da inflação anterior ao lúrgicos_, por exemplo, é bu-:·ção, mais uma vez, para a
p-lano de Estabi 1 ização Eco- tros
·que
correspondem
ao
necessidade de esforços por
nõiníC:a - hipótese __ja negada "coração" da economia braSf-parte de todos os setores
1
e
1
r
a.
é
fá
c
i,--preve·r
que
-um-a
~
-pelo
Trlbunal
Superior
do
envo 1 vi dos ·com o
obj et i v o
de evitar que dispostas loTrabalho no julgamento da greve gera 1 pode para 1 i sar a
--greve
da _ CSN,
os Naçã_o~
ca 1 i zadas de interesse tereletricifários e_ outras caminem degenerando em atos
de tum-ulto e de violênc-i-a.
tegõriS:s 1nsuf"lad8s
pela
E tsso é ·a que me ):)ar"ecé que.·
CUT estão pretendendo é de- está aqui es6~ito, a depredações ocorridas na
o-se~tabi 11 :.:?r o ·governo."
Ford de São Bernardo eviEsto_u farando sobre este a::;;_-denciaram, de modO preocupante, os risco de desconCesso a leitura ~ passo à a- sunto, em grande parte, para
doque
me caracterizar qUe-o abuso passa
trole no movimenta stndi- preciação
a-Ser antipático parã- a pró-=
cal, e o contraste entre a impressionou.
reiteraçãO dos intuitos papr j a popu 1aç:ão que s-ofr:~ esses·
cíficos do moVimento - ponEm pr}mfiiro lUgar, a coinci- abusos - os -que fi c aram sem
to em que insistiram com -dência de três jornais dos l.u~. os- ·que--fica·m sem--transveemência
as
lideranças mais importantes c;to _País. no porte, os que ficam sem ostrabalhistas- e a realida- seu_ pensamento editorial. a ..bancos no moriiefito iám qUe de_vEim
que
se está faZer os seUs pagamentos._ Isso
de da turbu l êncta e
da respeTto · do
exacerbação_. __
tudo o sindicalismo ·competente
passando.
e v 1 ta fazer._
Ainda que os sacrifícios
Parece que ficamos, de algum
Lembro.;me de uma feita em··qc.ieimpostos pelo Plano Collor modo-, .a. _parti r do processo da
tenham-se reveldo, até a- chamada abertura no Bras 1 1 , eu discutia. na teleVisão; Com
qui, comparativamente meno- com-·a transição, anestesiados o_ Deputado Lula,_da SUva, e.
res do que a sua radial ida- em reação ao ~ue se faz em quando_falei sobre os piquede- e a _situação de caos termos de abusos praticados tes, ele me dtsse: "Eu também
hiperinflacionario anterior por
algumas
lideranças concordo. Líder que é lfder
fazia prever, por,
é trabalhistas. Vejo que isto não precisa de piquete para
i negável que aetermt na di- nos pode levar, a todos nós, a faZer para 1 i sar o seu ·1 óca 1 de
-ficuldades sérias a grande resultado nada satisfatório. trabalho''.
parte dos setore~ da econo- Insisto: defendi o direito de
Lembro-me tàmbém de -que a
mia brasileira. E o preço greve dei mal com a área paindispensável a ser pago tronal. que achou que era _ex- primeira greve de Vo~ta Redono
qUé- - estávâiiiOS ~ da,· que acabou desaguando napara a obtenção de sucesso ceS~ívO
no combate antiinflacioná- fazendo. Mas. no direito de quela tragédia das mortes, rerio, condição básica, por greve, COlOcamos lá qUe, nas vê1ou uma Palavra cujo sign1-'
sua vez. para a retomada ativ1dades essenciais, se exi- ficado todos nós- passamos a
dos investimentos e para a· gi a, entretanto, que fossem conhecer: _ ''arras'fão''. o que
melhoria das condições de preservaaas·. rmag i nem os srs. era o "arrastão", dlto pelos
Senadores se esse quadro que pr6pr i os greViStas? Er·á·· érit:"rar
vi da da popul a<;ão."
os jornais estão agora carac~ uma _equipe_ O~!· pique-tes para
ter i zariClo for· exatamente o Que arrastar pa~ã fora da usinã osChamaria a atenção dos Srs. me parece que os jornais estã_o que estavam ti""é.b$Thancl6.
senadores exatamente para essa pensando ser! Imaginem se isso
colocação da
Folha de S. é apenas uma epécie de treina~~ Isso, evidentemente, cría d1Paulo , que está sendo até ob- menta -gera 1 • para que venha, ficuldades sér.ias entre_ a majeto de processo por parte do em segui da, uma ação c_onj unta._ nutenção da Ordem-- e· ã--gcfran'fTa
Governo e que se sabe-que tem de
todas
essas
açõeS .da greve.
uma redação com a participação grevistas!
Não- podemOs-- desconff~cer qUe
de esquerda no Brasil, que é
Comecemos pelo blecaute --dá~ há razões·; Corõo o Senador Juhábil, capaz e inteligente. No
entanto, aqui se diz, como se Bahia. nobre Senador Jutahy tahy Magalhães a.inda_ há pouc;9disse n-o editorial de o Uornal Maga 1hães, com a ocupação da . fa 1ava. e_ hâ peraas sa_1 ar:- 1a:f s.
do Bras i 1, que os efeitos ,no-· área.
Ri gorosamente técnico; _Depois da posse do Pres i den_te
civos previstos para o Plano muito bem _feito, de tal modo Collor, j§. tivi!riloS o __ primeiro
Collor,
neste
perfodo que permitiu, desde 1ogo, a mês com 3,~9% de JnflaçãO;-_~o-~
dramático, não se realizaram, supressão imediata da eletri- outro mês chegouÉa 9%; o outro
ou se realizaram mui to aquém cidade para praticamente
a_- passou de 10%.
evldente_ que
perdas:,
que
o
do esperado. Mas tudo leva a áreã de ma i ór di na mi smo da e-.-, essas
-jornal Folha de S. Paulo chega
crer que, apesar disso, a mar- conomlã brasileira.
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a dizer que são

absolutamente

salário

cawsam
e

quebra

no

di fi cu 1 dades .

Ouem vive de salário- e eu
posso colocar-me neste grupo,

~i~~~as ~i ~~ra d~i m~e~~;r ~~ts::

plica

de Karl

a_

teoria d_a mais-valia

Marx,

nunca

e_xpl oref

ninguém- pode saber exatamen-

te que

está

sofrendo

perdas

reais.
Essas perdas r_ea is,
como defende o Senador Afonso
Sancho. são o que devemos pa-

gar, como sacrifício, para recuperar um pouco adiante o
nosso ~rdenamento económico,
visando fugir daquele terrlvel
mal que era.a hiperinflação do
passado?
E
um
ªssunto a

pensar,

Vejo

mais,

inclusive

aqui,

quando -Se fala
em
indexãção,
por exemplo - e eu votei neste
plenário e disse,
S~.
Presi~
dente e Srs. Senadores, que o
fazia c_orr restrição- a
indexação é
um
lo~ro, porque os
trabalhadores
vao-se
i_ludir,
como se i 1udi ~am no pasado r e_-:
moto com os aumentos
causados
pela
indexação ao IPC imediatamente anterior,
jogados
no
salário daquele mês. o traba1 hador pensa que teve_ um _grande avança· e, em seguidÇJ.. a i nf 1 ação toma conta, porque,
_Se
aumenta 40, a inflação chega a
6Q; se.se aumenta 60,, a inflaçao va1 a 80!
...
Então,
a
indexação.
também
aqui no meu caso, que falo
a_inda numa garantia de estar em
equilíbrio entre Opos}ção e
GoVerno,
vejo
que a 1e_i foi
feita, em grande pa~te.
para
tirar partido das_eleições ..
Com
isso,
sei
que
fico .em
confronto imediato com a~ Q~?S
Casas que aprovaram a 1e1. Er,a
fáci 1__ fazer uma promessa aOs
trabalhadores, fazer a indexã-:
ção como s~- eles
estivessem
sendo ben_e:f i c i adas,- quando, na
verdade, não serão,-- se o P 1 ano
vier a
fracassar mediante um
processo desta na tu. reza:. 200%,
150%

e 170%.

No segundo semestre,
vamos
ter os principais
dissídios,
que são os de metalúrgicos, de
bancários etc. Então, este segundo semestre
foi preparado
para essas atividades. _Pode
ser que eu_ esteja sendo i lu dido pelos
editoriali~tas
Qos
jornais a que me referi. mas a
impressão que tive é que eles
têm razão .. Preparou-se para o
segundo semestre o grande embate,
na esperança de que o
processo fosse malogrado, completamente _malogrado e pue estivéssemos _agora com uma
inflação bem mais
~lta do que
estamos e com sacrifício,
ão
mesmo tempo, do salário~
-

uutahy

O SR.

uARBAS PASSARINHO

O

UUtahy

Magalhães

Pe-rmlte--me v. Ex~
um aparte,
nobre S~nador Jarbas Passarinho?
-

imorescindíveis para a vitória
do Plano, essas perdas
de
sa 1 ár· i o rea 1

o sr.

Com praze_r ouço v._ Ex .a.

_

Sr.

Magalhães

Com prszer, êscuto V. Ex~ sabe
dã admffã'ção- _qUe tenho pelos
pr'onunci ar:nentos qi..Je _V.
- Exn
faz.

6-SR :- uARBAS PASSARINHO

É

recfprOCa.

O

Sr.

Uutahy

Magalhães

Inclusive· tive a
oportunidade
dé apresentá r
aqu l.,
tàmbém,
entre outros no mesmo sentid_o,
um projeto regul amentahdo_ o
di r e l to de greve.
Também __hão
concordo- com os excessos, com
a radicalização_de:_ posições. A
greve,
nessas
áreas es-sencia_is,
deveria
ser_
precedida
pelo merio"s de um aviso. Al_iás.
nas _áreas essencfai.s nã.o.. poâe-ria hav~r. __ITI?.S sempre deVe.rla
hÇlv~r _.um_ aviso pr-évio da
ir:stalaçao da greve, para depo1s,
então. quando a Justiça determi nas se .O r_e$u 1 ta do, ser atena_ído por qualquer das partes
prejudicadas pelo resultado da
Justiça. Quanto ao que V.
ExA
fala
sobre a_ questão da indexação, acredito que ela,
pura
e .simplesmente, não é realmente a sol u.Ç_ão, -apenas uma
manei_ra _de evjtar a perda maior
do sa 1ár i o que vem o·Correndo.
HOje estamos
sem
indexação,
mas também - não há um ganho
salarial ._A livre negociação é
urp ideal a -ser·_ atingido.
Já
t. i ve
opàrtuni d<;ide
de - d1.zer
qUe-. há oit_o anos,
também apr"eser1te1
um. prOjetO àe livre
neQociação, que chamava optatlva,
pois
era para ~arant1r
também. que aquele _slndicato
fraco,__ que_ n~o t_ fVesse Condi~çõ~S de POder negociàr- vantagens perante. a empresa, ãceitasse ou não a livre negociação ou fosse atendi do pe_l a L e i
· Salarial vigente na épõCa:· Livre negociação,
em . qua-l quer
país desenvolvido~ é para
ganhoS Fe~iS e não para reposiÇão salarial,
pois
reposíção
salarial é automática. o ga~ho
real da produtivldade. é
Que
será
discuti do
na
1 i vr~
negociação. Este é Um ideal _a
ser
atingido,
mas
não este
tipO de
1 ivre negoci_ação
de
·que _se est;;l . fa í ando a f, que se
está querenQo impor. A grãnde
massa
assarariada n~o
é nem
sindica1izaóa.
Estão,
como
'éles frão neg_ocfar o_quê? Como
éssa ma i o r i a
assa 1 ãr1_Ç~da,
·na
Bra_sil.
vai
negociar
com o
empresário
se
nem_
ê
sindical fzada?
Quantos são os
sindicatos Que_nã6 têm condições de fazer: 1 ivre __ ne~oci-ação
com vantagens? Num per10do
de
recess?o . ":""":'~ pqr mal s-~- que se
qUeria negar, estamos atravessando um grave período de re-

que __ há é a busca
de_
-~arant i a _<?e _ ernpre11o e não_:de
ganhos rea l_s de -sa 1ar 1os_~ .Concordo, -em parte, com V. Ex .a.
não chegO a ver_ 'isso ç_om gr:ande temor, mas _concordo que.setembro v a i__ ser
rea 1me_nte _t..~m
mês- di fíCi í- para o Governo :-e
os sindicato.s. os grandes sindicatos
ter~o .a sua ~ata-b~se
agora em setembro, e são eles
os b_ancários, os petroleiros .e
os metalúrgicos. _E _es_te.s
têm
poder de bar~anha para uma li_vre negoClaçao.
Talvez -· sa_iam
ganhando, talvez perdendo. Aí,
sim, é que é preclSo não querer quebrar a espinha com radicalização de um dos- 1 adQS. ·
Na negociação,
1i_vre ou não,
.sempre_ o _e_n_tendi menta deve ser
buScadO €
n·ão a 1 mpos f Ção de
vontãde.
cessão

O SR.

uARBAS.PASSARtNHO

Note, ·nobre ·se-nãdor' Jutahy Maga 1hães, __ a_ quem agradeço 6 a~
parte, que o economista, mu·f tó
ccinh·ec i do no Bras i 1 • Professor
da Univers-fdade de Brasil ia,

~~:.c~~. t~~~~~~ão :ezà umr
;~~;
votamos no __ Congresso. E 1 e aç_t"ta
que isso é um 16gro. Por _quê?
Porque,
quahdo se fa 1a em 1 ndexaçâo ~e V. ExA parec~ que,
em parte, C9nCQrdaria com ela
e eu não concorÇo pe1.;J for_ma
pe]a qual
esta na lei -, ela
està coiir o I PC- _anter i o"r.
~n
tão,
é- aquilo que_, em termos
de ecqnomia.. se fala: correç;ão
pelo pico e não pêlO vale. E
não déve-ser
nem oelo pico,
nem pelo vale, RorqUe a· pico é
o· máXimo do Llftfmo salário obt 1do,
e
o
va 1 e é o .menor -de
todos, E;_y_i defltemente, deve ser
pela méaia.
como se apliCava
no período óo President~ Castello· Bran"co,
acusado- c.omo
eu dizta_ a i nda-nâ pouco
a___V.
Exn: em aparte-, de faiêr arrocho salar_ial_. Mas_ esse arrochO
s_alaris.l só s_e fez quái1âà
se subestimou o valor
da
inf"lãÇã6
residual: -Ma:S
qUãr1do
garantimos que,- qualquer
que_
fosse a a diferença, ~la seria
corr·igida. acabou a queixa.
E
tivemos- como djsse _OP aparte
a v. Exa ainda há. pouco o
recor'lhec i menta ÇiQ Banco _.!!1_\,lndial de que, no segundo semestre do ano __dê 68. os trabalhadores orga-nizados no -Bras i 1
tiveram ·, aumento
r eª 1
de
salário. Mas-isso não. Se _pOdia
fazer, evi dEú1temente, pe 1 o anterior·, projetando á
~nflação
passada
no ~ês ~eguinte, porque isso é" uma
bola-de-neve.
Isso não Pode dar __ r_!.;!SUl tado ·.

efr

7

E
eu _ tenho a
imp_ressão.
perdoem:.me õs autores q_ue to-:- __
mara~ a iniciativa da lei, que
essa lei foi feita especiffcamen_te para causs.r __ grand~~- J:?roblemas ao Gçvernq no· pérfodo
eleitoral. E claro, para obrigar, inclusive, a vetos
dessa
natur_eza.

•

_ ___..,.
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_

homem como Dércio

Mun'1oz, que não tinha

O SR.

JARBAS PASSARINHO

nenhuma

b_om. Qra, dentro de_ pouco
tempo" ·nõ·s vamos culpa·r o Exército._ que é qUem prat f ca ____ ·t fro
ao alvo t-odos _os, dias, ~ão é?

trou os argume_ríYõs, como economista, ele me deu mals raz·ãa

-- o· . Sr.
Jutahy ·Maga 1 hàes
"-Sim, _tiro- aõ al_yQ_, mas
em um
l'Oéal. mais . apropr<iado. -Estou
falando de tiro alvo,_ às
vezes,
até- para um namoro mais
no e_scuro_ .. _ L.á __e_m -Itaparica,
por -exerffp1 o. é multo ut i 1 i zado
esse sistema de tiro ao alvo
nas_ lªmpac;la..s. para_ escurecer o
-, ocal.
--

s1mpat1a pelos governos ·que eu
defendia, faz essa declaração de que r·ea lment:e eSsa
legislação não é boa, e mos-

a~ui

para pensar o que eu já estava
pensando. Este é O primeiro

problema.

o

outro

que·::me···está preocu-

pando, em que V.

E?! .ii. diz:

"Eu

tinha certeza aue não poderia
ficar de acordo", que são -os
abusos, esse outro já caminha

para um campo ·muito niafs grave,
como- se deU_ no EStàdo de
v. Ex.a, que a· rep·rese-nta
aqui

tão brilhantemente. Porque aqui lo não foi um a·cidente nor-_...

mal,
aquilo foi uma sabotagem
abso.1utamente
___ c_oinprovada.
SabQtoU~se
o forneciménto de
eletricidade para o Pafs.
O Sr.
~utahy
Permite-me
V.
aparte?

O SR.

Ma~alhães

Ex

outro

uARBAS PASSARINHO

Com pr-azer.

Ah!

O SR.

uARBAS PASSARINHO

senãdOr Jutahy Magalhães,
estou
pedindo a a tençào de- V.
Ex~ e dos ilustres
pares
que
-me-:---dão a flonra -de me olivir, é
que nós · ·medi temos
sobre
as
coi nc i dênc i as:~-:- Há -- U_ma grande
·reVtS:ta brasi.leira,
semanal,
que -feZ um estudo ·esquemático
do for:necimento. de energia elétrica
e das interl igaçõ_es,
qüe vêm -tlesde 1á
de
Tucuruí,
vaf- a Sobradinho, vai a Paulo
Afonso etc. Então. Toi no eXato _tocal, no preciso lo_ca1 ·em
que aquilo provocaria
o blecaute que provocou que ·Se fez
esse tiro ao alvo,
a
que V.
Ex.<:. se __ refere.

o Sr. 0utahy Magalhães
Há
um dado. que deve ser
traz i d.o
ao
conheci menta_
da
c-asa.
Eu não -_~sei_se--a Meritfssima
Falou-se na ocupãção das sur·eporbestações, , como a de carnaça r L _JuíZa, a que V. Ex.a se
No entanto. a Jufza de -camaca- tou
a i rid_a
há pouco: conHece
ri
teve a oportunidade de fa- bem esse problema de e1etricizer
uma
declaração _pública,
dade,
mas
ela deve saber bem
não · ·a_buSo nessa
dizendo que os operários que ·se houve ou
es.tavam naquela subestação -;- subestação. Dentro da_ subes"tater
mediatamente acataram a decf- ção acredito que-não deva
são da Justiça e nada
tiveram havido mesmo. O problema está
i mede responsabilidade no blecau- co 1 oca do_ tora, E caus_ou_
te ocorrido no" nosso -Estãdo. diatamente o quê? Quãndo uma
Está-- Se rido
investi gado,
sem grande corrente passa
a
ser
qualquer problema;- nao nas su- desviada para as -~orrent_es ·labestações, mas tora delas. Al- ter-a is e essas· co-'f·rente.s 1 ateguns i nd i c i os par_ecem demons- r· is- n:ãO--'- têm capacidade d.e
__. ..;tentar _a,quel a
força,
ela~
tr·ar
que alguém.
realmente,
teria at·é, .dizem alguns,
ati:- automaticamente se desligam. E
rado
nos aparelhos,
não sei -o-recurso- que _a ·técnica dos
bem s·e disjuntares, ou gue_ ou- e!"letriCi~tas pratica,
e-- Foi
tro nom~
tenham.
Esta sendo isso que
se
deu.
Então,
investigado. No momento,
não quebrou-se no _1_ugar, impediuse pode ainda dizer que foram se no 1 ugar, proVoc_ÇIU, como se
os eletrtci tários qLJe provoca- tiVéS"Semos _aqui!. Por exerilplo,
ram o blecaute porque a Juiza uma exemp 1_1 fi caça o mais b~na 1 ,
fez a dec_l araçã_o__ de que e 1 es se tivéssemos--L.,Im grande cOnduágua
e
tivéssemos
atenderam
imediatamente a de- to_- para
cisão da
Justiça
de
modo con.dutos paralelos de caltbre
pacifico.
mui to menor ·e que
subi tafnefit:e
toda essa água fosse para o d_e
calibre menor: estOuraria.

O SR.

uARBAS PASSARINHO

O Sr.

Jutahy

Conhecendo V. ExA tão bem, não
enveredo por Wn terreno que me
é muito particularmente grato,
que
é
fazer
um pouco de
ir_onia:
se
não
foram eles,
quem sabe
fui
eu
ou __foi V,
-Ex.a1

Magalhães

Talvez
sejam outras pessoas
que estejam aborrecidas. Veja
V. Ex.a isso em ponto menC\1"'. E_u
ROderia dizer qu~ essa questão
de tir-o ao alvo ocorre até nas
cidades.
Se V. Ex~ for ver ...

Entã-o: para
que isso não acon-teça· na eletncidade,
elas
a~tomaticamente se desligam; é
um -processo- .--autonlát i c·
·c
desligar,
D~:Ol igo_u, ____ ni:l,__
deu
1 uz á- sa 1 v a dor,- -fez um b lecaute naquela região.
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aqu1.
A outra
é __ que os __ s_em:terra podem ser e.st i mu 1 adas --a
v_irem _para dentro da praça
PrinCiPal __de_PortÇl -/:i.legr-e e·,
d_epo is, _ dego 1 ar u·ma pe~so_a ·e
não vai" aparece-r, Senador· Jutahy Magalhães, o culpadO. Ho~
j e, _1 i que Já _apareceu outra
t,est_emunha,
que estava_ a dez
_metros dO 1 oca 1 • e--· di $_se que
não é aquele que_ fb_l r'econheci do por set.é .outras
testemu"nhas e,
sim, um terceiro; e,
de ségufidõ- e·-terCeTro em di ante,
não §e .chegará à culpa de
ninguém.- tra o .que- havia,____ a
part 1 r .de 1979, no ITieU Estado,
quando se fazia_ um verdadeir-o
massacre de Uma ·pe~SSóã com
quarenta a c i nqüenta t 1 ros, __em
que ·se ma ta \.ta uma pes·soa s.Ob
émboSGada e era caracter f zado
os .juríst:âs que. me __dígam se·
isto é
fa 1 so _ou não
fa·l so.,
como
sendO' imposS.íve·1-~puni r a
-pessoa,_ --jj"orque não· havia a_ individual fzação do·cri_me.

O Sr, ~utahY Maga 1 hães - L i n_:chámentos óéorr-i dOS ..em_ larga
e_sca 1 a na B~h i.a, durante. certo
per i od_o,
também-~
1 evavªm
a
i_sso. Neste cas_a, _____s_e __ v. Ex.t me
per-mi té, ésPerO -C1Ué, pe 1 os mEi'nos,
o culpa·do seja encontra.do, julgado e condena_do.~- porque _foi
um ato de violência
estúpida e -não_--pode receb_er de
ningüéffi CfLJa:lquer des.culPa pelo
fato _.de
ter ___acoa.te·c-1 do. ___No
casa·crã-·aahià, v. f"x.~: fala com
conh_ec_j_mento de causa,. - por.que
examí nau~
1 eu
e__ estudou_ esta
ques_tão; mas oca:s f o~nar WJi'l ""1:51 e_caUt8 no nosso Estado, na Capital pelo menos., o local____ não
fõ i
o_:_ _ma ·rs _,-,apr-opr:i ado, -j:iorqve
·-há out-ras· me.di das a s_er_eJTI-- to._mQdas. para evita r C?. _blecaut_e_
de Sa 1 v a dor .e_ da Grande Sa Tvador,
como,- Cfe. fãto, acabar"ãm:..
·se_ tomando_._· E -ló~icõ--- que=:
quando
há greve, ha urna manutenção que não é perfe_i ta. não
é
imectLa:!:a. não é rápida. Ai,
éntã-o. demora-se um pouco _mafs
-para ,a tender. Agora, -não concordo, abso 1 U"famente. -.que se
-::faÇa
issO;'-princ1palmen1;e _p~;!_1 os ma 1 es. que ocas i o na; . P.o"r
exemplo,
nos hospitais-,"_pode
ocê.sionat:" a mo_r_te de_ alguém.
Nã:o
tendo hav 1d_o o avi só pt,.é- - vio. gue a _1eT. -d_eve: d_etérminar, e lÕQi'Co Que o_s hospitais
não podem-preparar-Se pa"rã um
c:aso a-este tipo.
-

Q SR. uARBI\S PASSARINHO - Mas
esta ser i a a grande ãffe·r_ença,
exatamente entre __ uma greve que
;,___ ... e--f-eita cfvfl izadãr'nente,
·com aviso préVlo_,"
comQ_deve
êxistlr. e umá sabotagem, -que
não
se va1 avisar prevfaroente
a ninguém.
-

Agora
estou preocupado é se
isso são experimentos particulares. numa espécie de antecio sr.
Jutahy Ma.gaú;aés -:-_o
pação do que vai
acontecer que nós,
àté
agora,
_nao
mais _tarde
no tQdo. Quer d f- fizemos~
Na minha proposta,
zer, já se sabe _q1)e_ um b 1ecau- _por exemplo, estava __ pf'oêvi-sto_,
te dess_a .... na t.ure:Za dá certo. . parQué sou a favor de ·que isSo
Dá. A sabotagem pode ser feita ocorra.
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SR. JAR.BAS PASSARINHO -

De

aua 1 quer mo_c!._o. o p_rópr i o texto
constitucional, que não está
a i nda regu 1 amentado neste pon-

art i 1 har:-_i a_,___um mí_ssi 1 é_

caro.
Nã-o

-

-

mui to

se _ faz- eXercíÇ rO de_r.f i m

Agostode 1990

2 Sr.

o.Jutahy

Ma~alhães

·o.e·:-

to. ê muito claro: a ativic!ade de ano de_ se_rviç_o -mil_itar oessencial
temque
ser brigatór'fo, pQI-que lsso eXigipreservada. Então-,_ bas_t_a _dizer ri_a um. ~e_xer-çicio ,_-chamado de
i ss_o. T_ewi a. _que $é.r _. p_-r:e.serva- J onga
duraçao _ou manobra, o
O SR. o.JARBAS PASSARINHO
da,
e_ o_s .sind_i_catoQs .org_anizã.- "qu_e
corriprbmetería
muit_o _Exll. fÇl.l_a em i _r: r~ a 1 i da de ...
dos negociariam,

te,

evidentemer:'l-

com os_patrões, ou os pa-

trões priva dos ou os patrões
estatais_. _Se_ria perfeitamente
possível fazer isso-. garantindo que a população não_ sofresse o
que V.
Exa
acaba
de
mostrar.· De fato, -imagfne-se a
UTI Oe um hosp i ta_l_ __ subitamente
sem possibi 1 idade .. de forneci-_
mente de ___emergi a e
não
t~ndo

:~~ág~:sen~~â;r·~-~~~~a- ·xeei s~~~

Senador- Jutahy Ma_g_alhães. mostrou _craramente que:.
inclusive,
para atingir Salvador f_oi
mui to bem feita a _syposta
sabotagem,
que ar_ticularam a-s
1 inhas de transmi_ssão.
Meu obj et 1v o e r-~a apenas este,
mostrar que doi_S. jo_r.n_ats_
importante.s pelo menos em trechos~- reconhecem c!ue não- ho.uv:_e
o malogro _do P)?J.no Col ler- ·que
justificasse as a_ções
vío_lentas que estão sendo_ hoje objeto de_ rea 1 i zação no Pa l_S ._ Que
há - perdas, todoS sabemos. Negar perdas, acho que
ninguém
aqui ,
defendençlo o
Gove_rl')o,
mesmo com-~ ~orage~ que· tem- o
Senador Afonso SaGcrq ou o Senador Ney Maranhão.
ou
teria
coragem o senador Lei te Cha-ves
ou o Senador José lgnácio Ferrei r a,
n1 nguém- poder i a negar
perdas que ocorre_rn__,_ porque os
assa 1 ar-i a dos s,_ab_~l].. q_ue es-tãq
ocorrendo. -A questao toda· esta
colocada nest;e_p-onto: se elas
são suportável s.· até 6
momento
em que devam se_r:: __responsávei s
pela reCUDeração da ordem económica
_ou ,.não._ Este é
um
ponto.
o outro ponto está relacionado_, _incJusive,
com questões
bem mais sérias __, a partirdessa perda salarial.
~or- exem~
plo,
fico
hoj~ estarrecidoestou fora d~_Exército há ~aip
de 20 anoS '--quando vej_o o __ que
é o contrach~que de um Oficial
General.
AiQda hoje tive a oportunidade de ouy_i r uma conferência
feita _pp-r um_ professor americano soQr~
Economia,
mostrand.o. os modelos_ económicos do Mundo, a _convi-te _dO Ministro Ozlre_s
Sil_va, onde me
sente i j_unto a J,J_m Gene r a 1 de
quatro estrelas •.. esse .General
recebe bruto pouco_ mais de 2.00~
mi 1 cruzei r os ão- mês-:- li-- tropa
-estou sabendo- está
totalmente
prej ucU Cada·
no
seu
adestramento.
N~o _se
atir-a
mais
estávamos falandO, "há
pouco, sobre ti r o ao aTvo -. ·
porque
não hã dinheiro para
garanti r . .
a
. _de_;;pes.a
co_rrespondente, _Uma granada de

~_ijiheiro_ .. ~Ca_t·tou-se

so; cortou-se a

t~mbém-

refeição

is--

das

-v.

Ex --não a_çha qu-e e uma· i rr~a:-1 fc:lade, para nã·o di?er_ uma
magogia, quer-er que ·o yiq'!Presi-dente .ó~ República reç~!;J~?l
50 mi 1 cr-uZej r:os men_saj s'?
· ·

0

sr.

.

V.

'---

Jutahy Magalhães

V.

~~~ hg~o ~·~~:r~~: ~~~iaàq~~~~~

s._e_g_t.,!_n_çlas-fei r as;
cortou-s_e- _a
refeiçã"o das sextas-feiras.
A
tropa
não __ t.em ·-equiPamento e que sao chamac::los para
exercer
-.e~tá ~a.bs_o_l_u~a.rnent@:, -r:tCl meu· e_n•
fu_rções
de alto ní.:v,.e:_l___ nCJ.-f'?ÍS
t~nder,
despreparada para o ·tlo. qUe fazer- ·com, que eles. te_exercíCio-'da sua mis-são.
Isso n_harn· qu~ _re_ceber, de uma fornia
é a 1 g_o gue não m_e 1 eva _à preo- ou· 'de qutra_-._ ~qua 1 quer _mane.rra
-~upa<;:ãQ __ e_straté9iCa·, po·rque e.u
de __ .f:azer . c-onl - que ,_ os
s_e_us
"não vetjb n~l)hum- inimigo ·-poten- sa_1 ár i os_, seus vencimentos __sej_arn aiJmi:mtãd_os·.- como:- mUf'tas
~~~~n~~. r:e-,_~~~~ a~v~~:~i~ffien~~ ve:Z'és_ i rr:egülarmente-, atra·ve-s
leva à frustração dos profis- de pagamento pei o Serpr_O? · ·
---'Sionais- Que __ que_rem éumprfr O
_seu devEB" norinal. 'Nãõ:_ é _nada
O SR. o.JARBAS PASSARINHO
de el"ag~rado,-- e que não encon- Mas não tenho ~pvi..,Ç~; _?q "t,é.J"'!h.O
··
tram çongi.ções ·para _f_azê-lo. dúv i da . :.
Então, éfl SEf_i_nsere .o Sacrif_fO
Sr.
Uutahy
Magalhães - Não
Cio de todos. Todos e_s:t"ão_ .Pa:gando
o p-reço para ver se fu- Ser i a inuT'to-·ma 'is- réàJ :fazer--- a
gi mos dess_e fantasma e.m. que coisa cl a rã, t_ra_nspi3.r€mtêd''oV.
quando propôs·
fazer:-:Se
v-fv-í_?mos._ :.,a,i ri_Çi_a, _h?_ p~uco·, gue Ex<:.,
nao era rantasma, era materlá- uma _c_o.isa c_lar~, _ tr--ansparenl:_e,
1 i zado , ___ ·Que
era -exa tamente a para _que todo mundo ~{OUbes~e:
Y,fperinflação. O que é.di_antava No·- entant_o, "'_procura-se 1 evar
nos .Uudi.rmi5s'?
sempre c_om essas __ :manoora_~,
esSé
jeitinho brasi_l~ir.o-, q~e
r\.fobre ___S~mador· Jutahy Maga- não é - ac!mi.ssiyel.
N_~o
posso
J 't"lãe·s, quando eu apresente_i· um acreditar ·. que - --o··:_· Viceprojeto -~qui,
que me causou Pres_i dérite ·~ténhi _ó:::mi:fíÇ_õ.eS_. __êie
_grandes d_i ssabores. ·equ i paran- _viver aqui; e-m --s-rasfl·ia, me.~mo
-_09 q X~~r_fç_i_men-t;o O.e .L!f!l- Ministro morando n·b. Pa 1 ác i o, porqu-e S.
d~. Estaoo com o venC1mento
de E~.a " foi morar no Pc;Ll __áci Q."e!X_âcaUsa
· oes~_e
um Mi 6is-tro _ do Trit5Una1
-de tÇttnefrit-e - por
éoi1tas -da Uni_áo".
portanto,
o Salário dé: .5P _,mil cru;tei_"ros
~r-r-ibuna1
SUperior,
mas -não o por mêS.- ~eo_ma_ e- QJ]e cí _s-r.· Jô_ã_o
"'SUp-remo,'
nós, - - senadore_s, SaQtana, -·com 70 mil cruZeiros·.
ganhávamo_$ 31 mi 1 e _ fr-ação de pode pas_s_a_r em-- Bras i 1 i a pagancruzac::lo.__ ~,Um__Ministro do Tribu- dO_ suas despesas, pagando ho.s-:
n·a-1 de- ~QJ'ltas Ganhava 2.5 mi 1 e pedagem, paga h do tudo i_sso'?
E
500; ·um Mini_stro do- Tribunal difícil.
SUperTOr -· do Trabalho também,
~hf i m, -dos- Tribunais
S_yper i oO SR. .JARBAS PASSARINHO
··reS,
e
um Mini s_tr_o de Estado Ess~ tem ill_&~. ri_ga:.. -- o~--:._,~en~f99t:'
~dP GovernO Sarn:ey- não __ ganhava
Itamar: FranE:? nao _tepL-- -. ~-:"....~, __ .
~ 5
mi 1 . . E •. ao mesmo- tempo_-.V'éio essâ tentativa dê ·moraliAgora, veja, só di. sc_q_r:_c;lElci , _d~e
-2;ação, que_ eu me _coJ o.que i sem- tudo _o que V. Ex~ disse _)3gora:,
P.:_re -~_i nte i r_,;lm'ente à , vontade, dos
adj et_l vos. Se e r~ t_ea 1', e
peque
janiafs mo-rei em·-casa·o- o~tra coisa_ que V~ Ex__ __f:a\ou ...
l'J::c;al __d~ MJntstr_o de_ Estado.
Tên-ao -s_tdo._Mi ni str.o por C;uaSe
O Sr~ Jutahy Magalhães
·nove ariO"::r, morei sempre no meu Para nao dizer-demagogia.-.á-Partame_nto,
na· minha casa:,
pagando as minhas
despesas.
0 SR . .JARBAS PASSARINHO
É.
ambos, para
Reconheço_ qu_e eu tinha caSa, Quis fugir
ou ti nhà Qparta~ento em Bras í- zer que era cr_oe1 da de. V~j a·~ Y.
1 ia, ao passo que,- se se tiver Ex.<:.,
sai_ ó
Senador
Itarnãr
-de tra~er para_ cá um· Ministro Franco -de câ, oride ter(a" fl_õ_je
oe· Estado que venha de qual- um 1 íquido de 4'"00 mil _c'f'Ltzê:-te
vai gahhar 50 mi r. -r,
quer EStãâo Cio Br:asi 1 . ~ _ não r-Qs_,
tenha
aqui
moradia,
ele vai
1 ogo em segui da.· teve que
ter
tér
qué
pagar
para
ser uma
atitude di ferente d~ do
~]ni stro_'?
-Desgraçado do Bra- Presidente, porqUe o Pt.E;s i d_en_te
não morOu na residência o~
§jl se for ãssíml
ficial, o Presidente foi mora-r
o
sr.
Jutahy Magalhães - na Casa da Dinda. Mas o sena-Y,ermí te-me y.
Exll mais
um dor I ta mar Fr-anco não _ tem. a
Casa da Di_nda,· e t~f-ia que·l')'lo~parte_?
rar em algum lugar, e foi
mor~r
exatamente no Jaburu. S.
tXIl ganha menos que 50 mi 1.o
O SR. o.JARBAS PASSARINHO
Çpnc;:_~do o apa-rte ao ·no_bre
Se- -Pres_idente da .República·.: se
ganha·
ma_i
s
•.
ganha
pouco·
·ma
f
s
/lad6F Ju_tahy _Maga l_hã_~_s.

n:p_s

de

cu-
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pri_os, ainda_ -º·º-de_- "acei.ta.r o
sacrifi'cio de pagar para ter o

PresidénCiil.
que'--,{ ócupad~
p~_lo Sf'. António Luiz Maya,
Suple,f1te d_e Secretário.

desempenho de. Pres_i dente d8
República. Acho que não é _]usto nem com ele nem com· o Vice-

-o slf:- PRESIDENTE (Antôni~ LUj_z Maya) - Antes de passar
a

de 60. ·Mas esse tem mei_o_s pró-

Presidente

nem com os Ministros.de Estado. Af é
que_ era
preciso considerar a questão e
verificar, também,_ a confusão

palavra ao próximo orador lns-

~crito·,

·a

P.res1dênc1a

informa

aos _i_l_us:tres -srs.
Senadores
que será realizada uma se.ss.?,o

segu"itlte !"lota de esc 1a reeiencaminhada àquele
jornal
_na
úftima sextafeira:

menta.

"TCU esclarece sobre
t~~mitação do processo de
contratação de recenseadores

tremenda que há, hoje. em ter- solene no·_-c=ongresso_ Nacio_na~l-.
_A
Folha
de
S.
mos de política
salarial
no rto Plenár1o_ da Câmara dos
oePaul o, edição _de 1 o:t-8• t-uso ,
Bras i l. Vai have_r um novo dis--putados,
amanhã, às _11 horas,
pág.
A-6,
sób
0
1 10
sfdio no Banco do Brasil,
Se- --destf_!)a_dq a. rec.ep_cionar,
SUa
"IBGE pode adi ãr o CensO
nado r
Jutahy Maga 1 hães, e vão Exce_l enc i a, o Senhor Pres i de[lDémográfico". _veicUlou masurh1ir comparaç_ões: "um_ caixa te_ da_ Répúl"iCa- da Bel ívia,
téria, cujo conteúdo
induz
do Banco do Bras f 1 ganha mais _Ja~i me _pa_z Zamora~ _·
o
leitor a
acreditar que
do que uni ·gene r a 1
de três
uma possfvel causa do adiaestrelas''.
VÇ3.1
aparec.e_r essa _Cohceao~ a. palavra ao nobre
mento
dos
trabalhos
comparaçãO,- COmei aparéceu, --in- Sen"ãdor_ Ney M9-ranhão.
censitários de -1990,
terá
felizmente,_
d_Oo__-meu prezado _asido
em conseqQência dó
-E·x~
migo Car16s Chagas, que disse
não se " _encontra em
temp-o ·em_que o processo sona televisão qw~ a __ ascensoris-- ~1 enár i o_.
bre a contratação d_e recense_aQor_es trami tau __no Tributa, que ele chamou de "piloto"
do elevador do Senado, ganhava
Concedo_ a pa-1 avra
aQ nobre
nal de Contas da União.
mais que um piloto de
Mira~e,
Senador Mauro 6enev'fdes.
··
que
normalmente é um capítao.
O asslm-to .mE!ret:e reparos,
s__ -~~----não__. ~e -, ·et:~contra em
objetivando
reco_locar
os
Essas
pbbreS rapàzés que ~s Plenárro: ·
fatos
em seus _verdadeiros
limites:
-tão aí são . _érTipregàdos
de um
firma,
oue paga para eles a
Ci:mcebo __ a Pa1 a~ra- ao nobre
1) em 17 de julho p-. pas"estrondosa"
aoma
d.e_
_ um Sena-aor Alberta __ Hoffmann._
salário mínimo.
No entan_tD.
sado o Tribunal
recebeu
a
a i nda hoje ouvi de vma p_essoa ·,
O SR.• ALBERTO HQFFMANN_ (PDS.conS:ulUf -fOrmulada_ pela_ Se-_seguin.te
cretaria -_de Administração
nessa reunião de que· eu parti- RS.-- ---PrOríuncf~ __ o
cipava,
ouvindo o
professor díscurso.J____ -. Sr. ?_residente,
Federal
da Pre.sidên_cia da
americano,
depois, ~m conver- .S.f-_s •. Senadores. -em i nterven~o
Repúb 1 i ca sobre a po_s_s 1 bisa, "e os pi lo_tos dq _.Senado, de
ontem/ eU dava voz às ml11daàe de o IBGE cOi:ttratar
do elevador?" Eu_ dissei, màs é nhas
preocutJã.ções quanto
à
recenseadores_ sem a
obseruma brutal injustiça, _e.le.s não poss_ível
não:-reál ização
do
vância _do Concurso· públ ice;
ganham o
que
se .diz...ern .. t'Aç:!S _cens.b~-- gera 1 dén'iogrâ f 1 co
.do
passa a versão."
af ·vem aque- B.rasjl __que, se-gun·do norma ah2) mesmO' não se rev_estinla
velha
hlstór1á do ·_Alkmin, .tjga e a legislação em vigor,
do a çon~y1ta · d_Qs_ pressuque a verSão vale mais do que se res.L'i.za ,sempre no ano ze~çi:
po_stos
basico-s para seu eos'' fatos; o- que- va_l e é a ver19~d·. ___ E
comun_fcava
a
este
xame, por não trazer paresão_, não os_ fatos. A1 iâs,
não Plenárl'o
que o __ Tr-ibunal
de
cer:. do- __ órgão
ju-rídico do
era
nem do Alkm1n, a frase o- COht.aS- da União, _no di,a a ,de
consulente,. no mesmo dia
riginal era dó- Dr. Gustavo Ca- ·agosto· :çorrente. _decidiu sobre
_foi. encaminhado o processo
panema ..... não sei se o Senador uma _cons.I,JT ta
formu 1 ada
p_e 1 a
à -comissão de Assessora.menMata-Macnado concorda
comigo -Secretaria_
c;la __ Administração
to de_Contf"-ale Externo-CACE
ou não. A frase era de Gustavo Federal_ da Pr_esfdência _da
Repara exarrie e instrução, com
Capanema. Mas que_m a
dtvulgou pública sobr_€1: ·a nece-ssidade 'Q!.J
a chancela dé "ur~ehte 11 ;
foi Alkmin. E. nUm determinado nã·o ãe reaLização de
concurSo
momento,
di z._em qué__ Capanema PUblico. o.s_nossos temores e§:..
3)
a 'tAt"E rãstitiui o
chamou
A 1 kmin
e
per_guntou:
tão çres.ce,gdo di ante. de
novas
proêesso à
Pres 1dênCf a
do
"Mas .• como é isso? Faço a fra- n-otfc"ias,: Mas, ___ antes diss_o,
TCU, devidamente instruído,
se e
você· se apropria deJ a_? não )J-ê:'iaer 1 a- de i xar _de 1 e r
u-m-a
em 23 de j u í ho;
Alkmin respondeu: A versão- é nota __ Q_ficial
do Tribunal ae
4)
nessa mesma _dÇl.ta, foi
gue v a 1 e e não o ·ta to._" Entao, - Cciri'tcis -da União, que também já
e a mesma coisa:
tem novas _facetas_, __como comendesigna-ao Relator,
o
Exm.12.
_tareJ _a seguir;.que está senc;;o
S"f.
Ministro Luciano Brano meu propósito aqu 1 '
~ Li da~ ___ ha
sessão p1 enár ta _de
dão A.l ves de Souza, que sePresidente,
srs.
Senadores, hoje desse Trf~;:tun_al, 14 de .a..:...
1 i citou
a audiência_ d.d Minão
foi
nenhum tipo de alar- gosto, que diz o seguinte:
..
nfstérfo Público_ junto ao
mismo, foi
apenas pedir· que
•
-Tribunal;
meditem o _dia de hoje, analfSESS-ÃO. i>CLOEMNUÁNRIICAAÇEAit014-8-SO.
. ..
·
sem essas c_o_i sas qLie ac-.ontece5)
25 -de julho, a Preram . i so 1 adas em cada 1 ugar,
sidê.ncia dq !6_GE encaminhou
mas. façam um d_esenho do que
S9hhor-~s
M'fn-iS-i:ros, -5~~-expediente ao TCU~ com_maiestá
·acontecendo.
Vamos
nhor Procurador-Geral,
ores esclarecimentos
sobre
me_di ta r. Vamos nos
dedicar p
o obj_eto da consulta;
uma
reflexão para saber
se
A
Folha
de
_s~.
isto podê ser bom· ou mau
para
Paulo, edição de 10 de a6}-- em 31 de Julho o Mio
desenvolvimento da democragost"o
último, traz matéria
nis~é_río_Públfco
restituiu
cia brasileira, Foi este--ape·sob o_ títuJo:
"IBGE
pode
o pr_ocesso-_à Presidência do
nas o meu objetivo.
adiar
Censo
Demográflco 1'
Tribunal, com o
seu pareonde por duas VeZ~s faz r.~=
cer, que o encam·i nhou, nesE-ra o que tinha a_ dizer, sr.
ferê·ncia
ao Tribunal
de
ta mesma dçta, ao ,.Relator:
Presidente. (Muito bem!)
Contas da
Un 1ão_ como uma
e
possível
causa
desse,
Durante o discurso do Sr.
adiamento.
-.~
.7)
uma semana após, em a_
Jarbas Passarfnha.- o sr.
-de agosto, o Exm,g,
Sr.
MiMendes Cana/e_.
12 Secr>eDeter-iilí-nei
à Assessoria
ni_strp
Ly_ci ano Brandão A ltárfo, deixa a c8delra da
da Imprensa que rêdigfsse ·a
ves_ _de Souza apresentou
ao

-s ...-

e

sr.

em
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relatório e
aprovado por

·gamento da máquina adminis- do Fundo
de _P"artiçip.;!.ção dos
tt"at1va
e dós gastoS, a eSt.adoS;- é o plane'Jamento desunanimidade.
contratação
de quase
21JO ta Naçã_Q, a questao da _edl[camil pessdas soaria, no
mi- ção, a_questão dé
tr_~nS:~O_r:'t~_.
Vê-se, portanto, que o
n"i mo,
destoante no-quadro 1ncl u_s 1 v e
porgue,
par_a
os
processo, desde a data do
ger~_l, afi_rma_ Guimarães~.--transportes.
nao
se precisa
protocolo até a decisãO fifa 1 ar
apenas
em áréâ, também
DisC:Utlda
a-~ importância
tem que se saber qual é o povo
nal. esteve no Tribunal por
apenas 22 dias corridos, o
do ce·nso ·--que
levanta
a que ca·-inhõ?
c:IO,_gu~ v_iàJ.~ por
que de forma alguma, pOde
p·opula·ção
do País
e suas _eles, é ass1m por d1a~~<~·.
contribuir
como possível
principais car.acterísticas,
·distr:-ib_uíQas_ por_ regiões,
A ve"r"'dad_é é q-ue não é~'à Tr-i_:causa de adiamento do êenso
de 1990.
es.tUâóS e
municípiOs
o ·bufial de-- Conta_s
d_a iJtiião
o
Gover·no
asseint-i u
em- culpado ~elo ã.di ãmerito do cenreal izá-lo. Novos
adia,men- s·o de 1990, que já estava St}nOs esclarecimentos foram
tos ·barocrát i Cos, no entan- do_ cogita do- dentro- dó Govelrn·o
prestados pela AssesSoria
de Imprensa do Tribunal de
to, imposSibilifararii o iní- desde maio do ~orr.?·nt~ ªr:ro.
c i o· dos traba 1 h os d-o Censo,
Contas
da
União."
Adhemar
Paladin1 Gh1si,
disse Guimarães.
De
modo
qU~.
ao
flnal ~
o
apelo~
se- oao_ for
poss1ve1
Presidente.
Para·- o presidente do IB- e&;te ano.~ que se prepare desde
_GE ;-a dúvida de que se pu- já, porqu-e antigamente o
preo Sr. Presidente do Tribunal
de Contas estã aqui esclaredesse
conSeQUi r resulta dos paro
vi nhã
desde
o
ano
Seguros '"é
confiávefs,
com ·ãnterior, Em junho de 1979, .9
cendo soore uma notícia do dia
10. Mas, já no dia 11;
houve,
'fr"abalhos
i_niciado·· às -p:Ss- Go-yerno
Jqffic;i ~Fisuelredo. ~a
soas;·-foi determinante par·a cu1dou de lEfglSlaçao especlflno mesmo jornal, matéria que
leio agora, e a recebi· graças
.o -ad-i Efr'llEfhto. "
ca
para
o
Censo
de 80
e
seguintes. O preparo é· feito
à colaboração do Com1tê de ImEntão cohcordó que, em ú 1 ti ma um ano
e tanto antes. Não se
prensa da Câmara:
hora: há
dificuldade de
se -·pode, portarito, ·na __ última
homontar,
açodadamente,
um es- ra, --cuidar --das providências,
"IBGE CONFIRMA ADIAMENTO DO
quema CéFto. Mas a Jj"rande ver- pois, de
fato,
o respectivo
CENSO POR F4LTA DE
dade
é qve não hayía nec;essi- resultado
não lria_safr muito
FUNCIONAR lO
da de nem .de conSu 1 ta.r o Tr i bu- bom,
·
Das sucurs·a is do R i o e
Brasília
-nal dê-có"ntas da Uni~o: porque
não é matéria nem de
concurs-o
Sr~
Pr-êSid6nte;- Srs--:- SenadoQem
de
contratação
o Presidente do Instituto público·
Brasileiro de _Geografia e pela CLT. E matéria de -lei és- res, adiantei-me_neste pronLit'it:JÓ "seritldo sét,io de
Estatist1ca (ISGE)~ Edua~do ·pecífi_ca," clara, ,-ins_-ofísmãvelil. ciamento,
que este Pa1s tem. . que
trabaAugusto Guimarães, 44, con- de .3.de julhQ_de 1."979, de n
firmou
ontem, _no
Rio,
a 6. 666 ;· que e-stabe-1 eCeu as r"lor-- 1 har em c i ma de dados segor•os,
transferência
do
censo m~s para a ~ontratação desses i ncl us-i_v_e em· dadOs econôm1 cos
demográfico de 1990 para r_ecensea-dores ,_ deSse -pessoa 1 que, antigamente;- v i riham-·se·nCio
exerce fornecidos pela FündaÇão -Getu-- ·,1, O adiamento,
se-gundo que, em _curto·--- praz-à,
importante
tarefa
nos 1 i o Vargas e· que o Tribunal de
atl~mou
deve-se_à j~po~si -essa..
bllldade de rea11zaçao lme- Censos ã~Cena_is _que o. Bras i 1 Contas -d~ UniãO ·reêe'tiia p-ara
éa1cu1ar ·o Fun-dá--de- Particlpa:diata de uma pesquisa que v-·1 nha fazendo.
ç-ão_--dos Es·t·aaos- e_ ·das Capiofereça result~dos seguros
e de cred 1b i 1 idade ( 1e i a
De modo
que há _a Lei n~ tais, quando_ se refere àquela
parte
econômí ca, fnd fspensáVéi
-6
..
f?.65,
qu~--não
__
foi
r~vo~ada.
_e
nota oficial do IBGE nesta
O
cálcU)O de renôã- per
página).
fol
baseado
nesta
Le1 que o para
cada
urrí.
Estamos
Tribunal disse não
haver por capi ta de
trabalhando
em cima dos da.c;i~
O
1 evantamento
de_ dados. que _consulta r, pois não há ne·
para o Censo exi~iria a ces:Sldaôe de concur:fo público, de 80.
contratação temperaria de a leglSHH;ão em vigor autor1Za
i s·so ._
-- E.
agol"'a, na ·prôxima fixação
166 mil r-éêér'lSea·ctores e
22
-elas quotas dos e$tados. cr _T__r_i _mil supervisores e ostrabalhos em campo
estavam
De modb ·que estot,~ mui to tri s- buna 1 de Contas -da União, põr-previstos para c_om_~çar em te em verificar essa s·i tuação, sua secre.taria .?Speclal ízada,
1 ~ de setembro
prox1 mo.- o· : drªma que se c r i a, novamen_- fi nalmer'lte retéberá ~O$ dados
Como
a contratação, sem té, para ·o municipalismo bra- de 1985.
concurso, só foi
1 i berada Sileiro _em.·geral.
Portanto,
na época do compupelo Tribunal de ·cantas da
cibernéti_AnUa rméhte, _ senadores e depu- tador, na _época -da
União estª semana, a
selepor
pre- ca, -estamos~-- _sobre~dados--ve-
ção,
contratação e treina- tadoS são visitados
mento de todo esse
pessoal
feitos "d~ :rm.ihiCíi:lios ·das mais lhoS. pretendendo dar. no - êscuro~
ru-mõs
novos.
(Muito
tornou-se
inexe~üfvel
a di ferentãs
regiões
d_o
País,
curto
. _prazo,
disse reclamando melhores índices no bem! 1
Guimarães.
Fu~do dé -P_a-rt rcrpaç_ão.
f:>lenári o

seu

voto;---este,

COMPARECEM

Vejam V. Exll, a forma como se
procurar wm "bode expiatório",
porque logo adiante diz assim,
na mesma entrevista, no mesmo
jornal:

MAIS

os . ;sRs.

Há
o drama dqs novos municí- SENADORES:
Pios, o drama:· 1dÔS municípios
Ronaldo Aragão - Antônio Lulz
~ue
sofreram
desmembramento
Carcom a crtªçâo de n9vos;
ÍSSO M?Ya__ ~ Mauro Benev~ides ...:.
traz
uma
dificuldade
imensa --, eis A 1b'ertõ - Mart:ondes Gade...;
para o- IBGE poder extrair
dos 1 ha - RaimundO -L; r a - Teotõhi o
Filho- Mata-Machadomuitas
vezes provisó- Vilela
"SegL.ir"i'do
Guimarães,
a mapas,
severo Gomes -- Ir~puan
Costaum.
não-realização
do
censo fí"os; a·população de cada
esta_ ano vinha sendo COJ?Ii- Há a dificuldade dê se ·estabe- Júnior - Mau r í-c1 o Corrêã:--:-::
tada desde o final de ma1o.
1 ecerem os Coeficientes -~xa tos
O
SR.
PRESIDENTE (António
quando as providências para e juStos para todo~ oS mUnicfo seminário começaram ~ ser plos brasileiros, mas não é só Luiz Maya) -:: __ _e9-ncedo_:a__ palavraào
nobre
SenadOr
C1d-'5abóia de
para os
a·diadas·. Com o -País passan- ·para--_---os municípios,
do por um processo de enxu- eStzido!f-:t-a;-mo~m; há o
prcb 1ema carvalho.
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SABÓIA DE CARVACE. Pronuncia- o

seguinte discurso.) -- Sr. Pre-

sidente, $rs. Senadores, na
semana
passada, meus caros
Companhe1ros, vfvi, ·aqui,

guns

momentos --_-:-:-de

al-

grande

ca 1 e? _Isso é

uma aberração QUe

fiCará ria Hístór1a;

isso é -uma

aberração qUê os pósteros cobrarão de nós. E como puderam
ficar calados?_ --comO puderam
fazer silêncio?_ COmo

puderam
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pessoas ~se apercebendo, o Có'~
digo voltou com um-substitutivo
formando um projeto de lei
cómum; suôstitutivo elaborado
na Câmara Qos Deputados.

ficar inertes e inertes nessa
questão, destituídos de qualquer ação e impossfbil ftados

Mas,
como- a matéria nascera
aqui no Senado,
qualquer supr-essão, qua 1 quer destaque suda _ ut i 1 i zação
de
qua 1 quer pressivo que
fosse
feito- ao_
de várias matérias provenien- i nst_t:'umento?
Comd
puderam texto este não voltaria mais à
tes da Câmara dos Deputados.
postar-se,
assim,
os
Srs. _ cãmara·baixa do Pais porque a
senadores?
Um
dla,
isso matéria aqui já começaFã.
_
Sabia-se c1aramet1te- que sobre r"eôentará_ do rnOdo fO"aiS
grave.
o Senado, sobre esta Casa,
de o·ra, mas fora só isso, e a deFicamos sem-entender. portantanta importância âb Poder Le-- cep~ãõ do orador- não
seria to, por que não consertar
nagislativo,
se
exercia
-uma tamanha.
Mas,
na mesma data, da,
por- que necessariamente o_
pressão
talvez
dantes
nunca aprovámos, aqui, um projeto de Senador Dirceu Carneiro
íexercida. A pressão soc-ial vi- lei
quê
será· transformado na 1 ustre compt>r!ente desta casa -nha
de pess-oas ate_mor i zadas.
Lef de Defesa do Consumi dor. Sé voltou Contra todos os desque queriam se aposentar
de Isso merece uma .aiiál i se, Srs_. taques
suPressivos que foram
qua 1 quer
manei r a,
mésmo com S_enaoores, Ql,J!3 pretendo
fazer apresentados na reunião, quase
uma lei
que
reoresehtava um agora, porque saí daqui espan- todos de minha autoria.
verdadeir'o ato destruidor dos __ tado,
inteiramente espantado
d 1 r e i tos que f-oram· completados com ---a pos i ção·de determi napos
Estranhamente,
mesmo- sendoperante a Prev-idência SOcia'"r,- Colegas, Conhecedores .do Di- projeto de 1éi,
voltou .a se
_a_ __ _c_omi ssão
E.speci a 1
e que irão necessariamente
se rei to.., mas que fizeram ·aprovar reuni _r
desgastar
ao' -longo
de cada uma ·mqnstruosidade jurídica, para _examina r destaques naquedia, ao longo -de caela
semanã, que saiu daqui como se_ fosse- le_ âmbito. Aqui_, o Relator aao
longo -de cada mês, e pelos mos alunos do curso ginasial, ceitou supressões;
de acordo
anos que ainda
forem vividos oo- não
tivéssemos o curso de com o.~rabalho da Comissão, e
por
aquele
que
requerer
a admissão ao ginásio·,
ou
nã-o determinou man~tenções.
aposentadoria.
houvéssemoS transposto o curso
primár1o.
Estranhamente esta Casa derrotou
o Relator
em ____ parte.
uma anál i_se jUrídica levou-nie
Derrotou-o ---no que-ele queria
a comparecer a
esta
tribuna,
Srs~ Senadores, chamo a atentantas
vezes,
em defesa dos çáO para o que aconteceu. Ini- suprimir e. consagroU-õ em ~udó
aposentados,
e,
depois,
as clalmente, P!:!ll_SQU-se que a Lei o que ele queria manter. ~sta
mui.to claro que
próprias entidades dos aposen- de Defesa do Consumidor· seria va. - então,
tados é que vinham aqui
pres- um cód i Q"O ~e- cóns t. i tu f moS uma fora
feito um t r aba 1 h o, no Sesionar.
para obter _o .. dis~:;>osi Comissão-Especial. como toda e nada para prevalecer;.com castivo que não lhes é favorável,
qualquer
cOhlissão especial, ca e nó, c_om vi rtl,lt;tgs- e defei_-.
mas
que na· momento do terror_, para todo __ e
qualquer
Código. tos, O pró_jeto orJund_a da
Câno· momento do medo, no~·omomentO Ti vem·as. nessa Comissão, o 1 a-- mara dos_ O.eputados, cujo Re1 ado pân•co vivfao pe-la Nação borioso desempenho do
Senador tar, com -to_da certeza.
ignora
brasileira,
era
plenamente da BÇJ.h i a, hoje do PSDB, Uu_tahy o- Direito- pátrio, a ciência do
adequado.
Magalhães, que se deu ao
cui- Direito;_ a técnica- legislatidado ele produzir um projeto ele va,
o Direito como um todO. E
No mesmo dia, na mesma pauta, cõ:d-igo.- Esta Comiss_ão se
réu- isto estii .demonstrado na reda-_
vários projetes de
lei,
ãti- niu
e preparou aqui lo que se~ ção sobre a qual_ o "Senado nãónentes aos benefícios da Pre- r1a um código-.
póde se pronunciar· e,
se o
vi-dência, atinentes, ·enflm, ao
fez, esse pronunciamento_ -f i __cou
mecan 1 smo,
cada pr-o·j e to- comE-v i CíEú>temente,
nã.o
teve o para o secretismo dos Anais da·
proCed-i menta to ta 1 de um cód i..:. Casa.
plementava
o
outro e
~odes
Mas a _gente torce para
porque os c6dí gos nascem que, um dia. algu-ém- pelo metendo como Relator o n·osso i- go--,
lustre
Companheiro
Almir mais CUidadosamente, os
códi- nos
de-mediana_ intel igêflciaGabriel.
gos _Que nasceram de juristas. venha examinar estes Anais.
Or 1~melo __ Gomes tem o seu proj eCom que tr f steza, "Srs_._ Sena- to_
do Çó_digo Civíl,
dois-,
Código de_- Óefesa do Consumidores. eu pude ver- o
iluStre· ali ás, _fana o anteprojeto;
a-:- _dor_ sub_stituiu-se por
Lei
de
Senador
ser
ne-eessa-r i a·mente- -tualmente examinamos uma Outra Defesã
do Corrsumi dor e nisso
contra todas as
emendas,
por propositura, nascida do jurís~ vai uma grande diferença,
com
i nda_gação c!e: se a c-onst i- mais sáb1as que fossem, contra ta Miguel Reale. O Código vi- a
todos os dest-aques,
por
ma i 5 gehte: nasceu de· u-m traba 1ho de tuição, oue o~a
refere
lei,
importantes que fossem, porque c 1 óv i s
Bev i 1 ácqua,
com as e-- ora
refere·-_ código, se- a Consas- L i der-anças foram-_ c·hãmadas a mendas. a cada___ artigo, de_ Rui" tituição realmente determinava
conversar. Havia essa_ pressão.
Barbosa.
a
existência de uma de um cádigo ou de uma ·lei
comum, - é
Era preciso
que
os projetas
·
·os-C6d~
gos_-~
são_
discuti
dos
nas-evidente
que se trata de uma
não
retornassem à Câmara dos
Deputados.
universidades, são levados às lei comum, não pelo fioal __ dos_
entidades.
Quando cnegam ao trabalhos,
mas pelo próprto
E nós dia-rite desse quadro, Poder Legislativo, como propo- art. 5a da Constituição, -ondé
ficamos numa situação difícil. situra,
que o consumidor será
já
t-iveram uma lon~a se díz
caminhada;
uma caminhada
Oe protegido através de lei.
Cóinvestiga~ão dos costumes,
in- -Qigo também é. lei. mas, no cóQue
fazemos
agui
~ntão? Há
sempre essa presao, ha
sempre vestigação da sociedaç:le, a'tra~ digo, qualquer jurista -que o
de____ . coleta~ de opiniõeS,_ a examine, encontrará,_ eVidenteessa
urgência, há semPre esSe vés
mo-do de se quer-er
supriinfi'·
o aplicação- d-ª çi ênci a~
do Di:.. mehte, vá r i os tipos ·de ler no
senado Federal na prática, já rei to. e_.outr:;:;s coisas tanta.s. mesmo código.
que institucionalmente isso é
o atua1 Cótfi9o Civi1 fOl-oesimpossível.
Pedir ao Senado
M.:;zs. a ver:-dade
qUe o Código
Federal que se anule? Pedir ao do Consumidor, corno t.q.l,
saiu cober tó como sendo 1 e i
i mperfOi à Câmara dos Depu- feíta, ---,e-i menos que perfeita
Senaao
Federal
que não atue? daqui,
Pedir ao Senado Federal que se tados e, de-lá, só com algumas pelo juris-ta Or1ando Gomes, da

apreensão. E isso se deveu ao
rumo tomado pela- reunião que
realtzávamos para apreciação

o

·e
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Bahia.
Ele é
cogente, ele é
permiss1vo, ele, de certo modo, co~plementa a vontade, asSlste à vo~tade do agente
e,
assim,
há
leis cogentes, não
COQentes dentro do âmbito do
propr i o Código c i vi 1 Bras i 1 e iro, que é uma lei ~eral - e eu
chamo bem_ a atençao para isso
- uma lei com caracterfs_ticas
que 1 evam às generalidades.

o Código Comercial, por exemplo, é uma
lei
especial
com
relação_ a essa
lei ger-ãl .-o
que significa _dizer_ que, em se
tratando
de comerciantes e de_
comércio~ não há de se COQi ta·r
da ap1icação do Código C1Vil,
senão SUbS1diariamente, mas há
de se_ cogita r da ap l i cãçãg do
orópr-10 Codigo Comercial,
que
~ a lei especial.

Brasileiro. Há d~ existir um
modo fl!ais direto_ de ligação

com o fato_, para que deva
e~
xistir
a
culpa.
Mas, daí éu
dizer
sem culpa 11
significa
muita cois_á;
dizer
que uma
pesSoa Rode ser condenada sem
culpa é_ _dizer que não tem di-

reito à defesa. ~ue nãO aaianta s~ . de-fender,
porque se a

pessoa pode. ser condenada
sem
culpa,
que é que v81 provar

perante a_autoridade judici~l?
Vai provar· o quê? Poder i a pro-

va·r qpe nem indi r-etamente ter ia
responsab_11 i da de
a 1gOma .

Nem indiretamente. Mas do modo
corpo ·s·a i u aqui a redac;ão do
Código ~o_Consumidor, não precisa nem se-averiguar se teve
cu 1 pa di rel;a-ou _1nd i reta. Não
pre~isa ter culpa:
Isso aí contra~ia, então, todos -_os pr i ncí pi os da pró;::ir 1a

Srs.
Senadores,
notem bem. o
que vou dizer: a Cons t "\ tu i ção . democrac:;.ia~
lsso caracteriza.
Brasileira diz:
:-cima de- tudo, a
impó"Ssibilidade de defesa, ferindo fron"Ninguém será:-·consi der ado ta 1 men.te
a
· · Constituição
·
--.culpado até o
trânsito ~m pras i 1e_fra.
julgado da sentença penal
condenatór-ia."
Lute i
pára ·que
se
ti r asSe
essa expressão e, se ela
houEste preceito, apesa~ da ex- vesse
sido retirada, em nada
pressão "sentença penal",
qUe mudári_ª-- o
a"Spécto· pri3gmátic0
é exatamente o item LVII do da. fUtura lei. Seria e~atamen
art. 5.2, é um preceito_ dei or- te Uma c:;Çi_iSa pa;ra alcançar
os
dem geral em todo Díreito, em obj_&tiv-õ!S
da Comrs-são,
qUe
todos os países civi 1 izados do funcionou aqu_i no Senado, e os
Mundo.
Culpa,
somente depois objetfVos talvez nã_o perfeitade uma apuração .. A l, a pesSoa mente _e~pr'ess·os di? Câmara dOs
é declarada ..cl.,!lpada-'-Dep_utados.
Votamos· aqu1
uma 1-ª1 em que
Setn culpa é levar às barras
permiti mos o processo e a _con- do tribunal uma pessoa que não
denação_ ele pessoas independen- _ greci.sa_ ôizer
eu fiz, eu não
temente de cu 1pa. Na
verdade,
fiz,
soú~
í nocente,
sou
os
que propuseram. isso_ na. Câ- culpado" . . Não a_d_ianta·.
Sérá
mara dos Deputados_ se -confLm- ·rnevftável
o
final
do
diram com duas teorias do Di~ questionado_. Será ab-So1utamenreito, relat1vamente à
culpa: te inqu~stionável o
final
da
a culpa ç!i.reta ou culpa obj~-- aç~o.
tiva e culpa
subJetiva.
tebrlas
adotadas
1nicialmente
Então L
no Brasil. nós temos,
pelo
legisla_dor
l;:>rasfleiro, por exetnpl_p, -a juS-tiça socia_l,
mais
tarde,_ a legislação brà-- _a_ justiça do
trabalhO c:jue é
s!leira acolheu a teqr_,a obje- assistenctaJista,
mas
há
os
t1va
e
as
duas _!;)_assaram a IT)_fnimos
cuidados para se g·aconviver. No CódigQ-'C""ívil,
um rantir
as·
preceitos
tratamento, no Código Nacional deffiocrátiCos,
d_entr.o dos j:lrede Trânsito, que também não é- ce-i tos der:riocrát i cos, ·os precódigo,
só o; nome, a teoria é ceitaS .processuais e_ a lógica
objetiva, significa que a pes- do direito. Como-votamos
aqui
soa. pode ::;e r declarada_ cu 1pada o_ __ c.ódi go do Consumi dor -não se
civ1 lmente por ter_ permitido o permi-te nada disso~ é urna co·iacontecimento.
Se eu tenho um sa
.
abrup·ta,
di reta,
carro e
algu~m
o ut11 iza e fnquestfonável
e_ de
graves
provoca
o ac_i dente,_ quem pro-- conseqüências.
E a ma 1 :s grave
vocou re_sponde perante a
1 e i delas_ ta 1_ vez seja eSsa,
fi ze'""
pena 1 ; o propr i etár í o _d_o carrq mos ··aqui- a aprovaçã,o
de um
responde
civilmente,
porque Proje-to· dê lei que se destina
ele
deveria
ter
_imp_edfdo basicamente a não ser cumpriaquilo. A "i. nós podemos dizer: da, porque o direito·, no qual
o carro
foi roubado. Mas ele vai se ·encaixar essa nova lei,
poderá ser ti do por
negl i geh'"" tem mecanf smõs capaz'es,
como
te, porque permitiu o roubo do _vou
explicar, de impossibilicarro, não
teve os
cvídados t9r o Cumprimento frio da nova
para
que o car_ro não ·fo-sse · 1_etra dà _1 e i . . ·
- -~
- ·
roubado.
Então,
eStamos
al _
diante de um determinado tipo
tu chamo a atenção dos Srs .•
de culpa mui to amp1o,
um rato por e~êmplo, para essa hlstósensu da culpa, ou aquela cul- ria de resc1nd1r: o consumidor
pa mais restritivamente vista rescindirã
o contrato!
Ora
como
·está no Código Civil
reSCisão de contrato _é ato ti.;.
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picamente bilateral ou _ato do
Poder Judi_ciáfio. Se eu fii: um
contrato com o Senador Carlos
Patrocínio e acho que esse
contrato estã defeituoso,
vou
a -:-e 1 e. - e 1 e nem quer-- -fá:zer ·
cláusulas acessórias, nem_que~
reSGindir',
substituir
o con-trato ou aperias liqüidá-lo, só
-há um meio é ir à justi_ça para
a competente _ação em que· vou
-buscar
ex.atamerite a résc·i são
cont_ra tua l ;
já que_ a outra
parte não 'quis, vamos à jus tiça -saber se o contrata está
corretO óU ·;ncorr•eto, se é leonino ou. t'iãó, se deve ou não
conti.nuar,_
v:amos _pára-uma peleja ju_Qicíal at_ràvés da ação
competente...
- ·
·

O

Sr.

uutahy

Maga 1hães ...:

Per-mi te-me V. Exll. um apar-t_e?

O SR.

CID SABÕIA DE CARVA--

LHO ---PC? is__ não.

o

Sr.

~utahy

Magalhães

- senador Cid Sabóia de Carvalho,
V. Exll. vai me descUlpar,
não pude
ouvir
o
início do
pronunciamento de V. Ex~. por·
isso não posso seguir,
com-- o
devido cuidado·.- a linha deraciocínio que-v. EX~ vem desenvolvendo, principalmente, porque é essencial rn_~nte 11a parte
jurídica e tenho repetido que
v. Ex~ é meu guru nessa _áre~.
de
saída já terla que me ren~
der·aps QrgumentoS de V.
ExA
Mas,
quan-to ao Código_do ·co"n-sumi dor, que se tr_ansfo_rmou em
lei, di_ria ql.J? Pode ter imp~r"
feições, é muito natural. -A~
presentamos aqu-i a propósta ·do
códtgo, que_ isso foí decorrente
de um eS:t~Y® .feito por jur-istas indicados pelo Míri-iStr·o
da _Justiça para exame e apre~
:sentação
_de
uma
proposta
"inicial.
EJa foi transfor-mada
em projeto de c.ô_di~o.
cotn- -'e_mendas e mod i fi caçoes que con'sideramo~ nec~s~árias, à
época~
apresentada para exari"lé~e
di scussãQ nas _duas
c_asaS dó
Congresso,
para
se~
aperfeiçoada, fgi muito moO ificada,
a meu ver, em muitos
casos, para melhor e· em outros
nem tanto. Mas essenciÇllr'nente-;
este ·có_digo deu
condiç_ões
"uma discussão ampla em sua
·execução... A maneira
comO foi
aprovado, aqui, no final, considero um passo dado para q·ue,
no
futuro, _ s~ çhegue_ àqlJi 1 o
que possa vir- __<;~: Ser
o
ideal.
sempre buscando - a
de_resa _do
consumidor, que. em meu entendi menta,· foi um pouco esquecido no transcorrer dos debates
e
no
projeto
final
aqui
aprovado; __ No _de_correr dos_ trabalhos
de exe~~ção dessas_ medi das, vota_das pelo Congresso,
fez-se o cOmpromisso, para Se
aprovar,
na
íntegra,
o que
··veio da Câmara __ dos Deputados,
mas que se vetaria
Se
fosse
aprovado·- aquele_ projeto inicial do Senado. Vamos aguardar
que
es.se
comPronii sso Seja

oe

--~
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c_umprido. Ess-as
queStões 1e- Pais a men·o~ -reac;ão de ni nguem der Judi c i ár 1 o. _que para se
vantadas por v. Ex§ serão exa-- da indústria __ nem do comércio. desvencilhar
dessas dúvidas
minadas pela justiça e. no fu- Nenhum produtor, até agora, terá que recorrer_ ao diretto
turo,
vamos aperfeiçoar o que man'i fest·ou a menor preocupação vigente,
às le1s vigentes, às
estiver errado e corrigir os ante ao que aquí foi _re_solvldo normas gerais do Direito·;- Deve
_também
muita
defeitos
que
porventura pelo senado, apesar de alguns haver
existam. Está V.-Ex~ Jevantan- rigores de expressões altamen- tranqüilidade porque essa lei
do
quest6es
que
devem ser te· rigorOsas -que deveriam pre- não
teve o ·_cu-idado de di st.1 napreciadas. E. sabe V. Ex~ que, ocupar; por exe_tnplo, a Federa- guir o ato jurfdtcó defeituosO
no debate, outro_-jurista, comoção das Indústrias. que deve- do ato ilfclto. Tratou como se
o Senador José Paulo Biso1~ riam preo~upar demais aquela tudo fosse a. mesma coisa.
teve uma maneira diversa de Associação
que congrega os
olhar esta questão, mas _dentro produtores de automóveis, e a -Nós._ sabemos que o Di r9i to_ de.
do debate surgirão _as razões outra -de eletrodomésticos~ es- tod:Qs os povos preceitua o que
de justiça, que dirão quem tem tas_ entidades deveriam estar é _o _ato_ jurídico defeituoso.
razao. Ai, chega~emos àquilo muito preocupadaS, se o traba- E, no Direito ocidental. atQ
que é o ideal a ser alcanç:ado_:lho do Relator ná .. Câmara dos juridico __ç:lefe"ftuo56 é aquele
no futuro, que é realmenfe a Deput-ados fosse realmente bom. em que há erro. _Por exemplo:
adCIU i r 1 r um r e 1 óg_i o por um defesa do- consumidor.
O Sr. uutahy Magalhães
preço que_me parecei..! bom, _porO SR. CID SABÓIA DE CARVALHO Permite-me v. Ex~ um aparte?
que eu acreditava que fosse de
ouro. Mas o preço ·que estava
-Assino embaixo a sua declaO~ SR. CID SABÓIA DE CARVALHO pagando por um relógio confécração neste aparte. Penso que
Clonado em latão era absoluta-_
ele é plenamente racional. O- - País não.
mente excessivo. Errei por igque V. Ex~ diz é verdade: bom
norar determfnadas condi çõ9s.
ou mau, ele terá um grande pa- --0 Sr. Uutahy Magalhães
pel _soc.ial - isso é indiscutí- Nobre Sema_d_or_, eu. fiz até uma Isto é·um erro oU ignorância,
vel -, inclusive pelo aperfei- .brincadeira, quandO faço Um mas não há i 1 ici to, não. há içoamento que será pbssfve_l, discurso ·pensando que estou _na lícito ..do -comere"fante. Há o
gradativamente, a partir da 1 i nha de_ Opos; ção e _recebo a- erro do com~rador, que leva o
aplicação desta lei . .Haverá, p 1 ausos _da mesma
Oposição, ato à sua anu1ação, à ·anulabientão, um artigo alterado por fico _ preocupado e começo a lidade do ato por um defeito.
outra lei. Disso ninguém t·em pensar onde foi que eu errei.
o comer-ci-ante pod-8-rá. de a-lNo caso, V. ExA diz bem, eu
dúvida.
assisti
aqui
os
lobbles gum· mod_o, fazer com que eu me
o que lamento é que nós, Se- safrem felicíssimos com o re- engane por· um determinado
nador Juta_hy Magalhães, nao su1 ta do da votação, e a i eu artifício.: Então, ele estará
tenhamos podido suprimir nada acho que devemos ficar preocu- agindo com aquilo que chamamos
nem fazer coisa alguma por pados e examinar o qUé há. V. de dolo, que é um dos. Defeitos
causa daque_l a comb_i nação que Exz:. .lembra bem, não houve, até do ato jurfd.ico e uma das fi_Criminal,
aconteceu aàui". no- senado Fe- hoje, __ uma_voz sequer d-a parte guras do Direito
muito embor_Çl o dolo _no Direito
deral. com as Lideranças leva- d_os empresários._.~
Civil não seja igual ao dolo
aas a um~ concordância, quando.
O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO no Di r e i to P~a 1 .
um pouco maiS de perfeição ~á
-Nem uma preocupação sequer,
poderia ter se iniciado no _d1a
Poderá haver simulaçã-o: o inda aprovaçãó. U projeto não
voltaria à Casa.
o sr. uutahy Magalhães
dividuo finge que está
me
. . . q_ue demonstrasse pr-eocupa- transferindo alguma cais~ sem .
o Sr. Jutahy Magalhães - se ção com o ·que_ fof aqui votado. na verdade, estar. Esse ato
V. Ex.r:._ .me
permitir, V. ExA Será que estão pensando qu6 também é- anulável.
sabe perfeitamente que fomos v a i ser vetado? será que eles·
Poderá haver a coação: -rUr
tomado_s de surpresã- à époc·a em acham que o projeto
-e era
~ue
o entendimento fo.i feito. uma Qas grandes preocupações coagido_ a praticar um determiAs vésperas, na comissão. -os que eu tínha ~ deu um carater nado ato jurídico. Isso.· LeVa
representantes
dos Partidos mui _to interpretativo.. para o também à anulação.
que lá estavam, com exceção. do futuro? Quer dizer, os juízes
Senado_ r Afonso Sancho~ todos serão levados a ter_uma gama
Ainda há a figura da fraude
votaram favoravelmente as pro- de soluções pbssfveis; dentro contra os credores, que não se
postas de medi fi caç_ão feitas da redação que foi dada_ para encaixa na temática que estapelo Relator .. E.:ao chegarmos uma interpretação ampla
da mos abordandO_ neste momento.
aqui , fomos surpreend 1dos_ com parte Justiça: __ Deveríamos ser ora, se a le.l. .:tivesse o_cujdao acordo que havia sido feito mais objetivos para defender o -do de distingui_r o ato- jurldino Palácio -segundo notificou inter-esse daqueles mais _des- co defeituoso do ato ilícito,
a imprensa -, para ·que os Par- protegi dós, C!Ue são os consu- então ·este código estaria muiti dos, . na sua quase t-eta 1 i da- mi dores·; no· entanto, protege- to bom, porque há o momento dode, mudassem de opinião e a- mos __ um pouCo_ mais aque 1es C!Ue ilícito. o ilícito é aquele
1obby
para
a ato_ praticado contra 'a lei, o
provassem o substitutivo na fizeram
·ato jurfdi_co defeituoso· é praíntegra. No meu entendimento. aprovação.
ticado com o resl:laldo da .lei_,
o substitutivo está bom em
mui tas·-·partes. Em outras parCID SABÓIA DE CARVALHO quer dizer, é pàrentemel"lt-e 1é- Pois___vou dizer a v. ExA l;J211; _ o outro • . cl_aramente, ~~
tes pens~ que deveríamos ter
feito um entrosamento de opi- porque
acho que não houve llegal. Se_ uma f1rma vende foniões para que_ fosse atendido_ preocupação: exatamente pelos xico_, _não prática ãto jurídiCo
tudo a·quilo mais dirigido para defeitos da lei. Uma lei de nenhum, pratica ato ilícito,
a defesa do consumidor. Infe- consumidor- que põ_e imóveis um ato tipicamente ilícito. Se
lizmente, da totalidade, na como bens de _consUmo e ~ue uma farmácia vende um mediCa-integra,
só
ficou
o traz _o- cOnstrut-or para uma si-- mento que só deve ser negociasubstitutivo.
tuação dúbia entre fabricantes do s·ob prescrição rilêdi ca, sem
de eletrodomésticos. de sabo- receita, não -passo ter isso
é. um
O SR: CID SABÓIA DE CARVALHO netes e de produtos comestí- _como um a to j ur-f di co
- Houve, Senadoc_ Jutahy Maga- veis - evidentemente esta lei ato ilícito.
lhães. além da que fala V. é capaz da produzfr uma certa
Ex~,
um
fenômeno _ mCtLfo tranQüf! idade. pelas _dubiedaEntão~ Código do ConSumidor
interessante: não se nOtou no des que p1~oj e tará sobre o Po- deveria distinguir entré os

OsR:
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a tos anu·l ávei s,
feitos mas podP.m

que são peranulados,

se~

e a que 1 es que não po'dem v a 1 e r .

Isto não

foi

feito!

Daí,

a

do produtor brasil-eira diante da: rioVá lei!

~ranqOilidade

Isso -ã.
eviQentemerite, de
grande tranqQilidade, porque
na

hora em que f6r·questiona-

do. qualquer advogado que hão
saiba como descaracterizar uma
determinada açãõ;_ mõstrará que
não há u~ ilícito penal: o que
há é um ato meramente defeituoso, um at~ jurídico mera~
mente defeituoso. o· -código· do
Consum f dor ·dever i a _ter -passado

pelas entidades dê classe para
que houvesse uma proteção do
consumi dor.

·-

_. -

·

·

Lamentavelmente isso ...

o Sr. Jutahy Magalhães - Per..:

mite-me v.

O SR.

Ex~

CID

um aparte?

SABÕIA DE CARVA-

LHO - Com todo-praze~.
Jutahy Maga 1 hães 7

Senado~
-

Out~a
tranqüliidade é-muito
interessante·: o Senador Jarbas
Passarri'nho Chãmou -~a atenÇãO
para penas. ó PéSâ da· ·pena ap11 cada, - mostrando que em de1 i toS de· ·marte, as ·cqi sas,
às
vezes,
Camí nham de _mQ-do _mais
fáci 1 do que nüfn deli to con_tra
o
consumi dor.
É a_Quél a mesma
histór.fa: de um· ctdadão que
pratica __<.Jm c~ime dé morte,
proatic<=t UTTf-latrocfnio- ·ou· coisa
da maior graVidade, ·o delegado
não sabe fazer o auto
de
infr-ação, ·não sabe ·razer. o_~ t:ra:-bálh'o --aa ·derega:cia,
o ·juiz
conce_de ..,__ o-habeas corpus e
a
'ci"imfrioúi:- fiCa
éin ""1 i'bérdade.
Enquari~a-·- 'issO,, um· cidadão qJ,Je
àpr--;-s--i6r\'OU uffi cãnário no--qu-inta 1
de -sua rés i dênC fa, e n-os
arredores óe
sua
residência,
·não vai
ter nem como pagar a
fiança, nem coisa nenbUma e
ficará-preso.porque aprisionou
um canário. E mais ou menos
1 sso
a:. -que. abordou ~o .~e.nactOr
Jarba.s ·Passarinho, naqUela dia
fatal
pa~a: ~
ó~ ·--senado
d?l
Repúblicª. Um dia negro para
t:l_Õs e,_ !-~9 ._:.
--·

O Sr. ~utahy Magalhães - os -o Sr. ~utahy Magalhães- v.
representantes de class~ _foram Ex~ me permita uma observação:ouvi aos.
Houve ·Uma discussão 0
s-~ffa-dor
Jarbas .. Passarinho
ampla com a socieQãde a
res- fez uma·-carnparação a_ respeito
peito dess~ có.digo. Se e·r~o~ ·=-se ·não me engano -··até de um
ocorreram,_ e_ porque passaram atropelámento .. E. aí, eu podeaespercebidos
já· que muitoS ria até~ não disse na época ~
juristas. diversas representa- mas poaerfià dízer · que
t~1vez
ções de classes ·empresariais, sêja por ·;sso, p~la pena ser
a Ab i nee, a aSSOe i a·çã_o ·das tão 1 eve ,_ e não haver- a rec 1 u-=
montadoras de v e i cu tos, a An~ são. haver somente a detençãO,
favea, a Fiesp e
asso.cfaÇões que hás- eS:tamos vehdQ aí.· a
c-ada
d.ia.
os
moto.ristaS_ qLie
come~ciais, bem como represeodi_rigir
tantes de consumidores
também matain, ·c·ontinuando a
, ....., ·s'S-us
automóveis
estiveram
presentes áó tis
debate.
-- · .tranqO i1 árilente ,·
fUgi n~do
à
Justiça.
O SR.

CID

LHO - Isso. no,
são especial?

SABÓIA DE CARVAª-lfli::?i 1;o ,da_ com is-

O Sr. Jutahy Magalhães - Na
nossa Comissão éSpecial aqui.
O SR-

CID

SABÕIA DE CARVA-

-O SR.
CID SABÓIA DE CARVA-LHO-- Eu, também ..

_o

S~.

Jarbas

Permite..;; me v-.

O SR.

CID

Passarinho--

ExA um aparte_?

SABÓIA DE CARVA-

do_ LHO- Ouço V. Ex~ com
toao o
prazer,
Senador Jarbas Passarinho.
o Sr. Jutahy Magalhães - sim,
mas na outra também. Não acom.:..
O Sr. ~arbas Passarinho - Apanhei
o
trãbãihà da outr_a·. 9r~de_ço-- a v, Ex .a a
referência
que
me
"fez e
a
que parece foi constituída- i- non1ír'la1
g·eméFica.
v.
Ex.ll
-falou
em
legalmente; acho que foi anti~
regional,
foi
inconstitucio- canário ... (Ris,os. )nal,
por 1sso. não acompanhei
os trabalhos cta outra. Mas, -o 'sR. CID SABÓIA DE CARVApe 1 a 'informação do R e 1 ato r, .. s-~ LHO - Â nOminal fo-; honrosa. a
ExA também debateu· amplamente gerfér' i ca, --~ea 1 mente é de.
com as asSoçíáções·de clas~e~
o
Sr. JaHbas Passarinho
E.ssa ·questã_o, t~nto _da parte
de juristas, comO--dóS consumi,;. A-líás,
específica.
gênero é
dores, como de ·associações em~ só .. '
presariais,
teve
o
debate o
O SR. CID SABÓIA DE CARVAmais amplo possível.
LHO- ... censura pelo que nós
O SR. CIO SABÕIA DE CARVA- to~os fízemos, porque também
LHO- Agradeço a informação de atinge a mim.
V. Ex.ll Rea 1mente, não conheci' a·
o Sr. Jarbas Passarinho - Aesse dado e faço
a_
retificadiçâo,
no meu pronunci am·emto ,• ·gora, note V. Ex~ a nossa
ficuldade; minha, por exemplo,
k~~a atend_e_r ao aparte
de V
·que sou homem de formação
de
LHO- A comissão
Senado?

especial
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ciência exata. Eu ouvia v. ExA
e me itnpreS_Siónei 'quand'a O ·argumento ae'V-.' Ex.c. fo1 expendido a·quí. _Oepois, fal·ou o senador Paulo Bisol e ~u já fiquei
em dúvidas.- Sé -Ciue_m tinha razão
era el.e q~ V. Ex .a
· - --~-· -~

O SR.

CID

SABÓIA DE CARVA-

LHO- o Senador José Paulo Biso1, foi absolutament·e- infeliz
naquele dia";-_ ele já _deve estar
arrePendi do a esta hora.
·

o

Sr. \,)arbas PaSsarl nhO .:. -se

S._ Ex A está _arrependi do.
mim~
por
eXemplo,· se~.r·-~
inte~essante
ouvir

_ para
_(qUito_
esSa
çonfi ssão ._ A~Or?~ ·f--el at í vàmel1'-:
te a nossa duvida, ela se caraçterizou_ma.is porqüe o ·senador José ~aülo Bisol fez
senti r
gue o JJ:r'Ob 1 ema _·e r.? de reparaçao e nãq de pum ção. -Então.
a partir
do momentq .~m
que não havia, mesmo -sem culPªl _Se~ia_ __ a repaf-ação, -ó"dire 1 to de d ·consumtQqr · ser . :r!=.~
parado no @.r:tigo ou no pro·duto
que e 1 e cbr:np-rou e que não· e_ra
exatamente
garantido,
porQue
seria u~a
questão,
primeiro,
de qual idade
e,
depois,
de·
controle de qualidade.
Então,
nós
f fcamos r1essa dúvida. --mas
V. Ex A já teve a
opor-1;uni_dade
de
fa 1 ar sobre_ l sso, até for·a,
da tribuna, e eu fiquei
odtr·a
Vez 'aba_lado. Agora. relativamente a isso~, _Qiga'rrios: se·-- iiõs
cometemos
um .err:o· ;- qu·e V, EX:.
chegou ,a dizer_ ql,l~- foi , vma
tarde· fatídica para nóS, cru
hõfte,' -~ual' 'ser'ia a
réparação
ho caso'?~-- Ser i a pedi r o ·veto
desse artigo?·
·

O SR.

CIO

SABÓIA DE CARVA:

LHO - Não,
nisso aí
eu ate
conc-ordo ÇOTTl .o _Senaaor .Jutahy
Magalhães, que acha ·que·•;ssb
va i
par_ a
uma prática: que os
tribunais
formarão
jurisPrvdêhci a
soor:~;
' 9
que
é
iliapl i"cável etc. va"i
terminar
disso
um bom resul tadCi de
qualquer maneira e, maiS--· tarde' poderemos re-fazer isso com
substituição de a~tigos ou
de
todo um capítulo, como fazemos
no Poder
Legislativo,
suprimindo um artigo de_uma lei e
acresce_ntat'ldo
.
. outro-s-:--

.

O sr. Jarbas Passarinho - Então. o dfscur:so· _de
v. EXA .. é
apenas
um _protesto
no momento..
-

O SR.

LHO- V.
com~ço

CID
Ex~

d9

a_caO~rll-iCo,

-

-

SABÓIA DE CARVA-

não as$istiu
o
meu discu~so; meo

pro .. esta e ....

o

Sr. Jarbas Passarinho -

Eu

não pude.

O SR.

CIO

SABÓIA DE CARVA-

LHO- ... pelo silêncio a
que
foi
1 evado o Sena-do. O ·si 1 ênci o em que
nós fi c a-mos
em
leis, todas da maior importân-
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cia: tudo que chega aqui é da
maior urgência, e nós fUgimo~.
o que eu estou dizendo hoje.
eu deveria ter dito naquela

data, mas fugimos. Estamos falando e as pessoas estão.a-

prensivas, nos pedem para não
continuar,
dizendo-nos que já
houve um acordo, até o Presidente

i nterrompS!

Não se di s--

eu te nada, não se faz nada. E
nisso aqui
é o senado. o meu
protesto é ex a tame.nt~ este.
Mas

eu não sou·deSses indivf-

duos radicais, V. ExA j_á deve
ter notado que sou um-a_ pessoa

do diálogo e da razão.
de analisar tudo com

razão. E claro
não

que

lei

poderá

ser pior do que a

essa

leviandade. Estou

i nexistêncta __dela.

dizer

esSa

Gosto
muita

Não i r famas

fazendo amá aná 1 i se, é meu dever de Senador, e explicando
aos meus pares o que eu penso
para, amanhã,
ter a bagagem·
necessár.f a para -apresentar a 1_guns proje~os atinentes à matéria.
mas
todos
de
aperfeiçoamento. Nenhum contra
o mérito.
o Senador Jut~ny Magalhães
observou no seu aparte que eu
estava falando mais nos reparos
técn 1cos
de
-ordem
ju_rídica. E verdade! No mérito, toçl9~ nós queremos a pro.:o.
teção do consumidor, esta é
que é a verdade, queremos pro~
teger o consumfdor.

o sr. Jarbas Passarinho ~ só
peço que me_descU1pe põr não
ter ouvido o iníCio do-discurso de V. ExA, da mesma maneira
que eu creio que releõo o mesmo pedido de V. Ex
por não
ter ouvido o meu.
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o Sr. 0arbas Passarlnho -V. p1nçar .Parte çto que eu_ d1zja,
Ex~ sabe com que prazer o ouço
guardando bem na memô~fa.
sempr-e, com prazer e com que
utilidade, porque certamente
O SR~· CID SABÓIA DE CARVALHO
recebo sempre boas lições no
campo do Direito.
--V. Ex~ também não queria que
eu fosse reproduzir como uma
O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO
fita magnética?
- InClusive devo -~i-~er que es....,
o sr. Jarbas Passarinho
tive atento ao discurso de v.
Ex .!I, no que tenha desviado a Não, não. A __qr_i gem do_- problema
atenção aqui e ali, mas acom- era outra, _isso já foi nos apanhei perfeitamente a
sua partes, quando eu estava faanálise sobre greve, sobre li- lan_do sobre .. a que_stã.o que me
derança, mostrando .que uma li- preocupa, porque eu vi _ -certas
derança não precisa das medi- coisas que me parecem estão
das di retas de força para fa_- desenhadas de tal modo para se
zer u_ma greve, porque a greve comporem depois no__ mosaico, e
naSceria exatamente no exercf- essa parte -:--- sem querer, de
cto da liderança .. Acompanhei maneira _nenhuma, .caracterizar
todas essas preocupações de V. V. ExA, como_ em QOlítica é a
Exll.
_ -- _
última das pessoas que eu viria impol i dez- é__que eu chao sr. ~arbas Passarinho
mei a atenção qu_e, prov;;:,.ve1r·ss·o foi apodo do Deputado mente, assim como eu.não pude
ouvir o início do discurs.o de
Lu 1a da Si l'va.
V. Ex~. V. Ex~ não pôd~ ouvir
SR. CÍD SABÓIA DE CARVALHO
o meu.
Exatamente como também acompanhe.L a. crftica que V. Ex.a _fez
O SR. CtD SABÓIA DE CARVALHO
à regu 1amentação já ex i stent_e, -~~Quando eu inqressei no Senaainda incomp1eta, dos servi_ços do, V. Ex~ ja estava discuressenciais. E. se quiser, digo sando e já manifestando_ algumas preocupaç.ões sobre a s__lmais.
tuação na c f.ona 1 , _esses acontec.i mentes
um
tanto
quanto
O Sr. Jarbas Passarinho
Agradeço mui :to a_ v_, __ Ex"- essa explosivos. ~- p_ar:tir_ daí,. eu
capacldade de conversar com o acompa·nhe i tudo. Quero dizer a
Senador Jutahy Magalhães sobre V-. Ex,;} que durante toda a mfeste as_sunto, e ter asai ças nha vida fui ... epórfer, e sei
voltadas para o meu discurso. fixar muito bem todos esses
E
um
belo
exemplo
de aconteci mentes e~ dentro do
capa c f da de.
rebuliço da vida, cap.tar aquilO que realmente é essencial.

o SR. CID SABÓtA DE CARVALHO

O Sr.
~a_rbas
Passarinho
R.ea·1 mente sou
um
homem
atenta_. Mui to embora pensemos Sabendo" eu ~que__ v. Ex.!: foi reque a pessoa está desatenta, pórter vou tomar CUTâado ma iessa pessoa e,stá- atentà. Pri n- or agora, quando falar com V.
c1palmente quando ·é V, Ex.a que Ex 1
está na tribuna, que merece
O SR. CtD SABÕIA DE CARVALHO
O SR.. CID SABÔIA DE CARVA- to~o o re·spei to desta Casa.
- Mas não__ é preciso J?orque não
LHO - Mas eu ouvi o discurso
mais_ o sou; eu o fui. Estou
de V. Ex~
o Sr. ~arbas Passarinho
Muito obrigado. E
V.
Exll. falando em termos passados.
Voltando ao tem~. que~ia di4er
O Sr. Jarbas Passarinho - Eu também. __ _
ao Senador Jarbas Passarinho,
percebi que V. Ex~ daya entraO SR. CID SABÓIA DE CARVALHO aos _ Senadores que a i nda e_stão
da aqui no plenário, e estava
conversãndo muito com -o compa- -Agora nós, às vezes, estamos aqui presentes, que há uma
nhe1ro. preocupado talvez; não aqui, uma inquietação nos leva _coisa interessante - -des_cu.lcom o que eu estava dizendo, aqui, no_s 1 eva a 1 i, mas sem pem-me o tecn.i ç::_i smo d f sso . mas
mas, com o qüe V. -!x~ 1a que prejudique o acompanhamen- que irá ser rnu i to út i 1 Ra_r,;; o
to de tudo. Inclusive ia fazer nosso raciocfnio. ~ quê as
dizer.
um aparte a _V. Exà e não fiz, leis são gerais, espec1aisL
O SR. CIO SABÓIA DE CARVA- porque õ Senador Jutahy Maga- a 1ém de _outras C1 ass i fi caç6es ~
l..HO - De ri1odo nenhum. OS_ as- lhães disse o que eu diria Que
As
leis especiaiS a_pl{cam..:se
suntos - que n6s estávamos fa- é aquela estra~heza que todos
quando
o
lando, naquela Ocasião, não nós temos de quanto ganha um prefe_renci a 1_ mente
levariam,
digamos assim, a auxi 1 i ar do PreSidente Coll_or, tema _é a que 1ª-· E sem 'que r~VQ_
e
a
vida
que
tem
alevar
em
guem.
a:S
outr.;ts_
1
eis,
sem
que
essa indelicadeza com v. Exà
Brasília; i nc 1us i v e _para per- os princípios revoguem outros
segu1r deve ser muito caro, pr1ncfplõs, áplfcam-se aqueles
o sr. ~arbas Passarinho
Não, não era indelicadeza, era perségufr é uma arte muito ca- da lei especial quanc;lo ·o- tema_e
1eva
a
grandes é e_xaternente aquele.
um pouco de .ansiedade, porQue ra,
v. Ex~ foi
falar justamente dispêndios. V. Ex~ fazia até
com o S.e.nador Jutahy Maga_l_- aquela cófnparação que, enquan- :-s{finifica diz_er_ Que o_ Código
hães, a quem- eu est.Eiva me re- to nós ganhávamos 31 mil cru- Comercial é uma lei especial.
ferindo--·-n-;;~ ocasião.
zadoS, um Ministro do sarney E a tudo que tratar de_comérganhava 15. Não_ foi
isso que cio e de comerciante, .aplicav. Ex 4 _.d i sse? Pais e, eu acho se o Có01 go comerci_ál.
O SR. CID SABÕIA DE CARVALHO
- Sete oradores falariam antes que j_~ me r e di m·i _,
o SR. Carlos Patrocínio
de mim, mas faltaram ou deSisPermite V. Ex~ um aparte. notiram de fa 1 ar, ou deram os_ o Sr. Jarbas Passarinho
·
Pelo menos teve a Qualidade de bre Senador?
discursos para publicação._
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O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO

Parti do. Então, fi c amos a 1 henos. SE:m s.aber-, P?JT?
que
1ado
votarmos_~ _ fgua is
a cegos em.
O Sr. Carlos Patrocinio
tirotSoio, No que diz
respei_to
Nobre Senador Cid Sabóia áe aos aspectos jurídicos do Có-~vez-,
Carvalho.
gostaríamos ~e nos digo queremos', mal-S
congratu 1 ar com v. ex A por sua cumprimeht"a·r V. E._x.ll q~e é_ o
preocupação,
fnci pa 1 men·te nosso guru, pelo-menos sob o
com a s!Ja revo 1 ta, no ·que di~ aspecto jurfdico. Porém, narespeito à maneira como foi qual e d'i a,- houve confl i to envotado aqui o Código de Defesa tre V. _Ewa. e o Seriado r José
refere,
do .Consumi dor, maté~ i a que j â. Paulo _EHSol ·no -qu·e· se
tr_ami tavp há maiS- de- ano ná pór exemp_lo, à ·concei tu~ção de
Congresso· N8Ci o na 1 e ·teve que consumidàr. Não sabiamos se-Sê
ser votada em um di_a, s_ém qlte éiijpregava
a 1 i ou e._ .v.. Ex,~. s~
todos _os_ Senadores tivessem, lembra ·muito_ bem. E também no
na real idade-· estud;;ido o
subs.:.· C1Ll_8 co'ti:Çêr''ff~ a ser c6ridénaéfo'
ti tu:t i vo
que ve.i õ , çja Câma~éil ot.Cã:Pet'!_'ã:do .mesmo que ·se·ffl çulpa
dos Deputados. Gostarfamos de comprovad~-. . _ .__ . ·• .,_.
·
. dizer a v. Ex 4 que tambéni nos
b SR. CID SABÓIA DE CARVALHO
sentim_os. preoçupados _c-om a manifesta - satisfaçãO
dós - Isso é-- to ta 1 mente in'constiempresários porque·-_ e ratifi- tuciona-1. · -- ·
co .. aqui
aquilo o que disse o
ó Sr. carlos.Patrocinip -V.
nobre senaoor Jutahy ~a9~lhães
isso
e
creio
no decorrer das reunloes, a E_x.a já a:fi rmOu
nfvel
de
Comissão
Mista
do Cl·ue tem, r.az-ão._·,oe. qy~a.l_q_uer. ma:Congresso
N;;icional·,
'todos _os neir·a. \/, E.x~ tem s1do um fissegmentos que representavam o c~:l fz_ador-·· 'àô~f' _-.rnte·res~s-es- .. da
merece~
empresariado e. os consumidores _soei eda'd_e_; _aqui , . e·.
se fizeram presentes aqu 1 :
os_ P.Ortan~o~·,- o nosso cumpr.imeritó
·op·o-rtUnida_de.
_Mu.i to
Procons
di verseis,· a_ Ab i nee, a nesta
Anfavea, e assim por
diante. abri gado.
Fica, ·então,
ra,t.i .f 'i c ado esse
ponto. _T.odos os .s,egmentos
foO SR. ~CID SABÓIA DE CARVALHO
-- Obrigâdó a V. Ex~ pelo aparram escutados.
te ·que _tanto
i 1ustra
o meu

- Com prazer, ouço V.

Ex~.

uma-

pr

O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO

-

Esse asQeçto

_é _importante

~

eu _estava equiVOc8dô quanto a
isso.

·
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pronunçtamento~

Quero
fálâr mafs- d-i retame.J"!.te.
- ·ao·senador ~arbas
Passarinho.

o Sr.

Carlos Patrocínio - Na
hora da vo:tação- pelo
Senado,
da
homologação-_ ·do·_ Côdi_go de
Defesa do consUJ!li dõr, nós·- vímoS
- aqui
·tao~Somente
OS
empresários; não vimos os
defensores
dos_ consumi dores.
qualquer_ maneir-a,. quéro
ficar·
como pensamentQ d._o Senador Jutahy Maga 1 hães e t-a·mbém com O'
de
v.
Exll, que ·evide-ntemente
não_seria_ essa. a lei apropr;a..:da para defender o· consumidor.·
mas. de qualquer maneira,· já
se
conseguiu
avançoS. no Clu-e·
'tliz respeito
ao'-~·substitutiv·o,
do
eminente
Relatar, Senadô'r'·
Dirceu Carne i r·o, a'chatffbs
também que
as periasr·para· os iri-fratores ser.i_a_m mui to severãs,
e
nós
devemos-· a:pr-e6de'r.
'nó.
Bras i 1. a dei>::àr' 'de faz-er re:is
que não serão cuinprfdas, o c-õ~~
digo de Defesa 'éi_o _CotiSümidor,
da
Câmara dos- Deputados prevê
que se instituam deten~ões por·
determinadas irregularldades e
transgressões .• A do
sen~dor
Dirceu carneiro resultaria até_
em reclusão,
que; pãria lnim,
significa prisão
na
cadeia.
Então.
acho que
conseguimoS
a 1 QU!)S
avanços.
o que ex í St.?
tambem aqui no Senacto·--e
sou
um pouco ma i s novo 'de Sé nadO;
não de idade _ _·-:- -- é
Clu"'ê ·essa~.
reuniões e acordOSd'é- L- i deranças atrapalham niuito' se·u
fun'-:
cionamento,
princ1palmentê
para nós que não Somos lidera:
dos Qor
ninguém, no-meu caSõ
específico,
que
estou
sem:

oe·

·como i a dizendo, .aqu.e'1a dúV;da de V~ _Ex A _sobre a de_scãraC~ ·
t~r'i za·Çãõ de pessOa ·jtir.-1':di ca ,ê
d_Qy_i_dª__sL~ .. tod_os _. flós_., ~qui
va·f-- term1 na r sem uma apll caça o
rr\afs -dír-étcl j:lo-r· força d_o Código - Come _r c i a 1 , -porC1ue. quando'
constituo ·uma Tifma, · uma
sec-i é-àãóé -- .. 1 í mi. ta da,
se_ i e:xat?-:-.
mente. o. gue, es~q·y _qu_ere_ndo ao
const_1 tu 1 r
aqueJ a
p_e_ssoa
jurídlC8._ Séi que_ ã ln)nha respbriSabi 1 idade vai- até o 1 i mi te
do cap_jtal,--etc-.· ..
Logo,
hão
pode
vir
uma
lei
e alterar
isso· que participou do méu atp
c;onSti tu-t-iVe,
por_que é um di_re-ito 1fC1Uido e certo:-- Tratasé di? Uin -di_reito adquirido; é
cai sa· =consumad;;:l por
forca
do
poróprio -di'r'efto n'a'ê:i_Onal:

Jq

"'ê(ue -é --praxe
em todo~ os
pa1 ses e· também no nosso · é
que, se a pe-ssoa . se v a 1 e_ de um
ente
jurfdico para
fraudar,
para
déSC:o'hstitruir ~ fraude,
para nã·o aceitiJ:-la, para ignorar-- o ~seu- bom
resultado ao
deTfrrqUente, aQ autor da fraLJde,
então, não se entende C1Ue
e 1 e tenha a·tuado como
pessoa
jurídica e- sim c_omo_ p·essoa n-a-;
turE;~1 , como pessoa
fís 1ca.
E_
assim___ em
quase
todas
as
~legislações·: Não pode ficar ao
arbí tr'í o_-. dO - r.equer 1 menta
de
ürfia das·p~:rtes ou ·ao arbftriq
do
Jujz,
dizer: aqui. fúlanó
de tal dos anzóis não é pessoa
rurrcrrca:
aqui,
ele é Pessoa
natural-, porque ·é uma
vio1êhr:J_~

C1?
çontr~
o Direito Comercial, que 'aflás. é uma lei
~s
peci.al.;
o.- -c.ó.d_igo Comercial é
UT\IQ 1 e i e_speci a 1. de a:p1 i~cação.
P!~-fer~enc~fa-1 .~ _ ~-·
En~ão,

se
cPnstituq u~a. ~o
-de
cap1ta1
e
1ndustr_f_a, estou consciente dos d1-:
re1tos e deveres no âmbito -de
uma
firma de capital e indúStr1a;.s~.éL.!t11a-S.A .•
sei
que
não tenho responsabi 11 dad·e _.a 1guma, senão,,'a: minha
re1ac;ã,o
com aquele valor
da ação,.es~
pe_éfalrriehte· quS.bdO .a _ação_ hã9.
tem
nome,
é
Uma::· - ação
inominada_,. Não posso.
de - r.eperrte,
s-er nomi nado,, quando a
1e1" diz C1Ue soq .in.omir')_ado.
c_iedad~

r

Essas
dificuldades estão ~_'í;
mas a jurisprudência, naturc:fl_mente,
as resolve e, numa s.Efgunda versão, _ acho
que
esse
Cóc;!igo
po ".·Consunfidor
sairá
Tilui. to_ sâ~t i 5fa1._oria_mente_.·~

-AO final ·dà meu discurSo,.
quero -dizer- áo s-enador
Jãrbas
P~ssar,i.nh_o .Q.ue .n~P. -r;ne·::ma::sca·ro,
l')~o porque
sou
um dos
se.us
ma 1 ores
admi radares,
desde o
tempo das. passagerlS de v.
·E·x1l
pelos
Ministérios, acompanho,
como j orna 11 sta, -~_vi d.a: _de, Y.
Ex~_._ sei
--da ~I.J?l Qigri'fdade e ..
mais do que :da d_i_gn.i dade,
sei.
do valor.
·Ao -Chegar
aqui, uma .Qas .mi.-_
nhas ale_grías
f·oí
formar -um
~olegiado com V. Sx~ Estávamos
seriipre _em _1 ii"'lh~s .o-postas_,
mas
eu • ·i?:chava mu1tO b-om quando V.
Exa era o Ministro da Educação-, p-oFC1ue --tinha atitudes que
não eram condi.zentes com a filosófia'- geral - C1Ue· do'mínavã- o
País .na que J a. época;
às
vezes
v.
Ex .a tomava Umas medi d_a.s. um
tanto Ou quanto --, i_bera is
i-

e

~e~Ô~r~B:~d~ 0 n~6í1u'fst~~t-8~~~.:
t~.

_fui

tarfq~

pr-ofe,s.so_r .-universi·
-

Na
P.r~vidênçia, sei do; cUidados gi,Je- _-te-ve _v, _:Ex_.ill.,
~
na
proteçao ao trabalhador nQ Ministé!1~ do Traqalho.
Eu me aprofundaria nisso porque fui um homem de noticia.
v. EXA foi pronunciado por miin
di_ ar i amente. _no_s tneus programas
de _ rádio,
nas minhas coJ unas
de jàr'nal étc. Ent_ão,
à~-·~dis
tânci a~ já~ p_re-stava ate_ru;ão_ em
v. Ex~, quanto mais agora· estandc;? .aqui .
·
-,-

o

Sr.

~arbas

Passarinho
Note Y. Ex A, eu não _l h_e passei
carão.
Eu me defendi do carão
que V. Ex.<:. ·passou em mim,
dizendo - que eu não tinha est-ado
aqui
no
infcfó
do
seu
di scu_rso.
Mas
v a 1 eu---~ pena,
porquer -ouvi o ·que estOU_ óúvi ndo
de v. EXll Até aos ta ri a que
fosse mesmo um carãO.
porque.
assim,· V, 'ExA "ain_da s_e ãe.Qruçaria
m·ais
na
análise,
Clue

._:.

Ago~to

de 1990

está

sendo

minha

tão

generosa, da

passagem

Ministérios.
Cid Sabóia

aqui
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a

pe l.o..s

·-:Saiba,

de

Senador

carva-lho,·

nossa

~

Ex~_

mi ração p·or V.

sempre

Jarbas

observe -i os

ad-

CARVA~HO

O SR. CIO SABÓIA CE

-Senador

que

convi vênc·i a só

tem feito em mim crescer

Passarinho,
homens que

fazem uma exceção - dentro ·de
determinado panorama, aquelas
pessoas aue chegam e não cheg~m

.comprometi das .

Até ·1 i

·

nos·- j orna_ is que V.

Fx·.a

poderia ser 6 Líder ·do_ Governo
no Senãdõ._ Pensei·:·

seria étimo

porque significava que
verno

ser 'i a

mais

ser mais lógico.
competente.
O

ia

o

·Go-

humano,

ser

ia

mais

Sr:"! l.lutahy Magalhães.- Não-

seria otimo nao.- Nisso -dlSC'ordo de V, Ex11 _ Onde S. EX: .a. es_tá,
est~ muito bem.

O SR. CIO SABÓIA CE CARVALHO

e·

- Quando V. Ex.:. diz que
üin
home·m- 'das ciências __ exatas, na
verdade V. Ex~ é um humanista,
pelas
citações que faz, pelas
histórias- que co_nta,
pelas
preocupações
que tem. V _Ex, I:.,
hoje, é um humanista.
capitão
do ExérCito e
humanista_. V.
Exi:.
se
transformou
Capitão
p~!'lb ·'salário e humanista pela
prática' de vida.
·
· ·

mos restritos--dat Medida Provfsór i a -199 . Que di _spõe sobre o
as_suntp.
-
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PRESIDENTE (Antônio
O
SR.
Luiz MayaJ - Concedo a pálavra
ao
nobre -senads>r:_ __ Fr_anc-i sco
R-o_11 emb~rg.

}!._rega-se que o di Spêndf o com
o abono- aas _aposenta_dos· e pen·-·
sionistas alcançar i a cerca de
O SR.
FRANCISCO ROL.LEMBERG
31 bi lhóes de_ cruzeiros, quan___; (SE.
Pronuncia
o
segUírit€
tia apontada como bastante e- discurso.)
-sr. Pres_iqent"e.
levada para os padrões em que Srs. ~enadores, todos os dias,
sei
situam os escalões oficf- qu_ando -abrimos um·_Jorliál','to-á-i s, no_ que tange à .contençãO mamas
conhei'c i-merJto·. de . _t,at_os.
dOS "í5Cfii::es inflacion_ár_ios. '' violentos ocorrLdos
~m _t_od~s
as partes do. rnL:mdó .- Nest-a úl~ Oes.taQCJe'-se,
por· o-p-orfu_no ·.' t i ma
Se-man-a, acompanhamos· cbm
que o sehado· Federal. na sema ... atenção ·a
ihVSSãO do Kuwait
na
passada.',
mãriifEistou-se pelo
Iraque·,
a
amea·ça à -paz
favorável à ampliação do abo- mundial C!ue· ta_l vip_l~!1ç:J;a_ está
no~---- ãtravés de pronunciamento- ger?J.ndo.
·-de vá.r.ios_ l_fderes •.. i.nclusive
·
·
·
_.do p'rôpriO Presidente da Casà,
Confl i_ tos désS_a_--nãture·z_a~,_)'_n_senadOr_ Nelson carne_frO-.
fe1 izment_e, p_areCe não- terem __
fim; documentos hist-órícos"-hos·
Como Líder
em exercfcio O.o conta~_qüe -~ Humanidade _setl)pre
PMDB, posicione i ~mê, í gua 1men-_ 6$ v· i v E! L) ,
· · •
te, em J:!rol dos. pêtis_fõnfstas ·e
apóseiMtãdóS,- i-nadm.iti-ndo,
por
Mas
o nível._cte vio1êrü;:fa tem
injusta,
a marginalização daS 6-rescido· ã:sSListâ.dt::lramehte~ Nas
duas categorias, a exemplo dó rUas_ dE! ParfS, Nova lorqué ou
que pretende o POder Executivo Hóhg KonQ, a Cf-iritíriâlídà.de- tem
na refe_rioa Medida ProVisórià' éidc;uirido.
pr•ó-pórções ·antes·
n'~--199.

inimagináv~·is.

De
tqdo o_ .País_, _yi mos .rece:P.ortant_q-., · ryã~: ~--~ap_a''i1ág i o Ora-·
bendo ·apelos- veementes no sen- si 1e i r o a ta fta _de
sesurança
ti do de - ap·o f ar
a pretensão,_ que tanto nos tem atemo r i zaé:lo.
ressa 1 tando os
interessados. _I negá v e 1 ,
en:tretanta.,
é Ç~-ue
que
a- despesa
représentaría __ nossas graridés' "é-idades - se-apenas O, 1% do Produto Interno bretudo R 1 o e São Pa-u 1"o...... · t-·;- ·
a·r'uto.
gu-ram tr i st'ei-n'e'n"te entre- as' Jne.trópoles mais perigosas ._-do
- Agora me·smo,
ao de i xarmos a mundo.
capi ta 1 cearense__, fomos instaEr~a
d ·q·üe tinha· a d-i ier, Sr, dos - os· se·nadbres Afonso San..;~ o R i o de úa"tJ_ei r o· tem apare c 'i--:_
Presidente.
· (Muito - - -bemr ch_o; Cid Sabóia de Carvalho
o
i
eu - a patrocinar essa causa,'
Palmas.)
viabi 1 izando--a càm a·-- ahl.Jênc;a· mostrando que _·o - fato _ae, u_má.·
O
SR. PRESIDENTE (Antônio das a!Jto_r i daçles compe~~ntes. · pessoa te·r- PgSses é gera,qqr ,d_e~
uma cobiça_ ta~~rande que leva
Luiz Maya)
Concedo a palavra
ao
'·nobre
senado"r - Mauro
A 1 i áS,
_o Dr. Ar na 1 do Rossi, ao_ desrespe i t.o. d? v i da ry-uman~.
PreSfdenTe- do "INSS, em entre- Mas , os _ hUn_1)_ldes
tambef'tl .:1;~m
Benev i d:e_s .
vista divulgada -na
imprensá si. do. chaci'nadoS
sem _motivo,
bras, leira, report_a-:.se à arre.:- càlno em são PaUlo,_ onde
rapaO. . SR. MAURO BENEVICES ( PMDB cedação clo órgão que dirige,· zes que voltam ·de festas desaCE: . 'Pronuncia· o
s~gu i nte
nomes de_ junho,
de -SB
bil- pa:recem durante a no i te para
discurso.)
.sr. Presidente, h-ões, o que torna perfe i tamen- s·erem encontrados à_ befra cta
Srs.
Senadores~
anuncia-se te~ Viável a con-cessão do abo- .estrada, c.ri.Jeí'nienre- assassina-oara
amanhã
e i ssq _foi há no, de conformidade ·com a pos- cíOs.
pouco tefereinc1ad0_- quarido dfs--- tulaÇão _de qUase de:z mi 1hões'
A crueldadé"_d_os bandidciS rião
cursava o nobre Senador Jutahy de brasileiros·.
tein
1 í mi tes,
poi_s
nem
'a's
Maga·l hães -- importante reunião_
1 tide..fe.,.s"as· _estão 1 i_~
Vindo,
hoje, a- e-sta tribuna, c r i anças
na área econômica, englobando,
v·r-esdos
geS-tos'
·or-utafs.
Um
basicamente. os _Ministérios da dese~o retran·smitir:ao próprio
Economia,
Fazenda e PJaneja- Pres1dente Fernando
Collor a e'P''fsódio
que recentemente co.o.
mento·, é do. Trabalho e·'da Pre:.. dramática solicitação dos apo- moveu- e revoJ-fôú todas as- favidência
Social, -p.;:fr-a uma de- senta_dos e pens 1on i s_tas, s__e- ~ mí 1 i as bras i l~-1 r as. foi o rapto
de~ Luziânia,
cuja
finição em torno _ da
extensão qui os os de s_erem aau i nh_oados · dó ·menino
do -abono aos P~nsioni_stas e com o abono a_ que farão jus os inocência .nãO ·fOi suficiente
- para inibir os. criminosos. F'e- ·
aposentados
da
Previdência trabalhadores' em atividade.
Social.
1 i ;ment_e, . a ação cofij unta das
É o _ cipe 1o que_ encaminho ao_; Põl ícias Estaduais e Federal,
A própri~ Federação Nacion~l Chefe dç _Nação e aos seus Mi- efT)_- s:urt_o e_sp~ç;q· _d_e tempo, re;.;dos Aposentados, segundo o re-- nfs-tros _da Economia, F:ai._enda e S;01 \,leU esse cas.o.
gistro da imprensa, par-ticipa- Planejarnehto, Trabalho e
Pre--:-_
ria do oportuno enContro,
ao vidência_ Soc"ial, Zél i ;a Cardo_sa_ ·A respeito da,violência p_f:à.-.
ado.---'
lado-,
também,
de
lideranças d.e Mel lo ·e--Antonio Rogér_io Ma-. tjcada contra· ê:riànças e
sindica is, in-teressados
todos gri, na expectativa de que en- 1escentes. Q ddcume·nto do Jorno des-1 i nde da magna C!Ues tão. contrem, na reunião de amanhã, nalista Gilberto Dimenstein,
nomfnado_A_ Guerra
dos
a
aguardada solução, indiscu- de
Sabe-se que a Ministra Zélia tivelmente
humana,
justa
e Mentnos, é leitura obrigatória
para
to-dos
nós _que mi 1 i tafl_lps
Cardoso de Me 1 1o permanece, opo'rt~na.
pftla mesma justa causa.
Desaté agora, i rredut íve 1 no p·roEra
o que t_i"nha a dizer, sr~ creve de forma pungente o ~~
pósito de recusar a
sugestão,
mantendo o benefício nos ter- Presídente. (Muito bem!)
termfnio de crianças naS
ruas
L

e ~-~qü~~~-~o_s co~i~~d:mp~~~ár g~;
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de Duque de: Caxia~ (RJ) , __ Recife.
São Pa-ulo-, -e ·a ameaça

constante os a qua1 vívem os
que
atuam
COntra
osassassinos.
ESte -_,-_;v r-o al:fresenta um quadro da mi sé r i a so-

cial que está tão próxima de
nós, mas que ffiuttas
vezeS
ignoramos. __ -Tão ~importante é q
relato que o Unicef está adquirindo os direitos __ ~djtor·;-·
ais para pub,-fcá-lo em d-iversas 1 i'ngua_s e_ d __istri_bu-_í-lo nós

e ser i tór 1 oS _espa_l hadó_s
Pe 1 o
mundo.
Peço 1 i c_ença pâra trazer aos SrS. :senadores um trecho desse 1 i v-r-o.:

·

-

-

disso,
sempre andaram mos-t-rando as
a·rma_JS p_ara
nós
1 rmãs,
comei
se
fossem
brinquedo 11 _
Che!ilou _ em boa_ hora_ a su·bst itúíC;_a_o- dõ ant_1 go t:ódi go de Me-

nor-es; , p_e 1 a 1·eg f s 1 açãQ a tua_1 -

o Es.tqt_u_t_Q_ _da Criança e_do Adolescente. do qual tive a satisfação _ge· ser:-, nesta Casa, _o
Relato r. _ Vamo_s confiar em que
as d l..§po_Si ç5es des.se. -_docu.mento
legal
sejãm cumPridas plenamente. ·pãra qUe cessem ao menq_s__ as yio_lências e _discrimina,s:5es co_ntr~ nossa~ cr-ianças.
-

.-

'

~

·-=- -

_, -

Nossa soçi~dade_pre~isa mudar
"Uma das pessoas que sa- para melhor. _Hoje, Os- hábitos
bia demais era _a __ irmã Ana de v_í da_ _dos __ c i d_adãos têm-se
Maria,
que a-tua·va--em· ·são modificado em conseqüência da
Bernardo e _se tornou i nim1- falta de segurança ·no"s centros
ga
número um dos grupO_s_ de· urbano-s. As pessoas __de_ bem não
extermínio. Fo_i _ tes~~_munha~ podem·
maiS .
- passear
do assas_i nato _a ~s;;ln!;;,lue frfo tranqOi 1 amente pe_1 as _ru_as, so ....
praticado._
.segundo_-- ela,
6re"tudo_ depois que anoitecepelo
mais-:
. _con_hecidO então, o _Pirei to esse-r1cia1- _de
"JUsticeiro" ela
reg_ião,
o ir· e- yir_ está -1 imit~do. os
"Esquerdinha"
- el__e ganhou crimin_o_sbs, sim, esses t_êm gaesse ape 1 i do pa_rqu-e;
numa nho ~Eis :Paço e dom i nado.. no_~_sas
estranha
coi.ncidêricla,- __ as _ c-1 dades,
Assim,
enquant_o oS
portas esquerd~s. das viatu- bandidos· áiidam à sõlta, as faras nas quais _se 1 ocomovi a mílias se fecham em suas casas
estavam- ~empr_e amassadas .. cqlfi: trancas, -muroS,· grade-s;
Antes
de se tornar famoso n4?sYa- S.él"l'laha. no·t i c-i oU-;..se q_u-e
no ABCO, ele
trabalhou em a_:te _ âs _s_WJerqua9!"ãs c:1e BrasJ_hum i 1 des
c i rcqs of-ide --~-f'9_J- 1 'f a d~_'ll..erao se c1 rcundadas por
trapez1sta e ma_l?_b_aripta.
, graoe~-~e_ _prp~:t-eção.
Em
j·ane i r o de
198_8,
a
freira v1u um carro·da policia civil parar em frente
a uma pequena Ç?_s.;;,.__,____no Parque-- das Esmera 1 das. Lá morava um jovem aponta-Cio ·conlo
autor de vár;ios crimes: Se-_
gundo ela, os __po_1 i_c_iais çq_-·
mandados po.r _"Esquerdi_nha"
tiraram o rapaz- de dentro
da
casa_._ Foi - fuzf lado e/1!
frente à mãe, que implorava
por perdão. Irmã Aria Ch_egou
a escrever, .sem a:ss i na r, um
relato desse caso.
·- ·--·-

As
convicções,
as _atitudes
dos própr<ios pOliciais
também
v?m-Se ·alterando,_
primeiro,
põr _sti8_ Cor'ivivênci_a-·com q:- cr-rme: ~efiund.o, ·porque -se ·de5ar1 i mam·com ·a Precaridade de recurso·q_ dé QUé di SQ.õ_e__p-ara exe-clitar·...-seU trabalho;~- -·tercéíro.pOrq\Je' ta 1 Vez não estej árr1 bem
prepar6-c5(;ls para
a função d_e
mantenedor-es
dã -- 1 e;- -e da
o-rdem. ·o_ fãto é- que-.- hoje, p_o1 icíais··
_ misturam-se
-a
bandidoS- 'Nã"O: -podemos ·;gnof"ar
que há deles envolvido_s_ com
tra'fi can_te_~ de__ drogas,_
com
*'--- ?·rocure1. saber alguma r~óe d~ s_e_qüe!Strador_e,ê_·_ A:~-
1
coisa sobre a vítima.
sua X1?tenc1,\3 dos_ '_eSq!Jadr_oes_ da
famíl iã me afir.móU que· ere·- mó:r'te", que 'friariiente execu._t~m
era doente __ mental.
Tinlia os ··que· e 1 es - meSin9S _ "j Lll gam__ e
até atest_ado ae hospital·. condê.hãm, . constl·tui o éXemp1 o
São cenas horrfvei"s
que
a mais triste da decadência dos
gente,
infel i4rnente,
ê· o- quadros da: pplj_ci_.:; ._
brigada a ver. o- rapaz foí
assassinado ·na
frente dé- -srs _ _ Senadores, já que somos_
sua própr i a oiã_e _ ·
·
i mPcften:res.- p-a-ra_ r~so 1 ver' os
confl f'fos- ·mundiais, temos que
Desde _ent~o,. _e 1 a passou a r~avivar passos esforços
para
ser cons_tantemente molesta- r·e'stabe 1 ecer: a__ - Pai: _em noss_as_
da.
No início dé-abril da- cidades_ 'Assim comó medi das
qu-e 1 e ano,
el-a_ _conver$aya_ pu_!1 i ti yás
mais severas, a ecom amigos.
AlgUns·· lnté·· xempl_o __ -das ·que ã __imprensa ·-degrantes
do
- grupo
de no-nil nClU
"pacóte __ - ánXi"EsquerQj nha 11 _ br 'i ncavam n.o seqües4:-ro 11. , Que está para
ser
vtrtado
·no
Senádb
~ também deme i o da rua éom _p_!Ja"s_ a~.m-as.
vem--ser ·addtadaS oUtras _que
- Quando me_- a_fast9-va_. _de·- dêem condições_ à....,s. __autcil--_i dãd_e~
po is de ter andado dez __pa·s- pOli_c~ais de agir de-mOdo e_f_isos, deram um prime_iro ·t;·r·o· cá'Z .. ~ontra_ o_ crime.
para o
alto.
Pareiumpouco-. Depois continu-e;- anFãço Um apelo às Lideranças
dando,
rleram
o" ___ seg_undo da Câmara dos Deputados,
para
4 : , r O:
- ·saram- o" dlã~t-odo que aprovem ---com . urg_ênci a o
'd.:
1fnhâ Casa-_~ oepols_· Projet-o de Lei
Qo S~npdo ni<
A

Agosto de 1990

3~08_,

çle
1989. que i_nstitui o
cadastro nacional de infrações
peoais,
já . apr-O:vado - .peloSenado. Tenho cecteza de que
tal projeto fac i 1 i tará a rapi-dez da ação po U c_i a 1 _ __k.on~_P:
com o
apoio· dos me_us companheiros de trabalho, pnrque a
essa violência
instalada no
País é__preciso di_zer basta)

Era

o qoe tinha a

PresiQ.e.D~'te •.

O SR.

(Mult~

dizer~-~r.

beffif) -"

PRESIDENTE (Antônio

Luiz Maya)
A Presidência
comunica o plenário que àefer i u o recurso- n.2._ 5, de
1990,
interposto no prazo regimenta 1 no _senti do-- de ··que_ seja
submet fdo _ ao p 1 enár=i_.o ·o Pro-jeto de Lei do __Ser)ado_ n.íl.- 45;
de
19_90, de autoria-do Senador Nelson Wedekin, que altéra a
Lei ni< _5.194, <fe 24 ae
dezeinbro de 1966 •. _que regu 1 a
-~o--ex_erc·í c i o: __ das prof_ 1 ssões c;te_
engenheiro, ·arqu i te tO" é en~H:r-
·nneíro agrônomo. dispondo sobre eleições diretas
para
Presl"dentes dos Conse_lhos Fe_derãT é Reg i o na is ·de Engenharia~ Arquitetura e AgrQnomia,
e da outras provid_ência$.
. _
A- rriã--térTa r·; cará-- SObre ·a mesa
durante
cinco
-- sess~_es
ordináriaS par-a·· rec_eb_inlento ·cte.
êt-hê"tiã_as. de acor:do _c.orn..~o ~dfs.-·
pos~o no art, ~~5. c, do ReQim_ent? _I nte_r_n_o!
É
o
seguinte
_defer. i_do:

o· re-curso

RECURSO NO 5, DE 1990
-~senhor:

-oe·

Pr~s_i

_dente_:

~ónf'or-mi

dade com os §§ 4&.
do Regimente:{
Interno,
requeremos que o PLS
n.2. 045/90 seja apreciado pelo
Plenári.o do ..senado Federal.

e

5&. do art1go-·s1

-s-a 1 a das. _Sess_õe$, 14 de ages-__..
to de 199"b. --- ~arDas- Passar i-

nho -- Alexandre Costa - FranCisco Roll emberg - -~utahy Magalhães - Carlos Patrocinio Afonso Sancho - Antonio Luiz
Maya_ .- seyero Gom~s _. _
O SR.
PRESIDENTE (AntÔn~io

Luiz_ Maya) ~~ada mais .havendo_,· VóD- ehCe"frar _ã presente
sessão.._
·

O

SR.

PRESIDENTE (Antônio

Luiz Maya) - Está encerrada
presente sessão.

~

(Lev-.~úita-se
a -se-ssão às
17 _horas e 30 m-i nu tos-) -

TRECHO DA ATA DA 87• SESSÃO, REALIZADA EM
29-6C9Q,
~ QUE
SE fltPUBL!CA POR HA~ER
~SAlDO
' COM
INCORREÇOES
NO DCN (SEÇÃO
II) DE 30-690,
~PAGINA ,~
3681 •~ .-~ 20
COLUNA,
~

..... - ;;__

~

.. : - . --· - . -- ..... . - -__., ..
~
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-A CofriTS-São- -oi·r·e-tora apresenta
a· rêOãÇ'ão- fi na 1 do __ Projeto de
Resb1 tJt;:ão · nil. 21 , de i 990, que
de
O SR.
PRESIDENTE (Pompeu de altera· a Resolução h<i<.· 17,
Sousa) Esgotada
a
m·a tér i a- 25
de janeiro de 1988, do SeriadO
Federa1·.
·
constante da ordem do o i a·.
.
. -.
.. ' .......................

-

'

,

.. .

Sala de Reuniões da Comissão,
29
de
junho
tfe
1990.
-Alexandre Costa, p-residente
termos do parágrafo único do - Divaldo
Suruagy, Relator
art. 320 do Regimento Interno, - Antôhfo Luiz Maya - Pompeu
se não houver - obj eção· - .do· de Sousa.
Sobre a mesa, redações fi nai·s
de prop_os i çOes aprova-das ·na
Ordem do Dia de hoje que, nóS!

Plenário, serãd lidas pelo Sr.
1 !:l. Se-ct'etár ~o:.·.( PâU~a ..)
·

ANEXO

PARECER N.l2 241,

.de

OE-.1990

Redação

final do Projeto

Resolução

199D.

na

20,

de

A co-missão Di r.etora apreredação· final
do
n.s~, '20,

senta a

Pr.oj etc,- de Re1s6l ução

·de 1990, 'que aprova as con-:-

tas

do ·Governtrtlb'Distr1to

Federal relativas ,ao· ·exercício: de~ 1988.Sala -de Reunt.õe.S- da- Comissão,
29
de
junho
de
1990.
- A 1exandre Costa, Pres i dent·e
- Divaldo
Suruagy, Relator
- Antônio Luiz Maya - Pompeu

de Sousa·.

· ·

ANEXO AO PARECIOR N" 241",'.
DE 1990

de

R.edação ftnal do Pr:-oj'eto
Resolução no 20,
de

199D.

Faço saber que o senado Federal aprovou. e eu,
,
Presidente, nos termos do _Zi-rt.
48, ;~em 28, do'Regtmento lnt-erno, promulgo a segui ntf>"

RESOLUÇÃO N.Q

Nilo

242,

Redação final do Projeto
Resolução · ng 21,
de

. 1990;

(Da Comissão-Diretora)

de

AO"PAREC~R

DE' 1990

São. 1 i das· as· seguintes:

DE 1990

Aprova as contas do Governo do Dlstrt·to Fedel'"'al.relativas ao exerc-fcio de
1988.

O Senado Federal resolve:
Art. 1 .tt São apr:_ovadas_ as. con:tas apresentadas_pelo Governo
do Distrito Federal·, relativas
aos 'ti tu 1 ares
Jo.sé Apareci do
de 01 iveira e Joaquim Roriz,
concernentes a:o. _ exer_cfcio de
1988-, ressalvadas .as responsabilidades imputáveis a
administradores por infrações le~
gais e danos patrimoniafs
de
qualquer espécie.
- - - - --Art.
2~ Esta resolução enrra
em vigor -na _da~a
de
sua
pub 1 i cação.

PARECER NQ 242, DE 1990
(Da comissão Diretora)

Redação final do Projeto
de Resolução nQ 21,
de
1990.

Faço si;ber que 6 senado Fe"deral aprovou, e eu~
,
Presidente', nos termos do art.
48, item 28, ·do Reg_ imento In-terno~- ~_q_mul gb a- SéÇLi1 nte.

RES_oLUc;:Ão NO_
RerrBt·i" fica

.' PE. 1990

ReSpl ução
de
1988-,- ·do Senado Federa 1 .

·11-.2·,7~·de

a

25 de janeiro

Quarta-feira !5. 4277

- Antônio
de Sousa.

Luiz

Maya - Pompeu

ANEXÓ AO PARECER N" 243. ~
·O< 1990

de

Redação final do Projeto
Reso 1ução nQ 22,
de

199D.

Fáço sab.er que o_ SenadO. Federal aprovou, e·eu, Presidente,
nos
termos do art. ·49. i-tem28, do Regimento Interno, promulgo a seguinte

RE':SCfLUÇÃO N"

Autoriza o Governo do Estado do Espírito Santo a
emitir e colocar no mercado
Letras Financeiras do Te---souro do Estado-do Espirita
Santo (LFT-ES).
O Senado Federál resolve:

Art.
1 .tt
Ê o Governo·- do Estado do Espfr'f t6 Santo .autor izado 1
nos termos f1xados.pe1a
c;ãó_n~--17, de 2·5 de janeiro· de
Resolução n.l:l. 94, de J5 de de1988, do Senado Fede_ra 1 • passa zembro de 1989; do Senado Fea vi ~orar ·com - a
seguinte deral, a emitir e a colocar no
mercado, no exerci c i o- de 1990 , __ _
redaçao:
Letras Fi na:ncEd.fâS do Tesouro·
"Art.
1 s;.
Ê o Governo do d_o Estado do Espírito Santo
'Estado do Altfá.Zonas-,
nos (LF:T --- ES), em quant -i dad_e - s . .r·te·rmos- art.' 2.!<. da Resolução ficiente ao gfrb de 24.602.259
n.ll 9\3-; -de- -11 -de outubro
de (vinte e quatro milhões. se;_is__ 1976. a 1 ter ada Pe 1 a Resol u-' centos
e dois m11, duzentos e
Letras
Fi-_
ção n& 140, de' 5 de
dezem- c i ne~üenta e nove·)
bro de 1·985, ambas do sena-· na·nceíras do Tesouro- do .Estado
do
Federal,
autorizado a d_o_ Espirita Sáflto (LFT- ES),
·- contraxar operação· de cré-· vencfve_is. em 19.90-. pelo valor
deduz i da
Pàró§-1 a
di to_ riO v a 1 o r corresponden- · de -resgate,
te,
em
cruzeiros,
a de doze por ·cento, a- t í tu 1 o de
--15".0-0.0 .. 000,00 ObrigaçQes do juros rea.is.
Tesouro
Nacional
OTN,
JUnt·o-à Caix·a Econ6mica· Fe-. Art.
2~
A - auto_r.l zaçã_O
de
- deral, destinada à_ execução· q'U"e trata eSta reso1ução -terá
de Obras de infra-estrutura validade até":3.0 de dezemoro--de
na cic:lade-- de Manaus e em 1990.
cidades· do~ ínterior
d_o·
EstadO. -u
Art.
3.tt
Esta
resolução ·eh·traem vigor na _data
de sua,
Ar·t,
.2.tt" Esta ··resolução entra- pUb 1 i cação.
-~
em - Vt"gOr -na
data
de
s_ua
PARECER N~ 244. DE 1990
pub 1 i ca-ção.
·(oa Com1ssão Diretora)
PARECtR N~ 243,
DE 1990
---L--Redação final do Projeto
de Resolução no 24,
de
(Da Comlss~o Diretora)
1990.
Redação
final do Projeto
de_- Reso 1ução nc 22,
de
A comissão Diretora apre$enta
a redação final do Projeto- de
199D.
Resolução n.Q. 24, de _1990, que
A -ComiSsão Diretora apresenta autor f za a- Campanh i a Energ_ét fa rédação final do Projeto
de c a: de são Paul Q _a u 1 ti mar conReso 1 ução__ n"' 22, de 1990, que tratação de crédito externo ho
vin'te ..e
autoriza o Governo do Estado val_or equivalente a
do
Espírito Santo a·emitir e três
mi 1 hões
. dBmarcOs
cólocar ho mercãdo Letras
Fi- alemães.
nanceiras do Tesouro do Estado
do Espírito Santo- (LFT-ES).
sã1á de ReuniÕes da Comissão,
29 de junho
de
1990_
Alexandre Costa
Presidente
Sala de Reuniões da Comissão,
Suruagy
Relator
29
de
j uri-ho
de
1990. -~ Divaldo
-Alexandre Costa, Presidente --Antônio Luiz Maya - Pompeu
- Oivaldc
Suruagy, Relator de Sousa.
Art.

1.tt O art~- 1~ da Reso~~
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ANEXO AO PARECER
N' 244,

de

DE

19.90

Redação final do Projeto
Resolução nc 24,
de

A com1 ssão Di_retora apresenta
de
d_Q ,S_enado nS<. 26'õ", de j 989,
de iniciatjya__ Qa Comissão 01retora.
que define os_ a tos de
improbidade administrativa de
que trata o §.4~ do art. 37 da
Constitui c;ão, e
dá
outras-

a redação fi na 1 do Projeto
Le i

. Agosto de 1990

a na tu reza do da_no.

sua extensão, a possibilidade de reparação e o pr~julzo_à di!i!nic;lade
do cargo ou a funçao publlca.

Art. 3~ Os. atas de i~probi
dade de que trata esta . 1 e i
Faço· saber que o Senado Fedeconsti tue_rn crimes de resporr~a
ra! aprovou, e eu, Presidente, pr~)Vidêf15ias.
b 1 idade quando pratica dos__ p·e 1o
nos termos do art. 48, item
Presidente ou Vi _ce-Presidente
28, do Regimento Interno, proSala de Reuniões da Comissão, da República, membros do Conmulgo a seguinte
- 29
de
.Junho
de
1990. gresso Nacional, Ministros de
- Alexand~e Costa , Presidente Estado,_ Ministros dos TribuRESOLUÇÃO N"
- Oival_do _Suruagy ,
Relator nais
S'l.Jperi o rés.
Advogado·' qE.1990
- Aritônlo Luiz Maya - Pompeu Geral da União, ProcuradorAutoriza a Companhia E- de Sousa.
Geral da República, Ministro
ne~gética de
São Paulo a
do Tribunal de Contas da Unu1t1mar contratação de créANEXO AO PARECER
ião,
ou pOr chefeS de m1ssã·o
-diplomática.
-·
N,g, 245, DE 1990
dito externo no valor equi1990.

valente a vinte e três mílhões de marcos alemães,
junto
ao
Ansaldo
GIE
S.JJ.A., de Milão-

o Senado Federal
Art.

1.ll.

Redação final do Projeto
Parágrafo único. Na hipótese
de Lei do senado nQ 285, de deste_artigo, aplicar~se-á o
1989, que define os ates ·de disposto no art. 52, itens I e
improbidade administrativa II. e no art_. 102, item I, ade ~ue trata o ~ 4Q do art . .1 ínea c dà Constituição.
37 da constitu1ção, e dá
outras providênclas.

Itália.

reso_l_ve:

É a·comp;;;nt"!ia Ener-

gética_ de. S_ão Paulo, nos
terdos i nc·i sos· V e VII -d-o

mos

art. 52 da ca·nstitUfÇão. auto-·
r i z.ada a contr?J t.;lr:-- __ operação de
crédito externo com o -avál_ do
Estado de São Paulo, nO valor
de DM 23,000,000.00 (vinte e
três
mi 1 hô_es
de
--mar·cos
alemães), junt_o a_o Ansaldo GIE~
S.p.A.,
de
Milão _- !tál )a,
destinada a__ financiar _a aqufs i ção_ de eq\J i pamento~ de o r igem i tal ia na para a Us_i na Hidroelétrica de Ro~ana, na lOcal idade_o_de_ Pqntal Qo Parapanema, Estado de $ão Pa_ul o.

~~o-

·congresso Naci ena 1 decreta:

~Art., .. _1_~ .: dS-ã.tos de irnprobi_pr,aticados contra a admin-fstração .di reta. i nd i reta ou
fundacional. de qualquer dos
Poderes da União, dos Estados,
-ao Distrito Fede_ral, dos Municfpios e dos Territórios, ~or
seus agentes, serão punidos na
fbrma ·a_e_sta lei.
d~de

_-Art. _2-R São atas de improbf-d-ade administr-ativa,
quando
___pr'-atlcados dolosamente:

Art.
2.10!
A ope_ração deverá
I - inf~ingir norma constituobedecer às segu1ntes cond1- cional; burlar concurso públi--co; vãler-se da função-ou carç6es finance1ras bás1cas:
go_ pCib_1 i c o. para auferi r
proa
encargos financeiros:
veito pessoal ou concedê-lo
fr-r"egUlat--mente _a outrem, ou em
juros de 8,68% ao ano;
detrimento -~ d.a. dignidade da
furfdaçáo; praticar deslealdade:
b
cond_i ções de pagament-o:
-para com as instituic;_ões públicas. omitir-se injustifica1
do princ.ipal -em vinte damente_ do dever de oficio;
parcelas_semestrais, iguais e óec1arar inverdade ou omitir
consecut1vas, ·Vencendo-se a con-d_ições p-ara _auferir benefiprimeira em 3Q _9e ju_lho de cio C?U:propic1á-lo __ a outrem.
1991;

2 - dos juros_, durante o período de carênéi~- semestra1mente venci d.o.s_ ,e. i ncçwporados
ao principal e durante a amortização. serne.str-aJ_Tl"]~nte y_enc idos, JUntamente com as parcelas do principal financiado.

Pena - suspensão d.o.s di rei tos
políticos por até dez anos e
pe!:'d_a ~a fu_f!ção pública.
~t

praticar efetivo dano
aos-cofres públicos;
concussão;-=
co~rupção
passi-va; ...
peculato.

Art.
3~
A _- autor i zaçã.l::l -~e . Pena ....:. suspensão do_s di rei tos
que
trafa __ esta
resoluçao _po 1 í ti cos po·r até dez anos,
valerá pelo prazo de doze me- perda da função pública e ine
ses a contar da data de sua di s·pon tb i 1 i daae . d·os bens
pub l i cação.
resSarcimento ao erário.
Art.
4~
Esta
tra em vigor na
publicação.

resolução endata de sua

PARECER N" 245,

DE

1990

(Da Comiss&o Diretora)

§ 1~
Para os efeitos desta
lei.· --·agente da adm1 ni straç:ão é
todo aquele que ocupa ~argo,
emprego _ou função pública de
qua l_quer n_a_tureza.
§

2~

As

penas

previstas· no

Art. 4~ A representação ):.mr
ato de imprObidade.
formulada
con·trtt agentes _d)!) administração publica. excet·o os referí_dos no ar.t ._ 3.Q desta 1 e i , far~e-ª .Por qualquer
cida_dão, ã
autoridade, policial,
at_é no
máximo de um ano da data da
ocorrência do fato ou. no mesmo pr-azo,
pelo
M-inistério
Público.
§ 1ll. A repr-esentac;ãcr c~nterá
a qua l_i_f i c_?lç-ão- pessoa 1 do denunc i ant_e:.
as provas que_ pretende pY'Oduzjr o rol de,
no
máximo; seis testemunhas.

§ 2~ A critério da autoridade: judicial, pod_erão ser ouvfdas outras teStemunhas,
não
integrantes do rol.

Art. 5ll. R"esponderá
criminalmente o au~or de denunciaçã-o caluniosq. de ato d_e: impr-obidade ad~inist~ativa.
Pena.- detenção de seis a dez
meses e rn_ulJ:a de vinte a trinta vezes o maior salário ffifnimo vigente no País.
Art. -· 6·~ A autoridade 5L.ldicial rejeita,rá a d9núncia, em·
despacho fund_amentado, se esta
não contiver as formalidades
estatielecidas
no art. 4S<.,
caput e § 1.~< desta 1 e i. ou- se
convenci do, pela resposta do
acusado,
da i nex i stênc_i a do
crime ou da improcedência da
ação.
Art. 7~ São
sujeftos
a
seqüestro os bens de agehte da
_admihistração
indicado-- por
crime d_e qUe resulte prejuízo
para a faz-enda pública, como
forma de
ressarcfmento
do
erário.
Art.

aS<

o

seqüe-stro

é de-

Redação ~ina1 do Projeto item II deste artigo podem sér cretado pela autoridade judide Lei do Senado ng 285, de apl ica_das
cumulativamente. cial sem audiência· do acusado,
1989,

quando for o caso,

observados

de ofíciq

ou~a

reQúérimento do

Agosto de 1990
Minfst,rio
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Público,

com base

em representação da autoridade
incumbid~
do inquérito administrativo ou do
inquérito
policial.
·
Parágrafo único. Para a decretação_do seqOestro é tmpresclndlvel a fundamentaçao,
pela autoridade jud1cial, dos
indícios da responsabilidade
do agente.

sa-lvados os é:ií rei tos- de
ceiro de boa fé.
-

ter-

10. o

seqüestro

Art. 18. A faZenda pública
promoverá as ações necessárias
a complementação do ressarcimento do erário, ·quando for o
caso.

Art. 22. Para
os
efeitos
desta lei, são c~-autores o
respo_t:"~sável por ordem mani fesI
o-jui~ determinará, ex -fadamente ilegal e·õ agente da
officio, a averbação do bem admí_n__!_stração a que-a _cumpre:
seqüestrado
no r.-egistrb de
Ar~; -• 23~ ESta·
lei entra em
imóve1s.
vigor
na
da~a
de
sua
II
9 Ministério Público puõ 11 cação.
promovera a hipoteca legal em
Art. 24. Revogam-se -as disfavor da fazenda pública.
po_s i ções_ em contrário.
Art.
13. Tran~corrido~
doze
meses, desde a denúncia, sem
julgamento
do
processo,
cessará a
indisponibilidade
dos bens.
-~eqüestro

•••

'.

Art, 14, PrescreVem-se
em
doze anos, contados do recebimento da denúncfa, as pénas de
suspensão dos direitos políticos e da perda da funçâo pública, de que tratam os incisos I e II d.o art. 2.2 desta
lei.
Art. 1 5 .. ,A perda da função
pública so occ:.-rrerá após.·o
trânsito em julgado da sentença condenatória.
Art. 16-. c-essa--o seqüestro,
ou a hipótese:
I - se a ação pena 1 não é i niciada em noventa dias, a
contar da da ta d.e _apresentação
da denúncia.
I I - se p-or sentença transitada em julgado, é extinta a
ação ou absolvido o réu.
Parágrafo único. A cessação
do seqOestro, ou da hipoteca,
não exclui a incorporação, à
fazenda pública. dos bens i 1egalmente ádquirfdos.

-~,..---.<--S

••••- ••

,- • • • • • • • • • • • • ---;

PARECER

Redação

N.2

:_24_1,

final do ProJeto

de Resolução
1990.

nQ

20,

de

Faço _saber qu_e__o_ senado Federal aprovou, e éu, ,
Presidente, nos termos do art.
48, item _28 _do Regimento Interno. ~rómúlgo--a Segufnte

pode

recair sobre todos os bens do- Art. 20. Ao-denunciado, desindiciado, ainda que em poder de a ____ fase -de
inquérito,·
de terceiros, ou transferidos assegurar-se-á ampla defesa.
após a prática do crime.
Art. 21. o
disposto ne~ta
lei não exime o agente da res~rt.
11. o seque-stro cte béns ponsabi 1 idade c i vi 1
e pena 1.
move1s implicara- a nomeação, apli cando-:se-lhe as respect i pela autoridade judicial, de v as sançõ_es, cumu 1 ati vamente,
depositário compromfssado.
quando cabfveis.
Art.
12. Recaindo
sobre bens imóveis:

ANE:SO ~-0

_Dt: -1990

Art. 19. Caberá ação regressi v a contra agente da adm fni straçãok inclusive os referidos
no _ §_.2 do art. 2.Q desta 1 e i,
Art. 9~ O seqüestro só pode _nos casos de cu 1 Ra ou do 1 o de
ser embargado por ter-ceiros.
que decorra prejufzo a terceiros de boa fé.
Art.
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RESOLlJÇÃO N", DE 1990

Apro;,a- -as contas do Governo do Distrito Federal,
relativas
1988.

ao

exercício de

o Senad_o F_edera 1 reso 1 v e:
-Art. 1.Q sãO aprovadas as éontas apresentadas pelo Governo
do Distrito Federal, relãX1vas
aos- ti t-u 1 ares José APãreci do
de Oliveira e Joaquim Roriz,
concernentes _ao exercfcio de
1958, ressaI Vadas_ as -_responsabilidades impUtáveiS a admíni stradores por 1 nfrações 1_egais e danOs patrimoniais de
oualquer espécie.
__ _:: -~ :..
Art. _2.2 Esta resolução entra
em- vfg'ór na- d?ta
qe
sua_
_publicação.

•••

ATA DA 87• SESSÃO,
REALIZADA EM 29-6-90
cada no DCN
Seção. I I de_ 30-6-90)

(PUb 1 i

PARECER J\J-z-242, DE 1930
(_Da Comissão D 1 retora}

Redação

final do Projeto

de Resolução
1990.

na

21,

de

A ComisSão Di retora apresEH'Ita_
a redação final do P~ojeto de
Reso 1 ução ~ 21 . de 1_99"_i~_. que
a 1 ter a a Resolução n.ll. 17, -de
25 de _j ary~j r: o de 1_988, -do -senado Federal.
· --

.sa 1 a de Reuniões da com i_s_s_ão'
de junho
de
1990.
Na página 3675, 3~ coluna.-- Alexandre Costa, Presidente
1medfatamente após o parecer
Divaldo Suruagy, Relatordo
Sr.
Divaldo
suruagy, ~Antônio Luiz Maya- Pompey_de
exelua-se. por PUblicação in-- Sousa.
- -devida, o seguinte:
Ré~ i fi

cação

PARECER N.Q 241 , DE 1990
(Da Comi ssãc• Di retora) _
Redação f1na1 do Projeto
de
de Resolução nl2 20,
1990.
A Comissão Diretora apresenta
a redação final do Projeto de
Resolução _n...Q 20, de 1990, ·que
aprova as contas do Governador
do Distrito Federal relativas
ao exercício de 1"988.
··

Sa 1a de Reuniões da Comi ss,ã-o,
de
1990.
Art. 17. Transita~as em ~u1- 2g ae junho
gado, a sentença condena to-r1 a
Alexandre Costa, Presidente
importa a perda, em favor da
Divaldo Suruagy, Relator Antônio LUiz Maya - Pompeu de
fazenda pública, do bem conSiderado produto do crime. res- Sousa.
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ANEXO AO PARECER N° 242,

DE: 1 99d

de

Redaçãci

final do Projeto
Resolução nQ 21,
de

1990.

Faço saber que o Sehado Federal aprovoú, e· éU,
· --, Presidente, nos termos do art~
'48, item 28, ·do Regimentá Interno, promulgo â seguinte
RESOLUÇÃO N•:· Dlõ. 199·ó"

Re~ratifica a Resolução
nQ 17, de 25 de janeiro de
1988, do ~enado Federal.

Art. 1.Q O art. 1 2 da Resolução n 2 17, de 25 de janefro de
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quant i Qa_de _ swf 1_çi ente

pamenLos de . or_i gem i ta 1 i a na
para a Us1na Hidrelétrica de
quatro milhÕe$~ seiscentos e Rosana, na 1ocelida9e de Pondois mil, duzentos e cinqüe_nta tal do Parapanema, Estado de
11
Art.
1 ~ É o Governo do e nove) Letr_ã·s Financeiras do _São P"aulo.
·
E_stado
do Amazonas,
nos Tes·aur-o .do Estado dO Espírcito
termos art. 2Q da Resolução Santo-(LFT- ES), vêricfVeis em
Art~
2.n A operação deverá onQ 93, de 11 de outubro de 1990,- pélo Valor de resgate, bedecer às se~uintes condições
1976, alterada pela Resolu- deduzida parcela de doze por ~inançeiras basicas~.
ção nQ 140, de 5 de dezem-- cento,
a
título de juros
·
bro de 1985, ambas do Sena"- reais.
a)
encar9os ffnanceiras·:
do Federal, autorizado a
contratar operação de cré~rt.
2~ A 'autOrização c;le que_
1 - juros de 8,68% ao áno;
dito no valor corresponden- trata- esta resohiç:ão terá vate,
em
cruzeiros,
a lidade at-é_ 30 de dezembro .de
b)
condições. de pagamento:

1988,

çjo

Senado Federa.1, passa

a vi~orar
redaçao:

com

a

seguinte

15.000.000,00 Obrigações do

Tesouro
Nacional
OTN,
junto à c a i xa Ec-onôtni ca F'9...;
deral, destinada à exec~ção
de obras de infra-estrutura
na c i da de
de_. Ma naus e em
cidades do
interior
do
Estado.

11

-

Art.
2~ Esta resolução entra
em vigor na data
de
sua

pub 1 i cação.

em

aõ gTro de 24.602.259--(vinte e

1990.

Art. 3~ Esta resol.ução en.t.ra.
em -VTSfOr na · àa ta · de
sua
pub 1 i c_""ção.

1991;
PARECER N" 244'

DE 1990

(Da Co'missão Dirêtora)

de

Redação

final do P~ojeto
nc 24,
de

Resolução

1990.

PARECER N~ 24~, DE 1990
(Da Comissão Dir~tora)

1
do principal - em vinte
""semestrai_s, iguais e
cbnsecutívOS,
vencendo-se _a
primeira em 30 de julhp_ .de

~rcelas

-A Comis-são Di retora apresenta

2 - dos juros, durante o per í ado de ca_rênc i a - s~rnes t r a 1_mente vencidos e incorpçrados
ao principal e durante a amortização, semestr_almente vencidos, juntamente com as parcelas do principal fin_ancia-d_o.

Art. 3.0. A autorfza~ão de que
trata es_ta _resol uçao va 1 erá
Ene~géti
pelo prazo de doze __ m.eses a
1990.
ca de São Paulo . .a ultima~ con-_ contar
da
dat~de
sua
tratação de crédito exte~no no pub 1 i ca-ção .
A Comissão Diretora apresenta valor equivalente a vinte e
a redação fi na 1 do Proj et_o de três
milhões
de
marcos
Art. 4~ Esta resolução entra
em__ ,_ vígcir nà data
de
s.uà
Resolução n~ 22, de _1990, que alemães.
autoriza o_ Governo elo Estado
publicaçãO.
do Espirita- Santo a ~m1ti~ ~
Sala-de R~uniões da Comissão,
colocar no mercado Letras Fi- 2.9 _ de __ junho
'PAR-Et-;~ f',J~ 245, DE 1990
de
19~0.
nanceiras do Tesouro .do"- E:stado
(Da Comi..Ssão _Di ret9_r_a_)
Alexandre Costa, Presidente
do Espirita Santo (LPT-ES).
Oivaldo Suruagy, Relator Antônio LUlZ Maya - Po~eu de
Rédação final do Projeto
Sala de Reuniões da Comissão, Sousa.
de lei do Senado nc 285, de
-1989.
29
de junho
de
1 990.
ANE~b AO ~ARECER NQ 244,
Alexandre Costa, Presidente
- Divalào Suruagy, Relator DE 1990
A Com·i ssão 0,1 retora, aprE;!$_en.ta
Antônio Luiz Maya - Pompeu de
a redação final do Projeto _i;;l_e
Sousa.
Redação final do Projeto Lei do Senado n~ 285, de 1989,
de Resolução hg 24,
de de iniciativa da Comissão 01ANEXO AO PARE~ER N~ 243,
1990.
retora, que define-os atqs de
DE 1990.
improbtctade administrativa de
F-aço Sáber qUe õ-seriado Fede- que trata o § 4~. do art. 37 da
Redação final do Projeto r a 1 aprovou, e eu,
Const i ·:t_ui ção, e
dá
outras
de Resolução nc 22,
de Presidente, nos termos do ar_t. pro v i dênc i as ..
1990.
48, item 28, do Regimento
lnterno; promulgo a seguinte
S~la de Reuniões da ComiS~ão,
faço saber que o SenaQo Fede29 de junho
de
1990 ...
ral aprovou, e eu,
, Prer<rsoLUÇÃo N" "- DE 1990
Alex~ndre
Costa, Presidente
sidente. nos termos do art.
Divaldo suruagy, Relator "AUtor..Tza-- a Conpanhi a E48, item 28, do Regimento InAntônio Luiz Maya - Pompeu de
terno, promulgo a seguinte
nergética de São Paulo a Sousa.
de

Redação

final do Projeto

Resolução

nQ

22,

a·redação fina).do Projeto de
Reso 1 ução n.í!. 24, de 19_9_0. que

de autoriza a Companhia

o

RESOLUÇÃO N",

DE 1990

Autoriza o Governo do Estado do ESDirito Santo a
emitir e colocar no mercado
Letras Financeiras do Tesouro ·do Estado do Espírito
Santo (LFT -·ES).
o Senado Federal resolve:
A~t. 1Q É o Goverho do Estado
do E-spírito Sa_nto au_torizado,
nos termos, fixados pe 1 a Resolução n~ 94, de 15 de dezemOro
de 1989, do Senado Federal, a
emitir e a colocar no mercado,
no exercício de 1990 Letras
Financeir-as qo Tesouro -do- Estado_ do Esplrito Santo. (LF.T·-

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.

O Senado Federal resolve:

a

ANEXO A_Q PARECER N" 245 ,_
DE 1 990

Redação final do projeto
de Lei do Senado nQ 285, de
1989, que define os atas de
improbidade administrativa
de que trata o ~ 4Q do art.
37 da constitu1ção, e dá

Art. 1Q É
Companhia Energética de São Pau_ 1o. nos _ termos
outras providênc1as.
-êlós Tr1cisos \j e VII do art. 52
6- Congres-So "Ná:Ci o na 1 decreta:
da Constituição. _autoriz_ada a
contra~ar
oper.áÇão de crédito
Art·~ 1"l<-QS--a-Eos _de improbi_da.;.-externo com o aval do Estado
d9. São Paulo, no valor de DM de praticadoS contra a admi23,ÓOO,OOO,OO (vinte e três nistração_ direta, 'indireta 0_1,.1
milhões de marcos alemães). fundac1ona1, de qualquer dos
ju~to ao Ansaldo
GIE_ S.p.A., Poderes Pa U11ião, d_os Estados.
de Mi 1ão _,;. Ttá 1 i.a, dest_í nada a dO Distrito Federa_l_, dos MuniffnanCiar a'"aquisição de_.equ_i- cípios e -dos Terrftórios, p:or

''
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seus agentes. serão punidos na
forma desta lei.
Art.
2~ São atas-de improbidade administrativa,
quando
praticados dolosamente~
I - infringir norma· cdnStitU-

cional; burlar concurso público; valer-se da função Oü cargo público para auferir proveito pessoal
ou concedê-lo
irregularmente a outrem, ou em
detrimento
da dignidade da
funçãô;
praticar· deslealdade
para com as instituições públicas. omitir-se injustificademente do dever - ae· Oficio;
declarar inverdade ou omitir
condição para auferir benefício ou propiciá-lo a outrem.
Pena- suspensão dos Oireitos
pol iticos por at-é dez anos e
da função pública.

perd~

II
praticar efetivo dano
aos cofres públicos;
concussão-;- t:Ol"' rupçáo
pa·ss i va;
peculato.

Pena - -suspe·nsâb dos di r e 1tos
políticos por até dez anos,
perda da função pública e indisponibilidade dos bens
e
ressarcimento ao erário.
1

§
1 !:1.
Para os efef to·s de sta
1 e i , agente da admin-istração é

todo aquele que ocupa ·cargo,
emprego ou função pública de
qua 1 que·r natureza.
As pena_s pl--évi stas no
item II dest·e·'artigo podem ser
aplicadas
cumulativamente,
quando for o caso,
observados
a natureza do dano, sua extensão, a possibilidade de reparação e o prejuízo à dionidade
do cargo· ou à função - pÜb1 i ca.
§

2!:1.:

Art. 3!:1. Os atas de improbidade de que trata e·sta 1 e i constituem crimes de responSabilidade quando prat1câdd~ pelo
Presidente ou Vice-Pre-sidente
da República, m9mbros do Congresso Nacional, Ministros de
Estado, Ministros dos Trfbuna is
Super i ores,
AdvogadoGera 1 cta União,
Procurador_-·
Geral
da República, MinistrQ_
de Tribunal de Contas da un~
ião_,
ou por chefes de missão
diplomática.

§
) .2. __A_ represent·açãó conterá
a qUalificação pessoal do denunciante.
as provas .que pretiifide produz i r e·· ·r o 1 de,
no
m~x1mo, se_ís _testemunhas.
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Art.
~ 3-. · Transcorri aos doze
meses, desde a denlmci a,
sem
julgamento
do
processo,
cessará a
indisponibilidade
dos bens~-

§ 2.2. A critério da autoridade
Art.
14.
Prescre_yem-se em
judicial, poderão ser ouvidas ·doze anos;· contãdos do recebioutras testemunhas, não fnte- menta da denúncia, as.penas de
gra_':tes po_ rol .
· · suspensão dos direitos políticos e da perda da função púArt~
5~ Responderá criminalblica. de que tratam os
inci·mente autor de denunciação ca- Sos
I
e
II do ar'f. 2;2 desta
lUniosa de ato de imi:>robidade lei.
administrativa. ·
Art.
15.
A perda da função
Pena ~detenção de seis a dez púQ] iça _ só ocorrerá após o
·m-es-e-s e rnul-tã-de vinte a trin- trânsito em julgado da sententa vezes o màior salário minr- ça conde ria tór-; a.
mo vigente no Pafs.
Art.
16.' Cessa o ·S:e:-qOeStro,
Art. s.2. A_autoridade judicial Ou a hiPótese:
rejéttará a~-denúncia, em despacho -fundamentado,
se esta
I
- se a açã6 pena 1 não é i---não contiver as formalidades nici~da em noventa dias,
a
estabelecidas
no
art. contar da data de apresentaçãO
4~. caput e § 1Q desta lei, ou
da denúncia;
- ·
se convencid_o_, pela resposta
II
-se-por sentença transido acusado, da ínexistência do
crime ou dê improcedência da -tada em jUlgado._ é extinta a
ação.
ação oLI absolvido o r~u,

SãO
suje i tos a
os-· bens de agente da
administ-raÇãO
indlciado por
crime de que resúl_t_e prejuíZO
para a· fazenda pública, comO
forma ae
ressarcimento
do
eYrírio·.
Art.

711.

seqOestr~o

Art.
a ;i O seqO"eStr·o 9 decretado p·ela autoridade judici.al
sem audiência do acusado, dp
ofício ou ã requerimento do
Ministério Públi~o.
com base
em representação da autoridade
incumbida do ·;nquêrito administrativo ou do
inqué~ito
pol.idãl.
Parágrafo único.
Para a decretação do seqüestr·o é
1mprese 1 ndive 1 a- fundamentação.
pela a'utorfdade judicial,
dos
indfcfos da responsbailidade
do agel)te.
A~f<.:C.
9-~
O seqüéstro só pode
ser embargado por terceiros.

ParágrafO- um co_.
A Ci;!.ssaçãO
do seqUestro, ou da hipoteca.
não exclui _ a l ncorporação, à
fazenda pública, dos- hens i legal mente_ a~~u i r 1dos.
Art. 17. Transitada em julgado,
a sentença condenatória
importa a_ perda, em faVor da
fazenda pública, do bem considerado produto do _cr1me, ressalvados os direitos. de tercei r o de boa- -fé.
Art.
_18.
A fazenda pública
promovétá _as ·ações neceSsárias
a compleme~tação do ressarcimento do erário, quando for o
caso.
A"rt.
19. C?berá __ ação regressiva contra- agente da .admin_ist ração A i ncl us i v e os _refer.i dos
no 9 2 do art. 2!:1.. _desta lei,
nos casos de culpa ou dolO- de
que decorra prej u f zo a· terce iros de boa fé.

Art . .10: 6-seqüestro podereAr t. 20. A·o denunciado. desde
cair sObre todos os bens do- a
fase
de
inquérito,
indiciado,
ainda que ero_poder assegurar-se-_á ampla defesa.
de terCeiros, ou transferidos
após a prática do crime.
Parágrafo único. Na hipótese
Art. 21. o-a;sposto nesta lei
deste artigo,
aplicar-se--á- o
~rt:
11. O.seCIDestro de be"ns não exime q agente da respondisposto no art. 52, itens I e move1s fmplicará a· nomeação,. sabilidade
·civil- é penal,
II, e no art. 102, item I,
a- pe1a autoridade judicial_, de apliCando-se-lhes as respectilinea c da Constituição.
depositário compromlssado.
vas sanções, cumulativamente,
quando cabíveis.
Art- .- 4!:1.. A representação por
Art. 12. Reca 1 ndo o secrüestrO
Art. 22. Para os efeitos desato de improbidade,
formulada sobre bens imóveis:
-·
contra agentes da administrata lei,
são
cc-autores
o
ção pública, exceto a·s referi-- I o juiz determinará, ·êx responsável por ordem manifesdos no art. 3~ desta lei, far- officio,
a averbação do bem tadamente i 1 ega 1 e o agente· da
se-á por qualquer cidadão, à seQOestr-a_do no registro de f.;. admihist:rÇJ.çã-o a Que a cumpre.
auto-ridade policial,
até no móveis; Art.
23.
fsta
lei entra em
máximo de um ano _da data da
na --data
de
sua
ocorrência do fato ou, no memIl
9 Minis:tér-io PúbliCo vigor
pub 1 i_ caç_ão.
so prazo,
pelo
Ministerio promovera a hi_poteca legal
~.{ll
Público.
favor da fazenda pública.
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Art. 24. Revogam-se as

siç5es em contrârio.

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II)
dispo~

Em,

13_ de agos:to de 1990

ASS-ôCIA~ÃO DOS SERVIDORES DO

EOIT~~Ag~ ~g~~~~~ÇÃO

O

Pres i dSnte

-da

Assoei ação

dos Servidores do Senado Federal.- ASSEÇE,

tendo em vista o

Paragrafo Unico do Artigo 67
do Estatuto Soci~l, convoca os

Senhore.s Assoe i a dos

para

uma

Assembléia

Agosto de 1990
Geral Ordinária, a

realizar-se diá 30--8-90, em
primeira cbama_da às 16:0Q_ __ ~"eli1
segunda chamada às 16:30 noras, na Ala Alexandre Costa,
·

Sala 5.

Ordeffi do Di a:. á.presentação
das cántas relativas de -1990.-

lolosé
MaUrlc-iO
Souza.
Presidente.--

-L..ima

de

República Federativa do Brasil

,

DIARIO

DO CONGRESSO NACIONAL
....
: lllli

ANO XLV - N° 94

SEÇÃO 11

..QUINTA-FEIRA, 16 DE AGOSTO DE 1990

BRASÍLIA - DF

r----CONGRESSO NACIONAL--_____,.
Faço-

saber que o Congresso Na c i ena 1 aprovou.

Senado Federal, nos termo's do art. ,48,
te

e eu, Nelson Carne i r o, Pres i den'te cto·

item 28, do Regimento Interno, promulgo o seguin-

--

DECRETO LEGISLATIVO
NO 20, DE 1990
Homologa c ato dg Çons·etho Monetário Nacional que autor-izou a emissão
de papel--moeda, no exer-c1c1o de 1986,
no valor de cz$ 55.000.000.000,00
<cinqüenta e cinco bilhões de cruzados') para atender às atividades produtivas

do País e à circulação da riqueza nacional.

qu~_autorizou a emis-

Art.

1.Q.

É homologado o ato dó Conselho Monetário Naciona.l

Art.

22

E-ste decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação.

são de papel-moeda, no exercício de 1986, no valOr de Cz$ 55.000.000.000,00 (cinqüente e
cinco bi 1 hões de cruzados).

Senado Federal, 15 de aQosto de 1990_. - Senador Nelson Carne!tro, Presidente.

SENADO FEDERAL
SUMÁRIO
1 - ATA DA 109• SESSÃO, EM
15 DE AGOSTO DE 1990
1.1

ABERTURA

1 .2

EXPEDIENTE

1.2.1- Mehsasem do Governador do Distr1to Federal

N2 111/90 (n 2 84/90, na
origem), submetendo à deliberação _do Senado .o Projeto
de Lei do DF n 2 47/90, que
autoriza o Poder EXecutivo
a abrir créditos ªdi_c_i_onais
até o limite de Cr$ .... _....

12.956. ooo.

ooo, oo·· e

tras providências.

1 . 2 . -2 - Cornun i cação
Presidência

_

dá

ou- da

PraZo pai-8 apresentação

de emendas ao,___ P_roj e to de
Lei do DF n:c. 47/90, 1 ido
anteriormente.
1.2.3- Leitura

ProjetciS

·

de

:::. Projeto de Lei do Senado"
1 30/90,
de autor i a áo
Senador Francisco Rollemns>.

berg.

que a 1 'ter a o' art. 1 2

da Le 1 n2- 8. 072-, de 2.5 ·cte
julho de 1990, que disPõe
sobre crimes hediondos
nos
termo_s do___art_. 5 2 • inciso

XLIII

da

Constituição

Federál..

Prgjeto de Lef do Senado
de âutoria do
Senador Márcio Lacerda. que2
altera· 6 art. 1_6 da Lei
n
7.716, de 5 de janeiro de
1989,- que ___ çlef i ne os çri mes
r_esu1 tant-a·~ de preconceito
nA 131790.

de ra-ça_ -o-u de Cór ~

··

-

.
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EXPEDIENTE
CENTJIO CIIIÁFICO DO SENADO RDIEIIAL

OIAMO DO CONGMUO MCIONAL

PASSOS PORTO
Oiretor·Ger•l do Sen.clo Feder•l
AGA€1El DA SilVA MAIA
Dimor Ewecutivo
CIIAft AUGUSTO JOS~ DE SOUZA

lmpreuo sob a responubdtdJide doi Meu do

Dtmor Administrativo

Semeslrol ... , .. ,,. __ ..................... ,.,_,,•., ....=-~··::Çr$ !_:069,01!.

-

N~

llr-oem. 2.200-exempllres ..

Requerimen~o

285/90,

Senador

de

Divaldo

Surua~y.
paras~~

afastar__ dos _traba 1 hos ç:la
Casa.
a partir de 20 .do
dorrente. pelo prazo de 123

.

providências.

284,

1 .2.5 -Discursos

v~i_CQl_adã_

Senador

-

-

Senadot~---. LOÜR I VAI... BAPTISTA

- Aliál íse. do

relatório

- exercícto

CARLQS PATROCÍNIO

Adiamento
do _
demogr,áf i co de 1990 ~

censo

1 . 3.

ENCERRAMENTO

2 - ATOS DO PRESIDENTE
N-ll _:t 62./90 ( Repub 1 f~ação)
-

da

Adiamento, por falta dequõrum, da votação do Requer i mente
n~ 285_/90, l i do
no Expediente.

Senador NEY MARANHÃO - Edição ca Medida_ Provisória
n.ll. 204. que i ns ti tU i _normas

..

- 'Téf-.mino 'dó' -práz-ô-·o·a+r·aapreseiltação de emendas a_is
Projetas
de
R.esolução n_ s
37 e 38, de 1990.
··

_de·

servidores

1.2.6- comu~icações
Presidência

~-.

_a-

nual do Banco do.Brasi1 re--

Senador
MAURO BENEVIDEs.-~
---'iativo · ao·~
Unificaçã'o ct·o' regime
jurÍ""'--1989.

dos

dlf'arriã.tô'~'

em. -ófg?o$ d~
contra -o Poder

Senador MANSUETO DE LAVOR
20a aniversã~to de fundaç_ão da uL.i vro 7".

do

Governo Federal.
dica

data,

outras

Imprensa,
Legislativo.

Senador JUTAHY MAGALHÃES Gastos_ com pub 1 i c i oade de

públ ices.

dâ

Senador CIP SABÓIA DE CAR-

r: ia,

cpas.

Expediente

·e

V.ALHb -· câmParihà

•

P.eferi menj:çi, na p~~sent.e,
do
Ri3querime·nto, n.u
de 1990, de autoria do
Sr-. Setiador A1 bano franco.,
lido. em
13 do_- çorrehte.
. .- .

para a def.e_s.a .da concorrêll-.

cia

autoria do

solicitando licença

federal

ASSINATURAS

LUIZ CAftLOS DE BASTOS
Dtmor lndus1ri•l
·
'LOIIIAN AUGUSTO COUTINHO MADRIJGA
D•i.-tor Adjunto

1.2.4-

Sen~

N.;<s 169

e _i

70/90~

SECRETÁRIO·
3 - ATO
DO
GERAL DA MESA
4 - MESA OIRETORA
5 - LÍDERES E VICE-LÍDERES
DI; PARTIDOS
Ei - COMPOSIÇÃO DAS COMIS'"
SOES PERMANENTES

Ata da 109!! Sessão, em 15 de agosto de 1990
4!! Sessão Legislativa Ordinária, da 48!! Legislatura
Presidência dosSrs. MendesCanale, Pompeu de Sousa eAntônioLuizMaya
ils
14
HORAS
E
30_ MINUTOS_, -.Jorge
Bornhausen
ACHAM-SE
PRES~NTES . OS
SRS. Hoffmann . .
SENADORES·

Gtlbarto

Aragão -

Miranda

ua~bas

Rod~igues

O SR. PRESIDENTE (Mendes Ca-

nale)- A _lista

Costa
- ~fonso San-

-s-r-s_=:

Carlos
Patrocí-nio
Luiz Maya - A l~xandre.

Chagas

Ronaldo

PassarinhO

t.ntônip

de
presença
o
comparecimen~o de 26
Senadores. Ha:v-endo núméro
reglmei1ta1,
declaro. aberta a

acu_sa

cho - Mau.ro_Benevides - Carlos
A 1berto - Ney Maranhão - Mansueto de Lavor - __ D_i va 1do
su-.
ruagy --FranciscO RoilembergLourival Bapt1sta - Ruy
Bace-

sessão.

Machado - Severo Gomes Irapuan Costa Júnior_ - P,ompeu cte:

à

lar·- Nelson

Ca~neiro-

Sousa - Mârcto Lacerda -

MataMen-

des Canale - Affonso Camargo -

"-5o_b.
a proteção dê Deus,
c·, amos_ nossos trabalhos.

i

ni·

O .S_r_.__ J ~-:-_S_ecr:-etârío procederâ
1 e i tu r a do Expedi ente.

É lido o seguinte

-----~-EXI"J'_DIENTE

A 1ber t.o

MENSAGEM NO 111, DE 1990-DF
(NO 84/90, na origem)
Brasil ia,

15 de

_aQosto de

1990.

sennor _President~.
Nos
termos do art, 3~ _daRes0-1 ução · n.;<_ 157. a e f S! ---de
novembro __ de 1988, tenho a honra
de subri-leter . á elevada d9l ibe-ração_ dessa Casa, acomganhado
de ExpOs1ção de Motivos_ dos
senhores Secretários de Planejamento e da Fá.ziárída, __ o
anexo

Projeto de Lei, que autoriza o,
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Poder Executivo a abrir créditos
adicionais
à
Lei
Orçamentária Anual até o limite

de

Cr$

12.956.000.000,00

(doze bilhões,
novecentos e
cinqüenta e sefs milhões de
cruzeiros)
e
dá
outras

providências.

Dada a importância da matéria

para a Administração

do

Dis-

trito Federal, solicito a Vossa Excelência 1 de c9nformidade.
com o art. 4 da c1tada Reso-1 ução .- -conceder cará:rer _de ur-gênc Ül. na apreciação do a fud

do Projeto de Lei .
Valho-me

r-

do ensejo para tes-

temunt")ar a Vossa Excélência. _a

certeza

Agosto de 1990
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Em Cr$ 1 . DOO,()(}

OrÇamento Fiscal

a) Credito Suplementar
-Pessoal, e~_Encargos -soicais. : . .......... .
.-_Outras Despesas de Corréntes e de Capital
b)

10.786.000
1 o . 739 . ()00
5. 179.000

5.560.000

47.ooo
cr~dito Especia1
- Pessoal e Encargos SocialS~ .... ~-;=--~---:;::-..-;--.: .. -~-;-~-.-. _~' .2t.ooo
26. COO
- OUtras Oespes_as de Correntes e de Capi ta 1

Or~ento de Investimento
__
a) C f-edi to Swplmentar .._... , ........ ~ .. _... _......•. _._
-· Despesa-~aé cap i ta 1 . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . ,_, .. _,,

2.170.000.
823.000
823.000

_b) --tf'-_édffo Especi a 11 . 347. ooo
--Despesa de Capital .......................... _. ·c1.347.000

Totai ............... " · · · · · · · · · · 12.9o6.DDO:

de

meu a_l to apreço e_
consj de ração~ - W_ander_l ey Va 1-Em virtude _da alteração de
1 im da Silva, Governador _do
Distrito Féderat:·
nomenclatura da Admi ni.stração
ReQional do . .Plar.o Piloto para
Admi n_i s_t_ração Regi o na 1 de BraE .M. I.
sília (Lei n.a. 110, de 28 de
NQ Oi1/Seplan/SEF Brasflia, 14 agosto de 1990), prOcedeu-se
alteração de mesma natureza
de agosto de 1990.
nos tltulos_ das
atJvidades
ExCe 1 ent í ss i mo S_e-nhOr GoVer- dessã unidade orçamentaria.
nador-,

A estimativa de um excesso de
arrecadação - das
receitas
orçamentar1as previstas para o
corrente exercício. ~a ordem
de Cr$ 10.786 mí1hóes, conforme Quadro _I, torna possível o
reforço às dotaçõ.es destinadas
ao pagamento de pessoa 1 e __à
rea11z:ação_ de ações e inVestimentos lndispensáveis para a
administra_ção do__O_istrito Federal, conforme o a seguir
especificado:
1 . Cr$ 5. 179 mi 1 hões para pagamento de pessoal e encargos
sociais do complexo admin1strativo e Cr$ 5,560 milhões
para despesa_s_ d_e :custei o- e_ pagamento de serviços. através
de
crédltos
suplementares,
sendo Cr$ 4.921 .e milhões ao
orçamento ftsca 1. e Cr$ 638,2
mi 1 h6es ao -orçamento da se·gu-ridade ~social.

Cr$ 47 milhões referentes
de atividade que
possibilite o funcionamento do
Centro de_Apoio Social de Assistência a M)grantes e Mendigos, no âmbito da Fundação' do
Serviço Social, e abSQrção,
pela Administração Regional de
Brasilia, ~as ações desenvolV1das pela exti_nta Administração da EstaÇãO.J~o_ooviária. mediante créd1to especial ao orçamento fiscal.
2.

à' inclusão

3. Cr$ 2.170 milhões oes_tinados·a investimentos pela incorporação de recursos pró ...
pr1os da Companhia Imobiliária
de Bras'il1a. com Cr$ 823.1Tlilhões através de crédito suplementar e Cr$ 1.347 milhões.
de crédlto espec1al.

Em sintese:

Art. 1.a. Fica o Po.der Execut i_ vo autor_ i_zadQ a abr.-i r créditos
suplementares
à
Lei
orçamentária-Anual_ do Distrlto
Federa 1 (Lei n~ 89, de 29 de
dezembro de 1989), até o limfte de CF$ 11 . 562.000. 000, Oü
(onze b_i_ l.hões.. _ quinhentos e
sessent-a e dois mi 1 hões de

-~~~~;~ã~s)d~~r:n~!~~di~ ~~~r~~

A estabilidade do processo VI e VII, nos valores ali
infJacJonário_, dentro de pata- indicados.
mares que possibilitem a administração das dotações orçaArt. 2~ Fica o Poder EXecutimentárias. sem marcante deterioração dô seu poder dê com- vo autorizado a abrir créditos
pra, e as s_up 1 ementações ora especiais à l:.ei Orçamentácia
propostas recomendam a_ e.xt i n- Anual. do Oistr_itq Feder:.al (Lei
ção -dos procediméntos de ajuS- n&t 89, de -_-:;rg de dezembro de
tamento automático do Orçamen- 1989), até o, limite de Cr$
to _atravês da_ Uni da de de Refe- 1.394.000.000,0"0 (um bilhão,
rência· Orçament.-ár i a ( URO/DF) . trezentOs e· nbven-ra-·e qUat-rO'
mi1hões de cr-uzeiros) para a~
Com a__ revooação proposta dos tender à programação constante
arts. 3Q a 7~ da Lei n~ 89, de dos anexos III e IV, nos valo29 _ de
dezembro
de 1 989 , res ali indicados.
evitar-_se-á a duplicação de
Art.
-3~
Osrecursos
apertes _às_ dotações que requeiram reforço de recurso.
necessários ao a tend·i mento do
disposto nos artigos anterioEm vista do exposto, temos a res são proven i e_ntes de:
honra de submeter à elevada
r - exc~sso
de - arrecadação
consideração de Vossa Exce_lência o anexo projeto de lei· que das receitas. conforme o art.
autor-iza o Poder Executivo a 43, § 1_.ll., .incjso II e III e §
abr1r créditos adicionais até 3 2 , da Lei n 2 4.320, de 17 de
o _1 i mi te de Cr-$ 12__. 956 mi 1 hões ma~co de 1964, no valor de Cr$
ao
Or_çamento
-do
_corrente 10.786.000._QOO,OO (dez bfTflexercíci-o. .... Celsius Antônio ões, setecentos e oitenta e
Lo_dder, Secretário de Planeja- seis mil_hões de cru:z:eiros);
mento
ozias
Montetro
Rodrigues, Secretário
da
I I
- excessO
de arrecadação
Fazenda.
de entidqde na qual o Distrito
Federal d 1 reta ou i ndi retamente Qetém a maloria do capital
PROJETO OE LEI DO DF
social com direito a .vo"t:o, nc
N'"- 47,--0E- 1990
valor de Cr"$ 2.170.000.00_0,_00
(do is bi 1 hÕe_s. c_ento e setenta
milhões, dé cruzeiros).
Autoriza o Poder Execu_t__iv_o a abrir créditos· adiArt. 4.ll. São revogados·bs arcionais·até o limite de Cr$ tigos 3.a., 4a, sz. 6.ll. e 7z da
12.956.000.000,00 (doze bi- Lei n.t. 89, de 9 de Qezembro de

lhões, novecentos e cinqüenta e se·i s mi 1hões de
cruzeiros) e dã outras providências.

O Senado Federal decreta:

1sa9.

Ãrt. 5 2 Esta lei entra em vigo"r na data de sua publicação.
Art. 6~ RevOgam-se as dlSPosições em contrário~ __
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lWIIO I
liO'JEJIIO DO DISTIITO FEDEIAI.
EYOI.OCAO DA RECEITA OI!CAIIEJO'MIA DO EXEICICIO DE 1991 • Ell CU t..ttf,tt
ESI'ECIFICACAO DA IECEITA

-------------I • IECE!TA TRIBUTARIA .
ICIIS
ICII TRIGO
OUTl!OS TRIBUTOS

LEI
EXCESSO
IIOVA
COil'
LEI
OICNOTMIA OIICAIOTMIA
DE
RECEITA
%
POSICM ATIW. MRECADACAO OIC.W:NTMIA EXCESSO
1991

VM
1

SER AI.

848.277

28.513.3tt
22.634.629
748.671
5.13t.ttt

87,64
79,78
I,H
7,86

34,14
27,11
1,9t
6,14

546.595
183.914

1.275.469
4t6.8ll
199.167
53.4t5
616.186

3.5tt.Ht
1.5tt.Ht
btt.Ht
6ti.Ht
BH.Ht

11,83
3,77
1,85
l,st
5,71

4,2t . 586,62
I,Bt 498,81
1,72 553,24
1,72 379,t4
1,96 1.798,34

5.875.878
2.732.991
3.142.888

57.136
!7.III
4t.l26

5.932.914
2.75t.Ht
3.!82.914

1,53
1,16
1,37

7,1t 641,88
3,29 339,12
3,81 !.723,56

4.551.758
3.tel.:l5t
388.275
981.133

19 .t59 .8t5
14.129.4ll
748.671
4.281.723

9.453.41'5
8.615.218

2 • TRAIISfEREM:IAS TRIBUTARIAS
F1'E
FPH
SALARIO EDOCACAO
DEIIAIS

5t9.742

2.224.531
1.t93.!89

3 • OUTl!AS RECEITAS
I PATRIIIOMIAI.
OUTROS

Btt.794
626.2St
!74.544

2St.5tt
91.85t
125.2St
42.142

CC!IP
1
TOTAl

4tt.833

526.~

611,48
1'2,82
422,86

---------·
45,44 547 ,4t
5.861.294 27.!6t.214 11.786.Ht 37.946.214 !tt,H
S OKA
---------------------------------------------------------·.
4 • COIITRIBUICOES DA lii!AO

6.164.496

42.261.891

42.26!.89!

51,6!

585,57

5 • OPERACOES DE CREDITO

!.!77 .442

2.271.343

2.271.343

2,72

1'2,82

712.747

1.132.981

1.132.981

1,24

44,93

8.154.685

45.565.2!5

45.565.2!5

54,56

465,71

13.9!5.979

72.725.429

!tt,tt

5tt,11

6 • COHVEHIOS
S aH A

----------------TO T H
----FONTE: SEF E SEPLAH

11.786.Ht

83.5ll.429

1tt,tt

r.;,

(<!:;
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NIEXO I

--------------------------------------- -------------------------------------------------------: CREDITO SUPLEMENTAR
: DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
: ANEXO ALEI No.

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

I-------

RECURSOS 00 TESOURO :

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

C OO I GOI OR G AO

t1101 TRIBUNAL OE CONTAS 00 DISTRITO FEDERAc
!!til GABINETE 00 GOVERNADOR

VALOR

--------------------I-------390.110.100

42.100.111

12001 PROCURADORIA GERAL

m.tee.tee
19.100.108
21.1tt.HI

13101 SECRETARIA OE PLANEJAKENTO
13tt4 REGIAO AOKINISTRATIVA - II GAKA
13t05 ~EGIAO ADKINISTRATIVA - III TAGUATINGA
13t06 REGIAO AOKINISTRATIVA - IV BRAZLANOIA

45.te0.tl0 •
2.5ti.HI :

!3117 REGIAO AOMlNISTRATIVA - V SOBRAOINHO

24.eeuee :
1a.t0e.eee :

' 13i08 REGIAO ADMINISTRATIVA - VI PLANALTINA

REGIAO AOHINISTRATIVA - VIII NUCLEO BANDEIRANTE
REGIAO AOK!NISTRATIVA - IX CEILANDIA
REGIAO ADMINISTRATIVA - X GUARA
REGIAO AOH!NISTRATIVA - XI CRUZEIRO
SECRETARIA DE AOMINISTRACAO
!4803 INSTITUTO OE OESENVOLVIMENTO OE RECURSOS HUMANOS
i !5101 SECRETARIA DA FAZENDA
: 17103 INSTITUTO OE SAUDE 00 DISTRITO FEDERAL
: 1800! SECRETARIA DE OESENVOLVIHENTO SOCIAL
: 4810! FUNDACAO DO SERVICO SOCIAL 00 DISTRITO FEDERAL
: 1900! SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
: !9803 SERVICO AUTONOMO DE LIKPEZA URBANA
: 4900! COKPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL
: 2tt01 SECRETARIA DO TRANSPORTES
: 51002 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL
: 2!111 SECRETARIA DE AGRICULTURA E PRODUCAO
: 5ltel FUNDACAO ZOOBOTANICA DO DISTRITO FEDERAL.
: 52i01 DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL
: 2300! SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE
: 23004 DEPARTAMENTO DE EDUCACAO FISICA, ESPORTES E RECREACAO
: 5310! FUNDACAO CULTURAL DO DISTRITO FEDERAL
: 24001 SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO
: 24003 DEPARTAMENTO DE TURISMO
: 25001 SECRETARIA DO TRABALHO
: 2610! SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL
: 2700! SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, CIENCIA E TECNOLOGIA
: 27803 INSTITUTO DE ECOLOGIA E MEIO AMBIENTE DO DISTRITO FEDERAL
: 27004 INSTITUTO DE CIENCIA E TECNOLOGIA DO DISTRITO FEDERAL
13110
!3i!!
!31!2
!31!3
!4ti1

------------·---·

i!.lll.tee :

2!.1U.tt0 :
7.H0.tll
3.tee.tee
!.363.101.100
28.te&.t00

2se.ee0.ee0 :
ae0.m.eee :
il.tiUII:

710.0&6.100 :
60.eeu0e :
800. He.tl0 :
aee.e~0.100 :
25.010.H0 :
t4e.tte.lee :

s.eee.eee :

2t0.t0U00 :
1t0.ff0.000 :
s.H0.eee :

!6.tll.l10 :
200.100.100 :

4.see.m :

3!.100.000 :
s.e00.m :

a.seue0 :
4.t0U00 :
21U00 :
3.000.000 :

--------------------------.----------------T O T AL

:
:
:
:

5.179.100.006 :

4287

4Z88

Agosto de 1990

Quirita-feira 16_

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seç!io li)

MEXO !I

, ta<DITD

CrS !,H
Stf~TAR

PID&RAHA

OE

TRABALHO
RECURSOS DO TESOUiO

: JIII.ETIIS

ESPECIFICACAO

CODIGO

ATJUIDADES

11111 I GASIHm DO GOVERNADOR
11111 I GABINETE DO GOVERNADOR

ro:rAL

7.1H.HI
7.111.180
7.HI.Iti .

111H1.13171212.H3 lteil
ASSESSOI!AKEHTD SUPERIOR
I
I
I
NATUREZA DA DESPESA :
OOTRAS DESPESAS CORRENTES l
IIIVESTIKENTOS I

:1M3
flll!CIONAHENTD 00 GABINETE KILITAR

7.111.111

2.m.eee
·:

5.1te.lel
6&4.93t.te& 1
282.765.HI I

13111 I SECRETARIA DE PLANEJAIIENTO
13113 I REGIAO AOKIN!STRATIVA I - SRAS!LIA
I
113113.13171212.197 IIHI
I
ADIUNISTRACAD GOVERNAIIOOAl EH BRASILIA
I
:H2f
fUI!CIOHAIEHTO OA AOMINISTRACAO

....

:Hti

11.ue:
7f.Ht:

NATUREZA DA DESPESA :
OOTRAS OES!'ESAS COI:RENTES :
l!3113.184622B4.H7 11111
I
flJl!CIONAiiENTO 00 PARQUE RECREATIVO E TURISTICII OE BRASILIA

...

.
.

71.111 I
!II.HI.HI I

~

.
f

HANUTEHCAD DO PARiU!: RECREATIVO E TUUSTICO DE BRASILIA

NATUREZA DA DESPESA :
OOTRAS DESI'ESAS CORRENTES I
13113.11585752.199 lltel
CDNSERVACAO DE AREAS URBANIZADAS EK BRASILIA
lN1t.
CONSERVACAO OE AREAS URBANIZADAS

.
:
:
.
:

NATUREZA DA DESPESA :
OUTRAS OESI'ESAS CORiflffi:S '

III.HI.HI I

111.181.181 I
41.234.811 I
41.234.111 I

41.234.113
72.46!.1!1

13113.1161327UI1 11111
I
CUSTEIO DO SISTEIIA OE ILUXINACAO PUBLICA E1l BRASILIA

72.461.111 :

:1111
. IIAN'JTENCAO DO SISTE11A DE ILUKINACAO PIIILICA
NATUREZA DA DESPESA
DUnAS DESPESAS CORIEHTES

72.%1.tif :
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ANEXO II
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Cri 1.11

I aEDITO SUf'LElffNTAR
I
I
I ANEXO A LEI Ho.

PROGRAMA

DE

TRABALHO

RECURS!IS DO TESO..ia

COO!GO

EPECIF!CACAO

P.IUTOS

ATIVIDADES

113113.11613284.008 lllil

TOTAL

71.HI.999 :
COHSERVi\CAO DE AREAS AJARDINADAS EH BRASIL!A

:mi

7t.HI.t&e :

CONSEiVACAO OE AREAS AJARDINADAS
NATUREZA DA DESPESA :
OOTRAS DESPESAS CORRENTES :

71.fii.HI l

13114 I REG!AO ADM!HISTRAT!VA II - GAMA

:tSH4.13t7t2!2.1!4

64.671.119 :

:me
IHI3
I

15.65f.ti0

.'"

AOHINISTRACAO IIDVEiNAHENTAL ND GAIIA

1t.JSt.tee

FUNCIDHA!!EHTO DA ADMINISTRACAO

I
HATUREZA DA DESPESA
OOTRAS DESPESAS CORRENTES

!1.3SMII

11114
FUNCIONAMENTO DA PATRULHA HDTDHECAHIZAOA
NATUREZA DA DESPESA
Olf[RAS DESPESAS CORRENTES

4.HI.I01 l

4.m.m :

:ms
I

l.~l.tff

I!AH!JTEHCIIO DO PARQUE RECREATIVO 00 GANA
~TUIIEZA DA DESPESA
OOTRAS DESPESAS CORRENTES

1.311.111

I
113114.13171252.168 11111
CIIHS(RlJACAO DE ED!FICIOS E LDGRADDUROS PUBLICDS DO IWIA

4.71!.161
4.7ie.iil

:tH2
" COliiDVACAO DE EDIFIC!OS E LOGRADOUROS PUBL!COS
NATUREZA DA DESPESA :
OOTJIAS DESPESAS CORRENTES :

4.711.111 :
213. 784.ti0

l !3f&4.!15S57S2.169 lIIH
I
CONSEIIVACAO DE AREAS URBANIZADAS DO GAIIA

:H12

213.7SUte

CONSERVACAO DE AREAS URBANIZADAS
NATUREZA DA DfSI!ESA :
OOTRAS DESPESAS CORRENTES :

:
I

28.784.16! :
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MEXO II
i

Crli,H

·----------DIEDITO SUPLEIIEHTAR
PIOSRAftA

óuinta-fe.ira 16

--------------------------D&

TRABALHO

AlltXO A LEI No.

RECURSOS DO TESOURO

EHECIF!CACH

COOIGO

HOJETOS

ATIVIDAOES

T O T AL

.•.

15.537.11t

13114.11613272.115 llftt
I .
CUSTEIO 00 SISTEM OE ILUftiNACAD PUSUCA DO 6AliA
I

15.537.111

!1M2
IIAHUlEHCAO 00 .SISTEMA DE ILUftiHACAD PUBLICA

NATUREZA DA DESPESA '
OUTRAS DESPESAS C02RfHlES

I.
I
I
!3115 I RESIAO AOft!HISTRAT!VA III - TASUATINGA

1!3115.13171212.116 11111
I
(II)IIIHISTRACAD SOVERIWIEHTAL Eft TAGUATINGA
,I
I
:IN6
·I
I
fllliCIDHAIIEHTO DI\ ADftiNISTRACAO
HATimEZA DA DESPESA I
OOTRAS 'DESPESAS CORRENTES I
1!3115.U585752.t72 IItH
CIIIISERVACAO OE AREAS IJRBAHIZADAS DE TAOUATINGA

.

ltH3
I
COHS!:RVACAO DE ARfAS URBANIZADI\5

.

NATUREZA DA DESPESA l
IXITRAS DESPESAS CORRENTES :
113115.11613272.118 11911
I
I
CUSTEIO 00 S!STEI!A DE ILIRIIHACAO PUBLICA OE TAGUATINSA
I
I
11113
I . NANUTEHCAII DO S!STEHA DE lllii!INACAO PUBliCA
I
·I
NATUIIEZA OA OESPESI< I
I I
OOTRAS DESPESAS CORREiTES I
I
I
I
I
!3116 I RESIAD ADft!HlSTRATIVA IV - BRAZLANOIA
I
I
113H6.131712!2.1!9 llee&
.
I
I
AOIIINISTRACAO SOVERHAftENTAL Eft BRAZLANDIA
I
'1118
FUHCIOHAIIEHTO DA ADftlNISTRACAO

NATUREZA DA OESl'ESA I
OUTRAS DESPESAS CORREIIES; I
INVESTlt!ElllllS I
I

I

I.

.IH?

21 .tat.tee

:
21.366.111 l
4.7H.ttl I
4.2H.HI

.

2.211.16& :
2.tlt.ló6 :

SH.IH
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NIEXO II
I CREDITO

4291
CrS l,M

SUPLEMENTA~

I

PRO&RAU DE TRABALHO
I
I AIEXll A LEI No.
Rl:CU!IiDS 00 TESOl,:O
I
-------------------------------·
I

ESPECIF!CACAO

COO!GO

PROJETOS

ATIY!OAOES

TOTAL
:~---

..'

NATUREZA DA DESPESA.
OUTRAS DESPESAS CORREm!>

Sft.llll
3.5H.tei:

a3tt6.t3t7t252.t74 :me
I
CDNSERIMCAIJ DE EDIFICIOS E UJGRADOUROS PUBLICDS DE BRAZLi\NDIA

3.5M.tll:

:tet4

I
I

CONSERV!CAD DE EDIFICIOS E LOGRADOUROS PUBLICDS

I
J

NATUREZA DA DESP!:SA

3.511.110 :

IIUTRAS DESPESAS CDRI!EliB ,

I

:
7.166.Hf :

113tt6.1158S752.t75 10101

I
l
l

:

..&,

v._

CDNSERIMCAIJ DE AREAS URBANIZADAS DE BRAZLANDIA
I
IHI4
CONSERIMCAIJ DE AAEAS URBANIZADAS .

'>; '
7.166.HI ;

NATUREZA DA DESifSA

OUTRAS DESPESAS
a3tt6.1tmm.t2t
l

:mi

CDRREIIIE~

.I

7.16.\.Ht

5.1!1.111 :

CUSTEIO 00 SISTEiiA OE ILUHINACAO PUBLICA DE

BRAZL~NDIA

5.010.001:

:H14
. IWtUTEHCAO DO S!SllliA DE !LUH!NACAD PUal!CA
NATURE"lA DA DESPESA
OOTRAS DESPESAS CORRENTES

!3et7

5.tel.tti
17 .616.1&1 :

REG!AO i\DIIINISTRATIVA V -· SDBRAD!NHO

2.9tl.m:

!3H7.t3t71212.t21 .mt
ADH!NISTRACAO GDVER!WIEHTAL EH SOSRAOINHD

1.991.11~

:ttit

:

FUNCIIJHA!IEHTO DA ADKINISTiACAO
NATUREZA DA DESPESA I
OUTRAS DESPESAS CORRENTES I

:teii
FIINCIONAIIEHTO DA PATRULHA KOTOHECANIZADA
NATUREZA DA DESPESA I
OUTRAS DESPESAS CDRREHTES I
:t3f17.1t58S752.t7B :eott

!.91l9.111 :

.

l.lt0.ti0 '

.,

i.tH.IN I
8.7!6.ttt :

4292
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NIEXD II
l ClED!TO SUl'I.El!EMTAR
l

PROGRAMA

DE

TRABALHO

I NEXO A LEI No.

UCURSOS OD TESOURO

:--------------1
l

COD!GO

ESPEC!FICACAO

PROJETOS

n

ATIVIDAOES

TAL

CDIISERIMCAD OE AREAS URBANIZADAS DE SOBRAD!IIHO
11115
CONSEJ!VACAD OE AREAS URBANIZADAS

8.716.111

NATUREZA DA DESPESA
OUTRAS DESPESAS CORREMTES

8.7!6.1&0

6.m.m

1!3H7.11613272.t22 ltelt
CUSTEIO DO SISTEIIA OE !LUM!NACAO PUBLICA OE SOBRADINHO

:·

:ttts

l
l
I
l
l

6.fle.llt I

IWIUTE!iCAO 00 SISTEitA OE ILUMINACAO PUBLICA
NATUREZA DA DESPESA
OUTRAS DESPESAS CORREMTES

6.118.111

'

131t8 l RESIAO ADKINISTRATIVA VI - PLANALTINA
l
l
ll3tiB.t317t2!2.f23 11111
ADIIINISTRACAO GOVERNAKENTAL EN PLANALTINA

31.197.111 .

.

:H12
l
FIJIICIONAIIEHTO DA AOMIMISTRACAO

.

.

5.7t0.1Gf ;

NATUREZA DA DESPESA
OUTRAS DESPESAS CORRENTES

5.71t.llt

:H13
I · FUHCIOHAMEMTO DA PATRULKA MDTOMECANIZADA

...:

'

'

7.38.111 :

NATUREZA DA DESPESA
OUTRAS DESPESAS CORRENTES

!.5t0.14t :

1.51&.011 I

l

ll3tl8.t3171252.880 111M
l
CONSERVACAO OE EDIFICIOS E LDGRAOOUROS PUBLICOS DE PLAHALTINA
l
11116
CONSERVACAO OE ED!F!CIOS E LD6RAODUROS PUBL!COS
l
l
NATUREZA DA DESPESA
l
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
I
ll3tld.ltS85732.f81 iHII
CONSEJ!VACAO DE AREAS URBANIZADAS OE PLANALTINA
:IN6
I
COHSER\IACAD DE AREAS URBANIZADAS
NATUREZA DA DESPESA
OUTRAS DESPESAS CORRENTES

B.tet.HI ;

...
.

,.'
a.ttt.Ht:

8........ :
7.426.HI i

.,.
7.426.tit :

7.426.1it i

Quinta-feira 16

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçllo II)

Agosto ~de 1990

VI//

AHEXO II

4293

Cr~ I.H

-----------

f CIIEO!TD SUI'l.f!IEliTAI!

PIOGIAftA

I
I
I NIEXO A LEI No.

D~

TRABALHO
RECURSOS DO TESOURO

1.~----~--------------~~~----------------~~~~=--

1

I
I

ESPECIFICACAO

COOIGO ·

PROXTDS

ATIV:DAilES

l DTA L
L

1!3H8.1t613272.124 :eeee

'

CUSTEIO DO S!STEI!A DE ILUII!NACAD PUBLICA DE PLANALTINA
I
IH&6
I
IIAIIUTENCAD DO SISTEMA DE ILUKINACAD PUBLICA
OUiiAS

111\liii!EZA DA DESPESA
DESPE~ CORRENTES

7.57!.tH .

7.571.tH ,
U.S35.ttl

13tt9 I REGIAO AOKINISTRATIVA VII - PARANOA
asm.tst7t214.tt2
I

.
.

7.571.tei :

:mt

211.160

ADMINISTRACAO

GOVERNA~ENTAL

110 PARAIIOA
I

I

m.eee :

:H22
FUN~!OHAIIEHTO

DA AOKINISTRACAD
NATUREZA DA DESPESA I
OUTRAS DESPESAS CORRENTES I

I
113ti9.1tSS5754,1&4 :eeee
· I

2iMII
8.635.HI :

CIIHSERVACAO DE AREAS URBANIZADAS DO PARANDA

:

8.635.HI ;

IH11

CDNSERVACAO DE AREAS URBANIZADAS
NATUREZA DA DESPESA I
OUTRAS DESPESAS CDRREk1ES

113189.U613274.H5
I

8.635.110

:eett

CUSTEIO' DO SISTEMA DE !LUHINACAO PUBLICA DO PAIIANDA

I

IH !I

.

2.1el.eee :

..

2.1H .. HI I
I

IWI'JTENCAO DO SISTEHA DE !Lil!IIHACAD PUBLICA
NATUREZA DA DESPESA
OUTRAS DESPESAS CORRENTES

2.H0.1t&

:'

29.!63.He :

13111 I REGIA!l AD!UNISTRATJVA VIII - HUCLEO BANDEIRANTE
13111.131712!2.112 li0H
I ,
AD!i!NISTRACAD G01JERNANENTAL NO NUCLEO BANDEIRANTE

12.!31.110':

11181
FIIIC!ONAI!EKTD DA ADHINISTRACAD

U.!Bt.ttt l

.

,,

I
NATUREZA DA DESP~ l
OUTRAS DESPESAS CORRENTES l
IKVESTIHENTDS l
IHVERSOES FINANCEIRAS l

7.181.111 :
3.6H.HI l
4tt.lll :

4294
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IIHEXD II

Crl 1,11

----

I CIIEDITO Stll'i.EliEHfAR
~IOGRAKA

TRABALHO

DE

I
I AHEXO A LEI No,
I

RECURSOS 00 TESO'J<O

·--------

I

COOIGO

ESPECIFICACAO

A!IVIDAOES

-:TDT A L

:

I

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

ltll2
I
FUHCIIlliAIEHTD DA PATRUlHA I!OTDKECAH!ZADA

!.tlt.lll :

1.
NATUREZA DA DESPESA I
OUTRAS DESPESAS CORRENTES l

I

I

t.tte.tel :

'13flt.t3t7t252.165 :me

3.tft.l81 :

COHSER~ACAO

DE fll!FICIOS E LOGl!ADOUROS Pl!BLICOS 00 NUCLEO

BAHDEIRAHTE

:u11

3.Ht.tll I

CONSER~ACAO

I

DE EDIFICIOS E LOGRAOOUROS PIJBLICOS
HATUREZA DA DESPESA l

I
DliTRAS DESPESAS CORREHIES :
I
113fie.tt585752.166 : eeee
CllliSERWtCAO DE AREAS URBANIZADAS DD HUCLED BANDEIRANTE

3.tte.tee :
8.983.111

:ttli

8,983.11!

COHSERVACAO DE AREAS URBANIZADAS
NATUREZA DA DESPESA I
OUTRAS DESPESAS CORRENTES I

8.983.180

13fit.!t6&3272.tl3 :me
I
I

I

1

:tut

l

5.....tte l

COSTEIO. 00 SISTENA OE ll.UlUNACAO PUBLICA DO NUCLED BANDEIRANTE

.

5.ttl.ttt:
'·

IIANIJTOCAO DO SISTENA OE !LUH!NACAO PUBLICA
NATUREZA DA DESPESA I'
OUTRAS DESPESAS CORRENIES :·

I
13111 I RESIAO
I

AOHINISTRATI~

5.tet.IU

IX - CEILAIID!A

82.712.111

I

I
I.

113fli.t3t7t212.tl7 :me
AOIJINISTRACAO SMRNAHEHTAL EH CE!LAliDIA

16~4St.Ht

:1116
I
FUNCIOHAIIENTO 011 AOH!N!STRACAO

8.4St.ttt
NATUREZA DA DESPES& li
OUTRAS DESPESAS CORREh1i5 I

8.451.111

lttl7
I
FIJIIC!OHAIIENTD DA PATRUlHA I!OTOKECANIZAOA
NATUREZA DA DESPESt I
OUTRAS DESPESAS CORRENIB I

B.tlt.Ht

8.181.111

DIARIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II)
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fi/

otHEXO II

tiT

'

PIOGRAHA

OE

CrS l,tt

TR~BAlHD

I
I MEXO A lEI Ho.
COOIGO

'

4295

·--------~------------

I CREDITO SUPLEI!fHTAR

I

Agosto de 1990

IEtURSOS DO TESOURO
ESPECIFICACAO

:

:-13t_!_!,!IS-BS-7S2-.!Ü-I-tt-ti--·-----· - - - - - - , - - - - - - - - - - - - : - - - - - , . - - - - - - : - - - - ·
CONSERUACAO OE AREAS URBANIZADAS OE CEILANOIA

:eees
I

I

I
I
I
I
lt3f11.116&3272.t91

COHSERUACAO OE AREAS UIISANIZAOAS

l

I
NATUIIEZA DA OESPESI I
OUTRAS DESPESAS CORIENT5 I

:eeee
CUSTEIO DO SISTEftA DE ILUft!NACAO PllBLlCA OE CEILANOIA
11108
IWIIJTENCAO 00 ,SISTEM De llUftiNACJ\0 PUBLICA

I
NATUREZA DA DESPES~ I
OOTRAS DESPESAS CDRRENT5 I

13112 I REG!J\0 ltDIIINISTIATIUA X - GUARA
131!2.t3071212.12S 11&6&
,
ltDIIINISTRACAO GOVERNAMENTAL NO GUARA

:'
:1114
FUHCIOHAI!ENTD DA ADHINISTRACAO

I

NATUREZA DA OESPESI I
OUTRAS DESPESAS CORREJ!Il5 l
113112.1t58S7S2.184 I ttee
I
CDIISERUACAO OE AREAS URBANIZADAS 00 GUARA

:tee7
CONSERUACAO OE AREAS URBANIZADAS
NATUREZA DA OESPE!ill l
IX!TlAS DESPESAS CORREHmi i
it3t12.1t613272.t26 :"titt
l ' CUST!:IO 00 S!STEHA

r

':

...

o;

!LUM!NACAO PUBLICA 00 GUARA

liat7

I!AHUTENCAO 00 S!STEIIA DE ILUH!NACAD PUBLICA
NATUREZA DA DESPESA
IX!TlAS OESPfSAS comms
13113 I REGlAO ADH!IÍ!STRATIUA X! - CRUZEIRO

1!3t!3.t317t212.161 :tttt

4296
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DIÁRIO DO CONGRESSO.NACIONAL (Seção II)

Quinta-feira !6

AHEXO II
I CREDITO SUPL!JIENTAR

TRABAl~O

PIOGIAKA ·DE

I
I
I AHEJCO A Lfi Ho.

RECURSOS DO TESil\IRO
---------------------------------·--------------------------

I

PROJEIIIS

ESPECIFICACAO

CODIGO

ATIVIDAOES

T O T Al

ADKIHISTRACAO GOVERNAMENTAL 110 CRUZEIRO

.

3.731.1H :

:M1S
FlJNt:!ONAl!ENTO 'DA AOHINISTRACAO

...

NATUREZA DA DESPESA :
OUTRAS DESPESAS CORRENTES I

.'

,.'

3.731.188 :

.

·I
I

113113.11585752.163 ltiH
I
aJi,'SERVACAO DE AREAS URBANIZADAS 00 CRUZEIRO

:Ht9
COHSERVACAO DE AREAS URBANIZADAS

.'
...

7.3tS.IH :

7.305.1H :

'I

HATIJREZA DA DESPEst I
OUTRAS DESPESAS CORREHTE5 l

I'.

M!e.IH

:13113.18613272.162 IItH
I
CUSTEIO DO SISTEKA DE IlUKINACAO PUBLICA 00 CRUZEIRO
I

:

:.
7.315.1H :

.I

5.11MH

11119
I!ANIJTEliCAO 00 SISTEI!A OE ILUKINACAO PUBLICA
NATUREZA DA OESPESt l
OUTRAS DESPESAS CORRENTES ::

·''
5.Ht.l&i l

I

...

28.H3.tte :

13114 l R[GIAO AOKINISTRA!!VA XII • SAKAIIBAIA

25f.tw :

113114.13171212.193 lMII
.
ADKINISTRACAO GOVERNAIÍENTAL EK SAIIAK8AIA

.

:1124
FUNtiONMENTO DA ADKINISTRACAO

NATUREZA DA DESPESA :
OUTRAS DESPESAS CORRENTES I

...

25f.H6 :·

2SI.Ht :

16.5SI.eet :

113114.11585752.195 18006

I

I

CONSERVACAO DE AREAS URBANIZADAS OE SAIWI!IAIA

16.551.UI l

lH12
CUNSERVACAO OE AREAS URBANIZADAS
NATUREZA DA OESl'ESA
OUTRAS DESPESAS CORRENTES :
113114.11693272.19B 11111
.
CUSTEIO DO S!STEKA DE ILUKINACAD PUBLICA DE SAIIAMBAIA

:012

16.~.111

I

.;
11.243.111 :

1!.243.ttD :

DIÁRIO DO C~GRô-SSO NACIONAL (Seçao II)
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AIIEXO II
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Cri !,ti

l CIIElliTO 5UI'LE11f:NTAR
PROGRAMA

I
I

DE TRABALHO
RECURSW DO TESOURO

I NIEXO A LEI Na.

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

ESPECIFICACAO

CDDIGO

PI!IJ.ETOS

ATIVIDADES

TOTAL

IWI!IltNCIIO DO SISTEIIA DE ILUMINACAD PU<IL!CA

NATUiEZA DA DESPESA :
OOTRAS DESPESAS CORRENTES :

11.243.111 :
472.tte.ttt :
432.111.tU I.

!4111 I SECRETARIA OE ADMINISTRACAO
1411! I SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

4!9.tlt.Nt :

1!4tl!.t317t2!2.128 18tH
OliECAO E COOROENACAO DOS SISTEMAS AOI!IN!STRAT!VOS

:ttet

2.111.101 :
FtlliCIONAHENTO DA SECRETARIA OE ADNINISTRACAD
HATUiEZA DA DESPESA ,
OUTRAS DESPESAS CORRENTES :

2.tll.tll

w.m.m

:Ht2
MANUTENCIIO DOS TRANSPORTES INTERNOS

HATUiEZA DA DESPESA I
01/TRAS DESPESAS CORRENTES I

!47.tli.Hi

IIIIJ

271.tli.lte '

IIAilUTEHCAO DE PRDPRIOS
NATUREZA DA DESPESA l
OUTRAS DESPESAS CORRENTES :

'·

27t.ti&.ttl

:14111.t3t7t242.!71 :ee&e
SISTENA DE PR OCESSANENTO OE DADOS

!3.1tt.tll
13.tti.li0 :'

ltl16
llllNUTENCAD DOS SISTEIIAS DE PROCESSAMENTO OE DADOS
NATUREZA DA DESPESA :
OUTRAS DESPESAS CORRENTES I

!3.11i.tll

!4113 I INSTITUTO OE DESENVDLV!NENTO DE RECURSOS HUMANOS
114113.13171214.1&9

4t.m.eee:
I

:em

41.t0i.l&i :

FUNDO OE DESENVOLVINENTD OE RECURSOS HUMANOS

I·

:HI1

4Mi0.1&0 I

DESEIMilVIMEIITD DE RECURSOS HUKANDS
IMTUiEZA DA DESPESA I
OUTiAS DES1ESAS DE CAP !TAL :
15111
15111

SECRETARIA DA FAZENDA
SECRETARIA DA FAZENDA

4t.tll.tit :
a.833.eee.ee~t :
a.B33.eee.et& :

4298
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ANEXO II

Cr5 1,11

----------"-----------------------; CIIEDITQ SUPLEIIENTAI!
I
PlOSRAHA o• TRABALHO
I
I NIDCQ A LEI No.

RECURSOS DO TESOURO

1----·------1.
I
I

COOIDD

PIOJETOS

ESPEClfiCACAD

'A !IV IDADES

TOTAL

:-------------------------1
USHt.msem.tas :mt
I

50.110.199 :
ADHINISTRAtAD E Cll!.'TROLE FAZENDARIO

se.m.en :

:Hti
I FUIICIDNAHENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA
NATUREZA ·DA DESPESA I
ÍIUTRAS DESPESAS DE CORRENTES l
INVESTIIIENTOS '

:1511!.13181212.151
I
I
I

.

31.118.1&1
21.1iUit ''

11111
I
DESPESAS CDH EXERCICIDS ANrtRIDRES
I
IHII
. PAGAHOOO DE DESPESAS OE EXERCICIDS ANTERIORES
NATUREZA DA DESPLSA
OUTRAS DESPESAS CORREHT<S
INVESTlHENTilS

11.111 .... :

~

11.6tl.lll :

.,.,
c

..

~

2.m.1ae ''
8.100.tll '

-:::__3

.:.~

'

::__·~

~31.111.111

15111.13181332.127 11611
JUROS E AI!ORT!ZACAD DA DIVIDA PUIILICA CONTRATADA

-~

:

-

I
I

I

531.111.101

IIII
JUROS E AHORT!ZACAO DA DIVIDA PUBliCA CONTRATADA
NATlA!EZA DA DESPESA
.RIROS E ENCARGOS DA DIVIDA
AHDRTIZACAO DA DIVIDA

I
I

5!1.119.tet i
2t.tlt.tlll:

-~
9t.llt.HI

:t5tlt.mst3t2.tB6 .em
CADASTRO E CONTROLE DA ARRECAOACAO

·'

91.Mt.tH:

11111
CllllASTJID E CONTROLE DA ARRECADACAO

-

NATU!!EZA DA DESPESA
OUTRAS DESPESAS CORRENTES

I
I
115111.138~4922.131

91.HI.IIi:

:leH
PROGRMA OE FORHACAO 00 PATRIHONID DO SERVIDOR PUBLICO

4Bt.IH.ttl :

IHI1

48MH.II<:
FllRKACAO DO PATR!HONIO DO SERVIDOR PUBLICO
NATÍJ!EZA DA DESPESA •
OUTRAS DESPESAS CO~RENIES I

:t5111.t31Bt242.172 :em
I

I
.I

&.

4BUH.Itl:
2t.HI.~:

SISTE!1A OE PROCESSAKENTD DE DADOS

2t .. Ht.IM:
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DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONÀL (Seçào II)

· Agosto de 1990

AIEXD II

4299
Cri l,H

I CREDITO SUPLEIIEHTM
I

PIDBRA8A

DE

TRABALHO

I
I ANEXO ALEI Ho.

IECIJI!SIJS DO TESfU:O

COOIGO

ESPECIFICACAO

PIIILTOS

ATIVIDADES

T o· T A L

twruTERCAO DOS SISTEIIAS OE PROCESSAIIEHTD DE ~~----~----~----~-----:
DADOS
;
NATUREZA DA DESPESA
OUTRAS DESPESAS CIIRREhlES

2t.Ht.HI:

a5tt1.t7t9t3H.t68 :me

653.111.1tl

FINANCIA!IEHTO A PROGilAHA OE DESENVDLVIHENTO
653.Ht.Ht

lltl1

I
I

FINANCIAHENTO A PROGRAltA DE OESEHVOLYIIIEHTO
NATUREZA DA DESPESA
IJIJTIAS DESI'ESAS DE CAPITAL

6S3.III.Iil

I
I

1611& I SECRETARIA DE EDUCACAO

Slt.m.m

16112 l SECRETARIA DE EDUCACAO • ENTIDADES SUPERVISIONADAS (I)

511.678.018

31t.67e.m

:1602.18&71212.838 ltBIB
I!ANUTENCAD DOS SERVICOS AOHINISTRAnVOS DA FUNDACAD EDUCACIONAL

31t.m.m

:1191
'
FUHCIDHAHENTD DA FUNDACAO EDUCACIONAL
lhlTUREZA DA DESPESA I
OUTRAS DESPESAS CORRENTES :

'.

'

311.671.111 :

116112.18421881.866 11101
I
COHSTRUCAD,REPARO E ADAPTACAO DE PREDIDS ESCOLARES 00
I
ENSINO FUNOAHEHTAL

211.111.11t :

:ttti
REFORIIA DE UHIDADES DO ENSINO FUNOAHENTAL
·''

211.111.111

NATUREZA DA DESPESA I
OUTRAS DESI'ESAS CORRENTES I 21t.ltt.lll I

46H1 I FUNDACAO EDUCACIONAL 00 DISTRITO FEDERAL

5!1.67t.Ht ,

I

l461t1.18171212.138 11110

311.671.111 :

ltAHUTEHCAO DOS SERVICOS AOHINISTRATIVOS DA FUNDACAO EDUCACIONAL

:ttli
FUNCIOHAI!EHTD DA fUHDACAO EDUCACIONAL

3!1.671.111

HAlUREZA DA DESPESA
oUTRAS DESPESAS CORRENTES I

\"

3!t.67t.m

4300
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ers 1.u

ANEXO II

I CREDITO SIJ'I.EliENTAA
I

PIDGRAKA

DE

TRABALHO

I

I NIEXO A LEI Ho.

IECUIISCS DD TEStiURO

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

,.

COOIDO

'

ESPECIFICACAO

HOJETOS

ATIUIDAOES

TOTAL

1--------------·

146111.18421881.166 11111
CONSTRUCAO,REPARO E AOAPTACAO DE PREDIOS ESCOLAAES DO
ENSINO FUHDAIIENTAI.

21t.lti.HI :

:Hii
REFORMA DE UNIDADES 00 ENSINO FUHDAKENTAL

21t.III.HI;

NATUREZA OA DESPESA
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
·1-

17901 I SECRETARIA DE SAUOE
17M2 I SECRETAIHA DE SAUDE - EHTIDADES SUPEliUISIONADAS

zte.eet.lli
58i.Oet.HI :
5!11.1!1.111:

(I)

I

117112.13752352.811 11181
CONCESSAO OE BOLSAS DE .ESTUDO A IIEDICOS RESIDENTES

:1111

13t.lit.HI I
BOlSAS OE ESTUDO A KEDICOS RESIDENTES
NATUREZA OA DESPESA :
IIUTJIAS DESPESAS CORRENTES :

131.1tt.IH

117H2.13754282.962 1uee
I
ASSISTENCIA KEO!CO·HDSPITALAR

4SI.IH.IIt
451 ........

11113
HOSPITAIS E DEMAIS UNIDADES OE SAUDE DA REGIONAL DE BRAS!LIA
NATUREZA DA DESPESA I
IIUTRAS DESPESAS CORRENTES :
INI'ESTIHENTDS :

311.1Bi.HI
151.111.1*

I

47HI I FU!IDACAD HOSPITALAR 00 DISTRITO FEDEliAL

58i.IH.IIi

131.eee.ue :

l47tl!.l3752352.111 11111
COHCESSAD DE BOLSAS DE fSTUDO A KEDICDS RESIDEHTES

131.10t.lll

IIII!

BOLS.\S DE ESTUOO A KEDICOS RESIDENTES
NATUREZA DA DESPESA
OOTRAS DESPESAS CORRENTES 1

131.11t.HI
451.101.111

l471t1.137542B2.182 11101
I
ASSISTENCIA HEDICO·HDSPITALAR

451.11t.l0i :

11113
I . HOSPITAIS E OEKAIS UNIDADES DE SAUDE DA REGIONAL DE BRASILIA
HATUREZA DA DESPESA I
OUTRAS DESPESAS CORRENTES l

Jlt.t01.f00 I
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AlfEXll II

43Jll
CrS 1,1t

I CREDITO SUPLE/IfMTi\R
I.

PIOGRAftA OE TRABALHO

I
I MEXO A LEI lfo.

RECUítSOS 00 TESOUi 3

1----------------------------------·----------------~---l
l
I

CDDIGO

ESPECIFICACAO

-----..

A!I!JIOADES I T O T A L :

I.

INVESTIHENTOS

!5Ute.tet :

----·

I

18Ht I SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
18111 I SECRETARIA OE OESEN\IDLVIHEHTO SOCIAL

58.2H.Itt I
3.81f.ltt :

118H1.15811212.t45 11188
I
PI.AIIE.ltWJITO E COOROENACAO DA POLITICA.DE OESEHIIOLVIMEHTO SOCIAL :

3.SH.N!
3.BH.f!l

:1111
I
FUHCIIIlW!EHTO DA SECRETARIA OE DESElMJLVIHEHTO SOCIAL
NATUREZA DA DESPESA :
OOTliAS DESPESAS CORRENTES :

3.BH.Ht.

I

1Btt2 I SECI!ETARIA DE IIESfN\IOLVIHEHTO SOCIAL - ENTIDADES SUPERVISIONADAS !•H

S-1.4H.HI

I

118112.15811212.B47 IIIH
EXECUCAI! DA POLITICA DE DESEIMILVIMENTD SOCIAL

.u ..... tH:

ltN1
I
FI!HCIIlHAIIEMTO DA FUNDACAD DO SERVICO SOCIAL
NATUREZA DA DESPESA I
OOTliAS DESPESAS CORRENTES I

41.tel.f!0 :

I
11BII2.15814862.974 INH
ASSENTAIEl!TD DA PDPULACAD DE BAIXA RENDA

14.4tt.ltl :

'III!
ASSEHTAHEHTO DA POPULACAD OE BAIXA RENDA

14.4ti•.H1 :
I

NATUREZA DA DESPESA :
OOTliAS DESPESAS CORRENTES :

.

48111

14.411.118 :

FUNDACAO DO SERVICO SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL

54.4!1.1U I

148111.15811212.147 .tttt
EXECOCAD DA POL!TICA DE OESENVOLVIKENTO SOCIAL

4t.tl&.llt :

ltttl
FUHCIONA.~ENTD

41.111-tti I
DA FUNDACAO DO 5ERVICD SOCIAL
NATUREZA DA DESPESA :
IIITRAS DESPESAS CORRENTES I

48.111.110 :
14.411.111 :
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taEDITD SUI'LEIIEHTAR

REC1JII~

ANEXO A LEI No.
HOJETOS

ESPECIFICÚAO

COOIGD
1--

TO r A L

ATIVIDAOES

...

ASSENTA/lENTO DA POI'ULACAD OE BAIXA RENDA

1

00 TESOUP.3

I

14.411.tH I

:1111
ASSEHTMEHTO DA POPULACAO DE BAIXA RENDA
NATUIEZA DA OESI'ESA l
OUTRAS DESI'ESAS CORREHTES l

14.41i.lii

t
I
19111 l SECRETARIA DE OESEHVDLV!l!EliTD URBANO
19H2 I SECRETAI1IA DE OESEHVOLVIHENTO URBANO - EliTIDADES SUPERVISIONADAS Iili

3S6.28t.IH
156.2ti.IU
156.2ti.Ht

119H2.1H71212.B50 11101
EXECUCAO DE IIIIRAS E SERVICOS DE URBAHIZACAO

I
I
1S6.2H.HI I
I·

IHI1

FUNCIONIIIIEHTD DA COIIPANHIA UI!BANIZAOIJRA DA NOVA CAPITAL DO BRASllll
NATUREZA DA DESPESA
IXITRAS DESPESAS CORRENTES
)JROS E ENCARGOS DA D!VIIIII
AliDRTIZACAO DA D!VIIIA

'I

:
:.
::
I!

'I

I

:net

156.291 .... :

I

149tll.ltl71212.151 11011
I
EXECUCAO DE OBRAS E SERVICOS DE URSANIZACAD

I

ll<I.211.Ht :

I

49111 I COIIPAHHIA URBAHIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL

1.

138.111.111:
3.116!;1&9 :
!4.:HUII I

IS6.2ti.Ht I

FUNCIDNAIIEHTO DA CDIIPANHIA URBANIZAOORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL:
NATUREZA DA DESPESA
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
.KIROS E ENCARGOS DA DIVIDA
AIIDRTIZACAO DA DIVIDA

l
I
I
:

!38.11t.IH
3.801.119
j4,34f,lllt
21t.I80.Ht

19113 : SERVICO AUTDliOIID .DE LIIIPEZA URBANA
I

2ti.III.Ht I

119113.116et212.e.54 :em
I
EXECUCAD DAS ATIVIDAOES DE COLETA DE LIXO E LI!fi'EZA OE
I
VIAS E liiGRADOUROS PUBLICOS

2tt.m.Ht :

:Nti
I
FUNCIDNAHENTO DO SERVICO AUTONDIIO DE L!lfi'EZA URBANA

1&\TlliEZA DA DESPESA I
OOTIAS DESPESAS CORRENTES I
2HII I SECRETARIA DE TRANS!'DITE

2H.IIt.lll
285.Sfl.tH :

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçao II)

Quinta-feira 16

Agosto de 1990

III/'

MEXO II

4303

Cr5 !,H

v -

I CREDITO SUPLEMEHTAa

PIOGIAKA

D( TIABALHO

I

I ANEXO A LEI No •.
I
I

lfCURSOS DO TESOORD
I.

CODIOO

E.S P E C I FI CACA O

I

ATIVIOI!J)ES

.: PRO..ETOS

TOTAL

I

·~--------------------------------------------~-------------------:
2tH! I SECRETAa!A OE TRANSPORTE
!52.5e& .Ht l
12tll1.13171212.134 ltelt
I
SUBSIDIO AD TRA!ISP01!TE COLET!VO DO DISTRITO FEDERAL
I
:Hti
StlBSIDIO AD TRANSPORTE COLETIVO
NATURE!A DA DESPESA
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
I
I
12Hit.t3171212.t5t :mt
I
I
IIAIIIJTENCAD DOS SISTEMAS OE CAIXA UIIICO E INFDRHACOES
I
OE TRANSPORTES URBANOS

I
I

St.tef.Ht :
~.tee.ttt:

st ........ :
I

:ttti

27.511.1H :

: .

SISTEMA DE CAIXA UHICO

I

:

112~see.Ht

I

NATUREIA DA DESPESA l
OOTIAS DESPESAS CORRENTES l

27.541.111

IHI2
SISTE!fA OE INFDRHACOES

75.10t.HI :
NATUliEZA DA DESPESA l
OUTRAS DESPESAS CORRENJIS I
I

; .

75.111.100
.

:

133.tee.eee :

21112 I SECRETARIA OE TRANSPORTE - ENTIDADES SUPERVISIOHADAS (tl
12tll2.!688&212.849 : teet
COORDEHACAO DAS ATIVIDADE DE CONSTRUCAO E IIAIIIJTEHCAD DAS
IOOOVIAS 00 SISTEMA ROOOVIARIO DO OF

:Hti

93.111.11&:
FIJHCIDNAl1El!TD DO OEPAaTAKEJ!TO DE ESTRADAS DE RODAGEM
NATUREZA DA DES!'eil
OUTRAS DESPESAS CORRENTES

93.11i.t0& •

12HI2.16885381.917 lfll0t
I
IECUPERACAO, CllNSERVACAO E KELHORAHEI!TO DAS RODOVIAS 00
SISTE!fA ROOOVIARIO DO DISTRITO FEDERAL

41.ell.ttl

'Ht!

IECUPERACAD, CDNSERVACAD E Klliltll!AHENTO DAS RODOVIAS DO
SISTEMA IOOOVIAR!O 00 DISTRITO FEDERAL

••

NATUREIA DA DESPESA l
OOTRAS DESPESAS CORREl!TES I 4M0t.tit l

.

.'

51142

DEPARTAKEJ!TO DE ESTRADAS DE RDOAGE!t DO DISTRITO FEDERAL

133.1H.Ht

4304
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CrS l,tt

I CREDITO SUPI.EliEHTAl
I
I
I AHEXO A LEI Ho.

PROGRAKA

DE ·TRABALHO
RECURStJS DO TESOURO

---:
I.
ESPECIFICACAD

COOIGD

ATIVIDAOES

PIOJHOS

TO TA L

Í"'St~ll"'2-:.t""6B~Bt"'2::t2-:.t:-::~9:-::l0:-:01:7"1- - - COORDEHACAD DAS ATIVIDADE DE COIISTRUCAO E KANUTENCAO DAS
RllllOVIAS DO SISTEliA ROOOVIAAIO 00 DF

93.Ne.IN

:Ht1
FUNCIONAKENTO 00 DEPARTAKENTO OE ESTRADAS OE ROllAGEK
NATUREZA DA DESPESA I
OOTIIAS DESPESAS CORREITES

?3.Ht.tH

15eH2,!68BS3Bt.!t7 :"tm
IECUPEJ!ACAO, CONSB!VACAO E IIELHORAIIEIITO DAS RODOVIAS 00
SISTEMA RODOVIARIO DO DISTRITO FEDERAL

4UII.m :

:ttit
I.
I

4t.m.m

1

RECUPB!ACAO, CONSERVACAO E HELHORAKENTO DAS RODOVIAS DO
SISTEMA ROOOVIARIO 00 DISTRITO FEDERAL
NATUREZA DA DESPESA
OUTRAS DESPESAS CORRENTES

4i.Ht.i01

22tlt I SECRETARIA Dr SEGURANCA PUBLICA
22&12 I .SECRHARIA Dr SEGURANCA PUBLICA- ENTIDADES SUPERVISIONADAS I•>
I
122&12.16178242. 967 11181
SISTENA OE PROCESSAMENTO DE DADOS

158.800.1&&
t!S.e00.1&B
42.100.160

I.

llttB
IIAHUTENCAO DO SISTEMA OE PROCESSAIIEIITO OE DADOS
IHITUIIEZA DA DESPESA
OOTIIAS DESPESAS CORRENTES
.

;22H2.163t53S1.851 :HII
l
l
RENOVACAO DA FROTA OE VEICULOS DO OETRAN

42.eet.tei :

I.

I

: ·

.:. 42.tee.ue

I

llttl
I
RENOVACAO DA FROTA OE VEICULOS DO DETRAN
I
I
NATUREZA DA DESPESA
1
IHVESTIKmos
I
'22tt2.!69!5732.S96 11101
CDOROENACAO 00 SISTEMA OE SINAL!ZACAO E SEGURANCA OE
TIAFEGO HO DISTRITO FEDERAL

:Jt.m.m
3t.m.m

:Ji.m:m

1

43.tli.H0

:1111

43.m.tt&
KANUTENCAO DA SlNALIZACAO ESTATIGRAFICA E SEHAFORICA
IIATIJIIEZA DA DESPESA ,
OOTIIAS DESPESAS CORRENTES :

.

43.111.01 :

1
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CREDITO SUPLEJIEHTAQ

PIO&RAKA

DE

TIABAtHO

AHEXD A LEI No,

REI:UIISOS DO TESOURO

ESPECIFICACAD

CDD160

PIDJETDS

AT!VIOMES

TOTAL

''
·---us.t01.Mt 1

52111 I DEPARTAI!EHTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL

1.
42.1ti.Mt I

152H!.t6171242,!67 lflll
SISTE!IA O<: PRDCESSAI!EHTO OE DADOS
I
11118
IIANUTENCAO DO SISTEIIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS

42.t!I.HI I

HATI!l!EZA DA DESPESA l
OUTRAS DESPESAS CORRENTES l

42.HI.tee :

I
I
152111.16315351.15! 11111
I
I
RENIJIIACAO DA FROTA DE VEICULDS DO DETRAN

3Uet.Mt

:ou

3t.III.IH

· REHDVACAO DA FROTA DE VEICULDS DO DETRAN

.
''·

.

l
'

15211!.!6~!5732.196

·,

NATIJRUA DA DESPESA I
INVESTIMENTOS ' 3t.llt.iel
I
ltlil

I
I

43.1H.IH I

CDDRDEHACAO DD SISTEMA DE SIHALIZACAD E SEGURANCA DE
TRAfEGO NO DIS/RITD FEDERAL
I

IIH!·
I HAHUTEHCAD DA SINAL!ZACAO ESTATIGRAFICA E SEliAFDRICA
I
HATI!l!EZA DA DESPESA
DIITRAS DESPESAS CORRENTES
l
'•·
I
I
22113 I POLICIA KILITAR DO DISTRITO FEDERAL
I'
I
122113.16300251.118 lt001
I
PLANO DE EDIFICACDES DA POLICIA ftiLITAR

43.tel.ttt I

I
l
I
I

:tte!
I
CDHSTRUCAD DA SEDE DO QUARTO BATAUIAD DA POLICIA KILITAR - GUARA I
l
I
NATUREZA DA DESPESA l
INI'ESTIKENTOS I
:"
.22113.16314282.!2~

.tS.tH.Itl :

22.ste.m
2.Btt.IH
2.81t.lll

2,811, til I

lltet

I

21 ........

FUNDO DE SAUOE DA POLICIA KILITAQ

I

I

2t.IN.IH

lllt!
FUNDO DE SAUDE DA POliCIA MILITAR
I
NATUREZA DA DESPESII I
OiiTRAS DESPESAS CDRRENIES I

2t.tii.Ht

4306
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I
I
I NIDCD A LEI No.

1~

f/F

NIEXDII

---------I CREDITO SIJI'LEJ!EHTAR

Quinta-feira

PROGIAftA DE TRABALHO
IECURSOS

ro TESOURO

1------~-----------------------·

I

I

.I

CDDIGD

ES?ECIFICACAO

PJ!DJETOS

ATJV!DADES

T D TA L

I

I
I

I
221f4 l CORPO DE BOHBE!ROS DO DISTRITO fl:OERAL
I
122tl4.t63142B2.!3t :m1
I
FIIHllO DE SAUOE DO CORPO DE 80H8EIROS
:tH2
I
Fli1IDO DE SAUDE DO CORPO OE BOHBEIRDS
I
~ATUREZA DA DESPESA
OUTRAS DESPESAS CORREIIIIS

I

23111 I SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE
2318! I SECRETARIA DE. CULTURA E ESPORTE

I
I
12311!.184812!2.!37
I .
I
I
l
l

""'
I 'AOHIN!STRACAO, PLAHEJAIIENTD, EXECUCAD E CD!ITROLE DO SISTEMA
CII.TUJ!AL

:tHi
l

FUHCIOHAIIEHTD Dt\ SECJ!ETARIA DE CUL TUI!A E ESPORTE

I

NATUREZA Dt\ DESPm. I
l
DUlRAS DESPESAS CDRREIOB :
I
23112 I SECRETARIA DE CULTURA E ESI'DRTE -ENTIDADES SUPERVISIONADAS (I)

l23112.1st7t212.84!

r

:em
EXEctJCAil..Dt\S ATIVIOADES DE ADMINISTRACAD DO SISTEHA CULTURAL

l
I

I
I

IIII!
I
FUIICIOHAHENTD DA FU!IDACAD CULTURAL
I

NATUREZA DA DESPEllll
. IKITRAS DESPESAS CORREHJI$

I
I
I

123112.181712!2.919 ltlll
IWIUTEHCAO DO TEATRO NACIONAL DE BRASILIA

r'

:tH1
. FUHCIDNAI!El!TO DO TEATRO NACIONAL DE BRASILIA
I
I

123112.18482472.842 11111
I PIOHOCOES CULTURAIS
l
•
:Mt1
I IEA!.IlACAO DE PROHOCDES CULMAIS

'.

NATUREZA DA DESPESA I
OUTRAS DESPESAS CORRENTES I

6.tet.tH •
5t,tll.lee :
5t,tlt.ett I
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Crll,tt
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I t:I!EO!TO SUI'LEHEIHAR
PROGRAMA

I

OE ·TRA8ALHO

I

f IIIIEXO A LEI

I
I
I
I

RECUIISOS DO TESIJUiO

No.

COO!GO

ESPEC!F!CACAO

PROJETOS

ATIVIOADES

T O T AL

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

,_.

1

'I
l

HATURfZA OA DESPESA
OUTRAS DESPESAS CORRENTES

.:

123H~.IS-IB2472.9st

I

:me

:

:

5t.ett.IH l
7.211.HI :

IIAHUTEHCAO DA OI!BUESTRA DO TEATRO HACIOHAL DE 8RAS!LIA
'

:ltti
I
FIJHCIDHAIIEHTO DA ORQUESTRA DO TEATRO HACIDHAL DE BRASILIA

7.211.Ht :

HATUREZA DA DESPESA :
DU11AS DESPESAS CORRENTES :
I

I

.I
:53ft! : FUHDACAO CULT!JRAL DO DISTRITO FEDERAL
153H!.iat71212.t41 11181
EXECOCAD DAS ATIVIDAOES DE ADHIHISTRACAD DO SISTEMA CULTURAL

:Hu
F!IICIONAif"diTO DA FUNOACAO CULTURAL
HAT!IREZA DA DESPESA
OOTRAS DESPESAS CORRENTES

I
1531f!.tst7t212.1t9
I

:tm
IIAHUTOCAO DO TEATRO NACIONAL DE BRASILIA

I

:u11
. FUNCIOHAIIENTO DO TEATRO HAC!ONAL DE BRASILIA

I

I.
I

HATUREZA DA DESPESA
OUTRAS DESPESAS CORRENTES

6.m.m:

15311!.18482472.142 : '"'

51.110.100 '

PROHDCOES CULTURAIS

:tili

51.eil.l00 :

REALIZACAO OE PROHOCOES CULTURAIS

'

..'

HATUREZA DA DESPESA
OUTRAS DESPESAS CORRENTES

'

5t.m.tee

i5311!.184B2472,tst ieeet
'
IIAHIJTEHCAO Ot\ ORQUESTRA 00 TEATRO NACIONAL DE BRASILIA

7.2ti.Ht :

:ttti

7.2tt.lit :
F!IIC!Oiilti[NTO DA OI!QUESTRA DO TEATRO HACIDHAL DE BRASILIA.
NATUREZA DA DESPESA
OUTRAS DESPESAS CORRENTES

7.211.111 :
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AHEXOll

CrS l,lt

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

I CREDITO SU!'LEIIENTAR
PROGRAKA
I
I
I A!IEXD A LEI No.
1-------------------------

TRABALHO

DE.

RECtiRSOS 00 TESOURO
PROJETDS

ESPECIFICACAD

COOIGO

TltTAL

ATI VIDADES

1-------------------------------------------~------~
I
I
23113 l ARQUIVO PUBliCO DO DISTRITO FEDERAL
I
123113.ts4B2462.128 :me
RECOUliiiENTO, PRESERVACAD E DIVULGACAD DA OOCUIIEiiTACAD
HISTDR!CA DO DF

2.7ft.tH
2.711.111.

2.71t.Ht l

'1681
FUNCIDHAIIEHTD 00 ARQUIVO PUBLICO
IIATllllEZA DA DESPESA l
Ilii'ESTI!r"t.IITOS l
DEPAJITAIIENTO DE EOUCACAO FISICA, ESPORTES E RECREACA(l

.J
231t4
l
l23tH.tB4612!2.166

2.711.111 l

3t.fit.ltt l

mt
I

31.11t.ttt :

PLANEJAIIENTD,PROMDCAO E COOROENACAO DA POLITICA OE EOUCACAO
FISICA, DESPORTOS E RECREACAD

..•

:eeu

3e.ttt.tH :'

FUHC!DNAKENTD 00 DEPARTAIIEHTO DE EDUCACAO FISICA ESPORTES E
RECREACAO
NAlWEZA DA DESPESA l
OUTRAS DESPESAS CORRENTES

lHVESTIIIENTDS

I

2B.tee.tl3 l
2.ett.llt :

l
l

24119 I SfCRETARJA DA INDUSTRIA, C01!ERCID E TURISHO
24111 I SECRETAJIIA DA INDUSTRIA, CDNERCIO E TURISKO
124H1.1!171212.132 lteel
COORDENACAD E APOIO A INDIISTRIA, CDNERCIO E TlllllSI!!l

9t.tte.K& l
3t.iit.tH l
3Mil.ttt l

!lfti

3t.lfé.Hil :
I

F!IHCIONAMENTO DA SECRETARIA DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISKD
NATURE2A DA DESPESA I

•

OUTRAS DESPESAS CORRENTES l

3t.tfl.ltt
6t.t&t.lfl l

24ei3 l DEPIIRTAIIENTO DE TUUSKD

..

35.5fi.Ht I

124H3.1165!212.1!4 lllll
PLANEJAIIENTO E CtiDRDENACAD DAS ATIVIOAOES DE SUPORTE AD TURISMO

3l.tii.H9 I

:Hii

FIIHCIOHAI!ENTD DO DEPARTAIIENTD DE TURISKD
JIATIIRE2A DA DESPESA
WTRAS DESPESAS CURREHTES
IHVESTINENTOS

34.1H.90t
1.511.111
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AHOO II

·----------------1 CIIEO!Tll SUl'LEl!EHTAR
PROGRAMA

I
I
I An!XO A LEI Ho.

4309

OE.TRABALHD
RECURSOS OD lESO'JiiD

----------:
ESPECIFICACAO

CODIGD

PRDJETOS

ATIVIDADES

24.Sit.ttt

124113.11653632.115 :IIII
I
PROMOCOES E DIVULGACOES TI.IIHSTICAS 00 DISTRITO FEDERAL
I
I
IM!1
I
I
REALIZACAG DE PROMOCOES E EVEI!TOS
I
NATUREZA DA DESPESA I
OUTRAS DESPESAS CORRENTES I
I

I

TOTAL

21.11t.tee

4.Sii.itt :

:Ht2
I
PROMOCOES TURISTICAS

NATUREZA DA DESPESA I
OUTRAS OES.'ESAS CORRENTES I

I
I

4.Sit.tee

I
I
I

ss.tte.tee :
SS.tit.tee l

2Stlt I SECRETARIA DO TRABALHO
25111 I SECRETARIA 00 TRABALHO

I
4UII.HI l

125111.14071211.121 11001
PROMOCAO DE CtJitSOS DE FDRMACAO OE IIAD-OE-OBRA
fHU
I FORIIACAD DE !!AO-DE-OBRA ESPECIALIZADA

NATUREZA DA DESPESA I
OUTRAS DESPESAS CORRENTES I 4i.lll.ett I
I

251t!.l417t212.133

:me
I

13.11t.Ht :

PLANEJAIIENTO, COORDENACAO E EXECI.ICAO Jlll POLITICA 00 TRABALHO
I

13.111.111 :

11111

FUNCIONAI1EHTO OA SECRETARIA DE TRABALHO
NATUREZA DA DESPESA
JII.ITRAS DESPESAS CORRENTES

13,111.HI

I

125101.14814772.147 11110

5.11t.HI l
PROIIQCAQ DO TRABALHO

IHI1
I PESQUISA 00 MERCADO DE TRABAUiO
I
I

26111 l SECIIETARIA DE COIIUNICACAO SOCIAL
UIU I SECRETARIA DE COKUHICACAO SOCIAL

S.tei.HI
NATUREZA DA DESPESA I
OUTRAS DESPESAS CORRENTES l

S.MI.m:

m.eee.m
!ll.n&.ti&

I

126111.13t71232.113 :me

lll.ltt.Ht
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MEXO ll

I aEDITO SIII'LEJIEHTM
I
I
I NOD A LEI No,
I.

/v

Crll,H

---·---

PIOGIAMA DE TRABALHO
RECUISOS DO TES.:JURO
EHECIFICACAD

COO!GO

PIOJETOS

:r DT AL

ATIVIOAOCS

OIWLGACAO E PUBLICIDADE

:ttli

7t.tii.H& l

PII!LICACAO Df. ATOS OF!C!AIS, AHUNCIOS E EDITAIS
NATUREZA DA DESPESA l
OUTRAS DESPESAS CORRENTES I

7t.ue.eee

1Ht2

41.111.1&0 :

REALIZAC/10 'DE CAIIPAHHAS E EVENTOS

I
I

'''

NATUREZA DA DESPESA I
OUTRAS DESPESAS CORRENTES I

41.H&.ttt

I

l
I

27Ht l SECRETARIA 00 !lEIO AMBIENTE, CIENCIA E TECNOLOGIA
27111 I SECRETARIA 00 !fEIO AI!BIENTE, CIENC!A E TfCN(JLOGIA

51.111.111:

12.1H.H& :

I
1211t1.131H572.17B 11111
I
I
COORIIEliACAO DOS ASSUNTOS DO !lEIO AH8IENTE, CIENCIA E ,.;NOLOOIA

i
f

:

:Hii'
I
fl.IElOIIAIIEl!TO DA SECRETARIA DO IIEI!X AHBIEHTE,CIENCIA E TECNOLOG!Al

12.181.t&e :
I

''
''
I

12.1U.Ht :

.'

I

IIATUI!EZA DA DESPESA I
OUTRAS DESPESAS CORRENTES I
IHVEST!I!ENTOS I

ll.HU&t
l.Huee

27113 : INSTITUTO DE EtOLOGIA E IIEIO AHBIEHTE DO DISTRITO f!DERAL

27.5ft.HI l

27H3.t311t592.192 11181

I

21.5H.HI :

DEFESA DA EtOLOGIA E DO I!EIO AHSIEHTE

v.ste.He

:tH1

flljC!IIHAHEHTD OD IIISTITUTO DE ECOLOGIA E HEIO AHBIEHTE
NATUREZA DA DESPESA :
ÓUTRAS DESPESAS CORRENTES :

27.511.1&1 :

27H4 INSTITUTO OE C!ENCIA E TECHOLOGIA DO DISTRITO FEDERAL
I
l27H4.13189572,191 ,HII

I

lt.5tt.ltl
lt.5!1.Ht

OESENVOLVIIIDITO CIENTIFICO E TECHOLOGICO

ll.st!.IU

IH11
'

'

'
.I

FUHCIOHAHEHTO DO IHSTITUTO DE CIEHCIA E TECN(JLOGIA
NATUREZA DA DESPESA
OUTRAS DESPESAS CORRENTES

it.SIUtl :
I

1
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IIIIEXO II
I Clf:DITO SUI'LEIIEHfAR
I
I
l AHEXO A LEI No.

,IOGRAK~

DE

TRABALHO

'

:
:.

IECIJRSO.S DO TESDlll!D

...

I,

I PIII.ETOS

ESPEC!FICACAD

CDD!GD

TD TA L

AT!VIDAOES
I
I

I

39101 : RESEilVA DE CDNTINBENCIA
391ft l RESEilVA DE CDNTINGENCJA

2tl.tii.Hf:
2tt.Nt.HI :

I

139111.99999999.999 :tm
RESfRVA OE COHTINGENCIA

2tt.tH.ttt:

:9999
I
RESERVA DE COiiTINGENCIA

2ft ........ :

Ctl NOTA: IJIIIDADECSl TRANSFERIDORACSl NAO SDI1ACMl NO TOTAL DESTE ANEXO
TO T H

: f6S.Stf.Ht 14.54-1.211.111 l5.56t.Ht.IH :

r·

1

I

AIIEXO III

I

Cri 1,11

-----------··-----·---

I CREDITO ESI'ECIAL
,IOGRAKA

I

DE

TIAIALHO

I
I ANEXO A LEI No,

RECURSOS DO TESO\JO •

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

ESPECIFICACAO

COOIGO
I
1
I

I
I PIOJETOS
I

ATIVIOADES

-------13111 I SECRETARIA OE PLANEJAHENTO
13113 I REGIAO ADKINISTRATVA I - BRASILIA

TOTAL
21.111.111
:. 21 •.111.111

I

:13113.16885322.179 :1m
I
ATENDIKEIITO AOS USUARIOS DE TRANS!'ORTES UIIBANOS E IIITERESTADUAIS l
I
DE BRASILIA
I
lletl
I
FUHCIONAKENTO DAS ESTACOES RODOVIARIAS DE BRASILIA

:

.•

21 ........ '

.
21.111.111

I

NATUIIEZA DA DESPESA I
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS l
18111

IBII2
.IBI12.15BI4B62.B59
I

SECRETARIA DE DESENVOLVIKEHTO SOCIAL
I
SECRETARIA DE DESENVOLVIKEHTO SOCIAL - EIITIDADES SUPERVISIII!IADAS Ct>:

21.HI.IH'
26.1H.III '

26.HI.Itl '

I

.me

26.HI.tH
IIANUTEHCAO DO CENTRO DE APOIO SOCIAL E ASSISTEHCIA A
MIORAIITES E KEHDIGOS

:Ht1

26.HI.HI
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·-------------

CREDITO ESPECIAL

PIOGRAH

OE

TRABALHO

IECIJRSOS DO TESOi.I!O ·

MEIO A LEI No.

-·--

COOI &O

ESPECIF!CACIO

PIOJETOS

AT!VIOADES

l T OT A l

t!AHUTENCAO 00 CENTRO DE APOIO SOCIAL E ASSISTEHCIA A
"IGRANTES E ~NDIGOS
t!ATUREZA Di\ DESPESl
OUTRAS DESPESAS CORmTES
IHVESTIHENTOS:
III'JERSOES FINANCEIRA!;

:
I

II.Mt.tet l
!5.Ht.IU l
!.HI.Itt I

I
48ft! I FUHOACAO DO SERVICO SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL

26.1H.tH :
26.1H.HI :

148Ht.tsal4862.159 :me
~TEHCAO

00 CENTRO DE APOIO SOCIAL E ASSISTENCIA A
niGRANTES E ~NDIGOS

26.HI.Ht

IHII
I

~ENCAO

DO CENTRO DE APOIO SOCIAL E ASSISTENCIA A
niGRAHTES E ~DIGOS
t!ATUREZA Di\ DESPESil
OUTRAS DESPESAS CORREIITEli
INVESTIMENTllli
I!IVERSOES flt!ANCEIRIS

HOTA: tiHID(II)E TRANSFERIDORA NAO SOIIA NO TOTAL DESTE ANEXO

l'
I·
l'

l

!I.MI.III
!5.Mt.IU ,
t.Mt.eee :

47.Ht.tH :

47.101.111 :
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CrS 1.11
GRCAI1ENTO DE IHVESTIMEHIO

I 49111 - SECRETARIA DE DESENVOLYIIIENTO URiANO - EHTiunuu :;tJi>ERYISIONADAS
DETAlHAKEHTO DOS INYEi>TIIIENTOS

I 49113 - COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA - TERRACAP

IECURSOS DIRETAKEHTE ARRECADADOS

----------

COOIGO

ESPECIFICACAO

\IALOR

TO TA L

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

1.347 .ut.ell :
1.347 .lllll.tll :
1.347.11i.tH :
1.347.110.111 I

I HABITACAO E URBANISMO
I IJ!BANISI!O
I PLAHEJAIIENTO URBANO

1 49113.115B3235.t17 :ue11
EXECUCAO DE OBRAS E SERYICOS DE CONSTRUCAO E Ul!BAHIZACAO NO DF
PROPORCIONAR A EXECUCAO DE OBRAS E SERVICOS DE CONSTRUCAO E
IIRBANIZACAO DO PLANO PILOTO E CIDADES SATELITES

...

illtl

I
•.

EX!:ClJCAO DE OBRAS E SERVICOS DE COHSTRUCAO E Ul!BANIZACAO

T OTAL

1.347.111.111 : 1.347 .ttii.HI I
I

AHEXO Y

CrS 1,11

I CREDITO SUPLEKENTAll
I 49111 - SECRETAJIIA DE DES!:N\IOLVIIIEHTO URBANO - EHTIOADES SUPERVISIONADAS
I
.

I
DETAI.HAIIEHTO DOS INVESTIIIEHTOS
I
I 49113 - COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA - TERRACAP

COOIGO

..

,•
1.347 .tet.l!e :
1.347.m.11e :

ESPECIF!CACAO

ORCAMENTO DE INVESTIMENTO :
I
I
I
I
I
IECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS :

TO T A L

YAlOR

-----:i HAIIITACAO E IJIIBANISIIO

1---·
823.1et.t!l
823.11111.11&
823.1111.tll
823.111.111

i ORBAHISKO
I
I PLANEJA!I<NTO URBANO
I 491113.1158323S.te9 111101
EXECOCAO DE OBRAS DE INFRA ESTRUTURA EM NOVOS LOTEAIIEHTOS E
AKPLIACOES
IIGI1
.EXECUCAO OE OBRAS DE INFRA ESTRUTURA EM NOVOS LOTEAMENTOS E
AKPLIACOES

HATIJIEZA DA DESPESA I
INVESTIKENTOS I

T OT t L

:
:
I
I

"I
823.111 .III

823.ell.eet I

823.111.111 I

823.181.111 :
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I DEDITO SIII.OOITM

I

PIOGIARA
I 15Ht SECIETM!A D11 FllOOA
I 15911 FlJi10 DE D€S8IJOI.YJI()(f0 DO Dlm!TO FOOAI. - FIIIIEFE

DE TIAIALKO
IEQISOS DO TESOO!O

1--~------------------------------------------------------:
I
I
I

CODJ60

ESPECIFICACAO

ftO.IJQS

TOTAL

1-----:r-------------------:-----:---1 IS!tl.l317121 l.t41 : ....
I

IIGIAS E iEEI!JlPIIIIOOIIS DE ORSAOS DO 60F
Mil
ElitOCAO DE OlliAS E IEEI!JIPAIIOOO DE ORSitOS DO 60F

2t.ttt.lll

IIITUIElA llol DESI'ESA :
~mmoros

:

2t.ttt.tH :

15?11.1317121 l.f.l2 ....
IIGIAS DE IIWIOIIIIIIOOOS 110 PLAIIO PnOTO ECIDMES 5<\ffillES
Mil
ElitOCAO DE OIIRAS DE IELHORAI1EIITOS NO PLAIIO PILOTO E tlllollltS
SAffiiTES

5.561.MI l

5.561.ttl

I 15911.131BIJS I.W I IIII
AIIE!ITO DE Clii'ITAL DE Elii'RESAS DO 60F
:1111
USCIICIIO DE CAPITAl. OE Elii'RESAS DO 60F

48t.lti.Ht :

I

IA111E1A llol IIESI'ESA
ImTil'lliTIIS

I
I

4111.MI.Itl l
I

I 15911.1631179 l.f.l! Mil
1111!5 E EI!JIPIIIIOOIIS DO SISTEIIA DE SEGIIIAIICA ltiiLICA

Bl.lll.ltl

ltll

GIIAS E AI!JISICIIO IIE EI!JIPAIIOOOS PilA ASEP
IA111E1A DA IIESPESA I
B\STitOTOS :

4t.Ht.ttt :

ltl2
GIIAS E AI!JISICAO DE EIIIIPAIIEliTOS PilA AIIIIF
IA111E1A 1M DESPESA
IJr.GIIliEliTOS
I

...

2t.tH.IH:

1113
1111!5 E AI!JISICIIO DE EIU!PAIIOO'OS PilA Olllllf
IATUIElA llol DESI'ESA
DP.{STDOTOS :

2t.ttl.tN
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IIEDVI
I CIEDITO SU'L[J()(TAR
I
PIOSIA!A DE
I 151ft SIOCIIETAI!A DA fAID!Iol
I 15ltl fli!)O t{ t{S81\'01.Ul/Eli!O DO D!SRITO FOOii. - FUilEfE

TIAIALHO
II:CIIISOS DO liSOIIIO

1:-----------------------------------------------------------------:
I
I
I

1:00160

BPECIFICACAO

PIO.[!OS

TO !H

I tm!.t64.1228 1.133 I tttt
GIIAS DE C4IISTIOCAO t{ PARilfS IECIEATIUOS E t{S1IIR!IVOS

3.177.... :

: tttl
COIIS!IOCAO DE PAiilfS RECIEATIUOS E DES10RTIUOS 1115 CIDADES

SATELiltS
11\TIIIEZA DA DES1ESA
DI'ESTIIIEHTOS

3.t77.ttt

15ltl.l848247 1.141 • lltt
OBRAS EEQUIPAIOTOS DO S!STEIIA Cll.TIIIIl.

3l.lti.IM :

tttl
ElECOCAO DE DilAS E Aill!S!CI!O DE EQU!PAIIEMTOS PARA OSIST!IIA
Dlllllll.
11\TIIIEZA liA DES1ESA
lliSIIHEHlOS

31-ttt.ltt •

I 15'111.tt511575 1.167 11tt
I
GIRAS DE IIIBiiiiiZACI!O

761.tM :

tttl
IIIAII!ZACAO DO PI.AIIO PILOTO E CIDIIIIES Si\Jru!ES
11\nmA DAIIESI'ESA I
DNESTIJDTOS :
I
I
: 15!tl.lll!t327·1.13' tttt
I
I
llltAS OE I!IIPLIICAO DO SISTEIIA DE Illlllllli:AO Pllii.ICA
tttt
I
r
All'llr.tAO DO SISTEIIA OE lll»>lllli:AO PIJII.ICA 110 I'LAIIO PILOTO E
CIIIADES Si\miTES
I
I
.:
11\TIIIEZA DAIIESI'ESA
IJ!lESTJI(I(!OS

I
15lt1.1376W 1.127 lltt
llfl/li!ICAO DE GoUIIAS DE IIWI!S PLWIAIS

76t.ttt

I .

l.9S2.ttl :

1.!82.Mt :
I
I
2.415.Mt

tttl

.•'

llfl!lilr.tAO IIE GoUIIAS DE IIWI!S Pliii!AIS 110 PlftiiO PILOTO E
CIIIADES Si\miTES
11\TIIIEZA DA DES1ESA I
IRSTIDTOS :
I

..

~m

.... :
I

:

4315

,j(•_'

.·<"

4316
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MOO VI

I tmiiO SU'I.OOI!Ail

PIOliA"A· OE TIAilLHO
I lstll SEtiETARII DA FAlOOI
I 15911 F1NlO DE DES!:JII'Ol~II[J(JO DO OISTIITO ftDERIL - FLIIIEFE

IECIIISOS DO TES«<I

1----------------------------------------------------------nonos

ESHCIFICACAO

COiliGO

TO TlL

ATIIJID!IItS

-----:----------------:----:-----------1
159t1.1!88S35 1.132 I tlll
OIRAS E EIUIPNIOOOS DO SISTEIA DE IIJI/tSI'ORTt

2f.i4UH:

: IHi
I

EmtX:AO DE OBRAS EAIIIISICAO DE EIIJIPNIOOOS PAiiA OSISTEIIA DE

IIJI/tSI'ORTtS

I

llllllm DA DESPESA I
IIII'ESTIJIEHIOS I
I

.

2M4UII I

:

TO 1 AL

453........ :

653.Ht.IH:

ers t,te

NIDO VII
I CREDITO SUPUIIEI!TAR
f i O 6 IA U
DE
I
I 141ft SECRETARIA DE ADKIHISTRACAO
I 149tl FUNDO DE DESEIIWLUIKEIITO DE RECURSOS HU11AHOS

·--------------------COOIGO

t R A 8 AL H O

ESPECIFICAGAO

1-----

1
149t1.13171214.119 : ....

RECURSOS DO TESOURO I

·---------------·------:
l HATIIIEZA I
I

DA

I DESPESA

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

VALOR

:--:-----:

.
:

FIIIIDO OE DESEHUOLUIKEIITO DE RECURSOS HU11ANOS
:fi!!
I
DESENUOLUIJtEHTO DE RECURSOS HUMANOS

I FT I

.
:
413t.lt l .. :

41.110.111:
41.tee.tll :

--:-------;
:
TOTAL

(A Comissão do Distrito Federal)

4t.m.m:
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O SR. PRESIDENTE

nale)-

Do

(Mend~s

Expediente

Ca-

lido.

consta o Projeto de Lei do DF
n~ 47/90, que
nos termos da

Reso 1 ução

nll

157,

de

-1988.

será despachado_à Comissão
Distrito

do

Federal, onde Doderá

receber emendas. ap6s publica-

do e distribuído em avulsos,
pelo prazo de
cinco
dias

útefs.
Encaminhada 'ao Senado
nos termos do art. 4Q da Resolução n.Q. 157, de 1988, a proposição terá tramitação urgen-

te, devendo a Comissão do Distrito Federal emitir seu parecer no prazo máximo de 25
di as . (Pausa. )

.

Sobre a mesa, projetas que
vão ser lidos pelo sr. 1R
Secretário.--

São lidos os seguintes

DE LEI DO SENADO
NQ 130, DE 1990
Altera o art. 1Q da Lei
nQ 8.072, de 25 de julho de
1990, que dispõe sobre crimes hediondos nos termos do
art. so, inciso XLIII da
constitu1çãc Federal.
PRO~ETO

O Congresso Nacional decreta:
Art.
1~
Dê-se ao art. 1-'!."dá
Lei n~ 8.072, de 25 de jul-ho

de 1990, a seguinte redaçao:-·

Propomos neste

p_ro~eto

de lei

a inserção do homicldio quali-

fi.cado (art. 121, § 2>1. do CP)
entre· os crimes ·classificados
como hediondos pela Lei ·n 2
8.072. de 25 de juJho de 1990.
Entendemos que todos os delitos praticados com as qualificadoras do art. 121. § 2~, do
Código·· Penal. estão a merecer
o-· mesmo tratamento que os demais a que a lei recém-editada
se refere .. Os fn·dices de criminal1dade violenta estão- a
exigir meios mais eficazes de
repres·são à sua prât i c a.
Urge
que delitos da. maior gravidade, como a chacina e a tortura,
encontrem na legislação
ordihária.cominaçao de pen?s
de maior poder intimidativo.

1956).
dos.

Agosto de 1990
tentados

ou

4317

consuma-

(À Comissão de Constituição, Justiça e Cidadaniã
decisão terminativa,)

PROJETO DE LEI DO SENADO
NO 131, DE 1990
Altera c art. ·iS da Lei
nQ 7.716, de 5 de
janei~c
de 1989,
que 11 deflne os
crimes resultantes de preconceito
de raça ou de
cor".
O Con~~es~o Nacional deCreta:

Art;
1.::~.
O art. 16 da Le·i n.!iEm que pese -o louvável propó-·. 7.716,
de 5 de jaiieiro de
sito da Lei n~ 8.072/90 de pu- 1989,
passa a vigorar com a
~
nir com maio.r severidade os seguinte redação:
crimes hediondos, retiramos do
"Art.
16 _ Constituem eart.
1 ~ a expressão "tentados
ou", que parecem atribui I""' à
feitos .da condenação:
tentativa a mesma. gravidade
que se confere à consumação.
r--- a perda dÇ? car~o, . emprego oa funçao publ1ca,
Eis as razões da presente
para o servidor público;
proposta para a qual
contamos
I I - a incapacidade temcom o apoio dos ilustres memporária para investidura em
bros desta Casa.
cargo,--· ·emprego ·ou função
Sa 1 a -oas SeSsõeS, ·15 de agospública;
~o de 1990. Senador
F~an
I I I - a suspensão do funcisco Rollemberg.
cionamento do estabeleciLEGTSLAÇÃO CITADA
mento particular por pr_azo
não supe~ior a - t~ês meses.
-- .

Art. · 1 :~; São cons f derados heLEI Ni!. 8. 072.~
diondos os crimes de
latrocfnio
(art.
157,
§
3>1., in
DE 25 DE JULHO DE 1990
fine ) .. extorsão
qual f 1 cada
Dispõe sobre os crimes
pela
morte
(art. 158. § 2>1.),
-hediondos, nos termos do
extorsão mediante seqüestro .e
art. 5Q, inciso XLIII, da
na
forma qualificada (art.
159, caput e seus §§ 1:~; e 2>1. e
Constituição Federal, e de3A),
estupro
(art.
213,
tEirm.tna
outras providêncaput e sua combinação ·com o
cias.
art.
223, caput e
parágrafo
O Pr-esidente da
RepUblica;
único), atentado violento ao
pudor (ar~. 214 e sua combina- faço saber que o.Congresso Nação com o art .- -223, caput e cional decreta e eLI sanei ano a
parágrafo único). ep·idemia com seguinte lei:
resultado morte (art.
267,
§
Art.
1>1.. ·são cÕ~·siderados he.;.
1-'!.),
envenenamento de água
potável ou de substância ali- diondos os .Crimes de 1atroci(art.
157,
§
3>1.~ _
in
mentfcia ou medicinal, qual i-· nio.
ficado pela morte
(art.
270, fine), extorsão
qualfficada
combinado com o art. 285) e· o pela morte (art. 158, § 2.i<.).
homicidio qualificado
(art. extorsão mediante seqüestro e·
121. § 2~; todos do Código Pe- na
forma qualificada
(art.
caput e seus §§ 1.>1., 2.2
nal (Decreto-Lei n~ 2.848,
de 159,
·3~).
estupro (arL
213,
7 de dezembro de 1940), e de e
genocfdio (arts .. 1~. 2>1. e 3-'!.
caput e sua combinação com o
223, caput e parágrafo
da Lei ~~ 2.889 de 1A de outu- art.
único)
atentado violento ao
bro de 1956), consumados.
pudor (art. 214 e Sua combfnaAft. 2~ ~sta lei entra em vi- ção com o art .. 223. caput
e
gor na data de sua publicação. parágrafo único) 1 epidemia com
resultado morte \art.
267,
§,
envenenamento· de água
Art. .3~ Revogam-se as dispo- 1.>1..),
potável ou de substância alisições em contrário.
mentfcia ou medicinal, qualificado pela morte (art.
270,
Uust i f i cação
combinado com o art. 285), toOs crimes considerados he- dos do C6di go Pena 1 (Decretodiondos estão a exigir respos- Lei ni!. 2 .. 848, de ·7· de dezembro
ta penal mais severa, conforme de 1940)t e
de
genocfd1o
1~
2.:< e 3-'!. da Lei ni!.
preceitua o art. 5>~., XLIII, da (arts.
Constituição Federal vigente. 2.889, dé 111. de outubro de
I"

·na

§ 1 :~; !"ocorre
fncã.Pacidade.de que trata o .fnciso
II, .de dois a cinco anos, o
condenado à reclusão por
tempo superior a dois anos.

§ 2.>~. A
incapacidade de
que trata o
inciso
li
·torna-se efet i ~a 1 ogo que
passa em julgado a sentença,
mas o prazo começa a
correr do dia em que .termina a execução. da pena .de
reclusão -ou esta se ex ti ngue __pe_l_~ _prescrição."

Art. 2>1. ESta lei entra em vi.:.
gor na dat? de su~ publicação.
·Ar.;'t ·.
3~ B:evOgam-se as dispo-,.
sições em contrário.
~ustificação

o· presen~e projeto
visa altera~ a redação
16 da Lei. n~ 7.716,
janeiro de 1989,
que
os crimes ~esultantes
conceito de raça ou de

de lei
do art,
de 5 de
11
define
de precor".

Esse diploma legal. promulgado já na vigência da Carta
Magna de 1988, teve o inegável
.mérito de dar. eficácia ao inovador mandamento constitucional do art,_ 5~,
inciso . XLII,
segundo o qual ••·a prática do
racismo
constitui
crime
inafiançável e imp'rescritfvel,
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reclusão,

•

Assim, sobretudo pela com_inação da pena de reclusão à
prática dos preconceitos de
raça ou de cor, aperfeiçoou-se
a pioneira lei Afonso Arinos
(Lei n~ 1.390, de 3 de julho
de 1951), bem como a Lei n~
7-437, de 20 de dezembro de
1985,

que lhe havia dado nova

redação,

que

mas,

evidentemente,

àinda não previa a crimi-

nalização de tais espécies
atitude racista.

de

Entretanto, a nosso ver, a
Lei n~ 7.716/89 deveria ter
estabelecido em seu art. 16,
dentre os efeitos da condenação por crime resultante de

preConceito de raça ou de cor,
a
incapacidade temporária (de

2 a 5 anos) para investidura
em cargo, emprego ou função
póblica, do condenado à reclu-

são por tempo superior a dois
anos.

Sem dúvida, com o adventO--da
nova parte geral do Código Penal,
introduzida pela Lei n.Q
7.209, de 11 de jul~9 de 1981,
que 'substituiu as penas acessórias por efeitos da condenação,
desapareceu da codificação criminal
essa interdição
temporária de direito, até então capitulada como pena acessória (CP, arts. 67, II, 69, I
e parl!igrafo único, I, 70,
II,e 72). Veio tarde, atrás, essa
medicação terminológica e metodológica em relação ao texto
originário do Decreto-Lei
n~
2.848, de 7 de dezembro de
1940 cujo atraso doutrinárfo,
nesse particular, não escapou
à crftica autorizada da época.
A. ú. da costa e Silva, comen11
tando o Capftu1o V,
II
Das
penas acessórias", do Titulo v
- "Das penas'~ daquele texto já
ponderava,
com
toda
a
pertinência:

nal
e não ao Código Penal.
Daí, a pertinência das modificações propostas, dada a significância
cultural
dessa
prática delituosa que cumpre
ao Poder Público e à adminis-tração,
em todos os níveis.
desestimular e
estigmatizar
para matar escarmento.
Aproveita~se o ensejo, ainda,
para aclarar o alcance.
como
efeito
da
condenação,
da
"perda do cargo ou função pública,
para
o
servidor
públ ico 11 _, de que trata o art.
16 Qa ci__tada Lei n.Q. 7.716/89,
introduzindo-lhe, também, expressamente,
a hipótese de
11
emprego",
sob o regime da
Consol1daçáo das Leis do Trabalho, que é o majoritário no
serviço público em geral, da
administração direta. tndireta
e .fundancional. Desta forma,
melhor se adequa esse dispositivo- aos· dizeres do art. 327,
do Código-Penal.

Eis as razões que nos levam a
submeter à apreciação dos ilustres Pares este projeto de
lei, com a expectativa de que
haverá
de ser acolhido e,
quiçá, aperfeiçoado.
Sala das Sessões, 15 de agosto de 1990. Senador Márcio

Lacerda.

LEGISLAÇÃO CITADA
LEI

DE 5 DE

N~ 7.716,
~ANEIRO DE

1989

A tendência moderna pareencarar essas
penas
como
medidas
de
segurança. A perda de função pública, as interdições
de direitos e a publicação
da sentença não são verdadeiramente penas, mas medidas
de
segurança
e
proteção. O código pátrio
não quis acompanhar o progresso da doutrina. (O Código Penal, ed. Cia Editora
Nacional, São Paulo,
194~.
vol. 1, p. 341). 11
Mas o presente projeto di.z
respeito a lei esparsa crimi-

l6

Interno do Senado Federal. 11cença para me afastar dos trabalhos da casa, a partir de 20
do corrente, pelo prazo de 12S
(cento e vinte três) dia_s.
Atenciosas
saudações,
Senador Divaldo
Suruagy, 2.Q.
Secretário.

O SR. PRESIDENTE (Mendes Ca-

nale) - O requerimento que acaba. de ser lido será vot~do
oportunamente.

Hã oradores inscritos.
Concedo a pa1avra ao nobre
Senador Juta~y Maga1hães.

O SR. JUTAHY MAGALHÃES (PSDB

BA. Pronuncia o seguinte
discurso.)
Sr. Presidente,
Srs. Senadore~. já tratei . aqui,
no Senado Federal,
da
questão relativa à publicidade·
governamental.
Elaborei
dois
projetas de lei
na tentativa
de regu1amentar a matéria que,
em todos os governos. susc.i ta
cohtrovérsias de todos os tipos e tamanhos, Em 1985, .através do. Projeto de Lei n~ 45,
elaborei o texto tornando obri,gatór-'ia a publicação anual,
por parte de todos os 6rgãos
da Administração Di reta e. Indireta, das despesas efetuadas
com propaganda e publicidade.
Depois, em 1989, apresentei
o
Projeto de Lei n.Q. 107, regulamentando- a publicidade dos a_tos,
programas, obras, serviços e campanhas dos órg!os
públ ic;os.

,Define os crimes resulOs do1s projetas vêm tramitantes de preconceito de
raça ou de cor.
tando,
normalmente,
no Con•

~---·

.7.-- .- ••• -.-·· •••• - ••••• ·'·. ·-- •.••

Art.
16. Constitui efeito_ da
condenação a perda do cargo ou
-função pública, para o servidor público, e a suspensão do
funcionamento do estabelecimento- p.::rr'ticular por prazo não
superior
a três meses.
_
"Para alguns escritores Ei
algumas legislações as restrições da capacidade jurí- . - ..•. - ••• ~- ...-=-· ·-·-·- ••• ~- ......
dica que constituem as es-(À -Comiss-IJo de Const itufsências,
as penas acessóç§o, Justiça e Cidadania
rias não são propriamente
de,fsão tePmfnatfva.)
penas,
mas efeitos penais
da sentença condenatória.

ce ser para

Quinta-feira

O SR. PRESIDENTE (Menoes ca-

nale)- Os projetes lidos serão publicados e remetidos à
comissão competente.
Sobre a
mesa,
requerimento
que vai se·r 1 ido pelo sr.
1.Q.
Secretário.
É lido o seguinte

REQUERIMENTO.NO 285, DE 1990
Brasília, 1-5 de ·ag-osto- de 1990
Senhor Presidente,
Reque(i-0.
43, ~nciso

nos termos dÕ art.
II,
do Regimento

gresso, mas reto~no ao assunto
por causa da decisão do Presidente Fernando Coll or de pro-·
cessar a Folha de S.
Pauto
em função de reportagens publicadas por esse jornal, sobre a contcatação, pelo Governo, de serviços de agências
publicitárias
sem
prévia
licitação. No documento, en~
mlnnaao
ao Sr.
ProcuradorGeral da República, o Minfst~o
da Justiça afirma que houve.
por parte da
E.olha de S.
Paulo , 11 vontade consciente· de
denegrir a figura do Presidente ·da República" e abuso. no
exercfcio da liberdade de manifestação
do p~nsamento ·e
informação·~

Quero chamar a atenção dos
Srs. Senadores por:que o assunto é, de fato,- mui to controvert1do. Em_primeir-o~ lugar,
é
importante registrar que o Governo, em nenhum momento. desmen-tiu. as informações publicadas pelo jornal paUlista. Preferiu, ao contrário, processar
aquel~ per1 ódi co s"ob
o dúbio
argumênto de quem o jornal
tentara udenegrir a. imagem do
Chefe do Governe!". o que fez
a Folha? Pub1fcou as ségufntes reportagens:
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1) No dia 27 de junho noticiou

que:

"Por

ordem

do

Secretário Particular do Presidente Collor Cláudio Vieira, ·a PetrobrÁs Distribuidora

contratou, sem licitação, a
agência de publicidade Setembro para promover o óleo Lu-

brax Ultra-SG. O con.trato exige licitação, segundo o Decreto n~ 99.296, de 12 de junho.
A Setembro fez a campanha presidencial do Presidente. Após,
o decreto, a Setembro fez três
traba 1hos do Governo 11

•

2) No dia 28 de11 junho, a

Fo-

lha afirmou:
A ordem para
que a Petrobrás Distribuidora
contratasse sem licitação a
Setembro foi dada pelo Presidente Collor. { .. ~·) Em carta à
Folha , o Secretário Cláudio
Vieira diz ter transmitido,
ele
mesmo,
a
ordem
à
Petrobrás. Ele argumenta terse
baseado
no Decreto n~
99.257, que trata de contratações excepc 1 o na 1 s" .
3) No dia 29 de junho, a Folha afirma:
"A Petr--obrás já
tinha aprovado uma proposta de
campanha feita pela agência
Almap/BBDO pãra o lançamento
do novo 61 e o
1ubr i f1 cante,
quando o Governo ~determinou
que a conta fosse entregue à
Setembro.( ... ) A campanha, de
US$ 2,5 milhões, foi passada à
Setembro
sem licitação.
Em
nova
carta
particular,
o
Secretário Cláudio Vieira·diz
que não partiu do President·e a
ordem para a contratação'~.

las que trabalharam na ,campanha do candidato Fernando Collor na última eleição presidencial.
A contratação de agências de
publicidade, sem a obediência
aos
Qrocedimentos liclt~6rios, -e um ato condenável
da
administração. Isto está ocorrendo na área da chamada publicidade instituc-ional.
Mas
existem sérias distorções também no setor da publicidade
oficial. Antes de mals nada, é
preciso
lembrar que existe
dispositiv~ legal determinando
que a publicidade_ legal obrigatória - que são os ates,
editais
e avisos publicados
pelo Governo na imprensa deve ser a~enciada por intermédio dos orgãos da própria
administração,
Enquanto exis~
tiu, a falecida Agência Nacional era a entidade responsável
p~la veiculação da publicidade
legal obrigatória, Aquela instituição recebia,
legalmente,
as comissões pela veiculação
dos avisos e editais.
Depois,
a
também já _extinta Empresa
Brasileira de Notfctas EBN
tentou proceder da mesma forma
(Lei n~·6.656, de 23-5-79) e
sofreu um violento bombardeio
das agências de publicidade, A
oposição foi
tão _forte gue
culminou com sua 1iguidaçao,
ainda- no Governo Jose Sarney,
A idéia do legislador era fa-.·
zer com.que o Governo pagasse
à sua própria.empresa de divulga-ção os vinte por cento
cobrados pela intermediação.
Se aquela empresa, ou sua atual sucessora,
a Radiobrás,
cobrasse este valor, seriam,
ambas,
amplamente' superavitárias.
Mas o Governo, mesmo
na questão da publicidade legal, faz com que suas empresas
se de"clarem incapazes de real i zar·- o traba 1 ho, para entregá-los às empresas privadas.

4) Em 1~ de agosto, a Folha
anuncia,
na
sua
coluna
Painel.:'
"0 Banco do Brasil
contratou, sem licitação,
em
junho.
a agência Giovanni e
Associados para fazer publicidade
de
sua caderneta de
poupança. A agência pertence
ao radialista Paulo Giovanni,
responsável pelos programas do
Presidente Collor no horário· Este é p primeiro capitulo
gratuito de rádio".
desta longa histõ-r.ia da forma-·
ção 'de um cartório poderoso
Aliás, - o
Estes são os fatos.
Mas a dentro do País.
questão da publicidade .patro- pub1 fcitário José Maria Campos
cinada pela 'Administração
Manzo, em seu muito esclarecederal é,
em si,
um assunto dor livro "A Tragédia da Proconduzido de maneira polêm.ica paganda no Brà.si 1 ", já tratou.
e freqQentemente
"irregular, da matéria. Em abril de 1968,
por todos os lados. o Governo, as entidades representativas
como se viu,
argumenta estar de publicitários de todo o
contratando empresas. baseado PafS reuniram-se para produzir
na
excepcionalidade
dos um documento,
que tenta unicontratos-.
Ora, é difícil en- formizar a ação· das agências
xergar o caráter 'excepcional de publicidade em todo o terna simples contratação de uma ritório nacional. A preocupaagência de publicidade para ção maior foi a de encontrar o
fazer a promoção de um novo caminho para cumprir a Lei
n~
óleo_ lubrificante para moto- 4.680,
dé junho de 1965, e o
res.
Existem, é evidente, di- Decreto n~ 57.690, de feverei7
versas agências publicitárias ro de 1966.
no Brasil em condições de efe~uar esta
mesma tarefa.
Não
Uma das conclusões daquele
há,
portanto, nada que carac- encontro está contida.no art:
§ 3A da Instrução n~ 1,
terize a excepcionalidade. Co- 3~_.
incidência ou não, as empresas que diz o seguinte~ uno sentiqye têm merecido as verbas do do de ~vitar concorrência desGoverno são prec t.samente aque- leal, ex1gi_i"-ão o rigoroso cum-

re-
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primento- dos preceitos, legais
que - r-egem a • remuneração do
trabalho publicttário". Em seguida, a Letra A,
deste mesmo
parágrafo,
estabelece:_
"honorári-os na 4 base de ..uma
pe_rcentagem equiva_lente à comi-ssão ·de _vi nt_e por cento.- que
lhe é concedida pela imprensa
fa 1 ada e escrita e por outros
veículos,
o que significa ccorar como honorários esta comissão concedida pelos vefculos sobre os preços da tàbela.
A Letra B, do mesmo parágrafo~
estabelece 11 honorários na'ba:se
mínima de 15 por cento, que
cobra aos cltentes sobre o
custo real comprovado dos trabalhos autorizados,
inclusive
os de arte.q_ue não lhe proporcionem comissões" .
Chamo a vossa atenção, Sr.
Presidente e Srs.
Senadores.
para o fat_o de que o escânda.1 o
da publicidade' no Brasil
vai
muito além da entrega de trabalhos a agências de amigos do
Governo ·sem a
necessária e
prévia licitação.
o Governo
faz uma defesa desprovida de
qua 1 quer fundament·o--._ AJ ega ter
entregue os trabalhos publicitários a uma
empresa
"em
caráter excepcional'' e, assim
agindo, cance-la aqui lo ·que- a
Petrobrâs, já havia contratado.
Não há excepcionalidãde afguma
que- just-ifique este ato imperial e sem base jurídica. Além
dis.to, o- Governo prefere colocar as suas próprias · empre-sas
de comunicação em situação finan_cei"'ramente delicada, a p'ermitir que elas cobrem.os vinte
por cento, a elas devido, Pela
veic~lação da chamada publicidade legal.
·
-Visto o problema· pelo lado do
Governo, a questão da publicidade,
legal
e
institucional
-está se transforma-ndo numa espécie de ação entre amigos.
·Mais ainda, q Governo entrega
as melhores contas de pUblicidade às·empresas que,
coincidentemente, fizeram_ a campanha
do candidato._ Não há; em toda
a documentação pubtjcada pelos
jornais, uma única carta ou
documento oficial desmentindo
as informações publicadas pela Folha de S. Paulo . .A única ~efesa do Governo foi a de
ter agido com base no Decreto
n~ 99.257, de março
de 1990,
que
."trata de _contratações·
11
excepclonais • Depois,
partiu
para a ofensiva e decidiU pro-.
cessar_o jo,....nal por
'~denegrir
a
imagem do Presidente da
República".
Nãó- há ___qua 1 quer dúvl da de- CIUe
o Governo de 1 XOlJ de a tender os
requisitos- -jurfdico·s mfnimos,
antes de entregar as contas
àquelas
agências de publicidade, Quero ressaltar.
Sr.
Presidente' e Srs. ·Senadores.
que o Governo gasta, por ano,
o equivalente em cruzeiros a
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dólares.

verba poderia ser

Esta

empre~ada

em

r:~~:s ~~tra~es~~i~~~tl~~~ia~
surpreendente. Um Pafs sem es-

colas, com dificuldades em todos os nfveis,
distribui di-

nheiro, sem nenhum critério ou

amparo legal, na tentativa

de

construir a imagem positiva do
Presidente da Repúblfca.

O Sr. Mauro Benevides - Per-

mite-me v. ExA um aparte,
bre Senador?

no-

O SR. uUTAHY MAGALHÃES - Com

todo o prazer.

O Sr. Mauro Benevides - Nobre

Senador Jutahy

diria

Mag~lhães,

eu

a v. ExA que o processo

contra o jornal Folha de S.
Paulo
tem encontrado a mais
decidida reação de importantes
segmentos
da
sociedade
brasileira. Companheiros nos~
SOS de Partido, do PMDB, já se

manifestaram em declarações de
tribuna, em entrevistas concedidas a jornais de circulação
naci o na 1 ,
todos estranhando
esse procedimento governamental de procurar,· através desse
processo, alcançar um dos mais
importantes ve1cu1os da imprensa , brasileira.
no
caso

a Folha de s. Paulo.

O

SR.

uUTAHY

MAGALHÃES

te, gostaria de fixar, perante
os Srs. Senadores, que estamos
falando de um problema de quinhentos milhões de dólares por
ano.

Mas,

se visto o problema do
lado dos
publicitários,
a
questão
fica
ainda
mais
complicada.
Aquela Instrução
n~
1,
a que me referi antes,
coloca todas as agências de
publicidade no mesmo nfvel.
Todas são obrigadas a cobrar
vinte por cento sobre a verba
destinada à publicidade. Não
importa se-uma é melhor·do que
outra, se esta tem mais qualidade do que aquela. Não há um
único critério que diferencie
uma empresa de sua h i po·tét i ca
rival. Não extstem disputas.
inexistem adversários, não há
concorrência. Todas cobram o
mesmo preço. Este é o cartório
montado pelas próprias agências de publicidade. A questão
trágica deste problema e que o
Governo age mu 1 to ma 1 -quando
não faz licitação. M~s. se as
realizasse,
o resultado seria
cómico: todas as agências apresentariam o mesmo preço.
Assim, de novo, o Governo poderia entregar suas verbas a
qualquer uma delas, desta vez
respaldado por uma licitação
cujo resultado teria sido um
luminoso empate.

Quinta-feira 16

obj et i vos pret"end i dos por quem
decidiu veicular aquele tipo
de mensagem.
Quero, a1nda,
ressaltar Que
esta situação é relativamente
nova no Brasil. Os -Governos
Federal e Estaduais praticamente não faziam a chamada publicidade
institucional
ao
longo das décadas de cinqüenta
e sessenta. Havia, apenas, a
publicidade legal. então, veiculada por intermédio da Agência Nacional. Durante os anos
do "milagre brasile1ro 11 , o Governo Federal começou a anunciar, além de fazer a publicidade legal. Foi a época em que
surgiram personagens,
como _o
famoso"Suj i smundo",
uma
seqOência de anúncios que pretendia ensinar aos brasileiros
regras elementares de civilidade e --educação. Em segui da,
as empresas estatais se tornaram grandes e começaram a anunciar
p~ra
vender
seus
produtos.
E exatamente neste
período que os !=;JUbl ici..tários
formam o seu cartório. Os primeiros anúncios institucionais
do _Governo foram realizados
déntro do Palácio do Planalto
pela já extinta Assessoria Especial de Relações Públicas AERP. Hoje, todq este material
e produzido- por empresas
privadas.
Junto com esta mudança de responsabilidade pela
produção do material promocio_na 1 de Gove-rno,
as
verbas
publicitárias saltaram ao infinito até atingirem a astro~
nõmica cifra de quinhentos milhões de dólares ao ano. ·

.-Agradeço a V. Ex~ pelo aparDiante desta situação, é sigte,
Senador Mauro Benevides. nificativo que um jornal, e
v. ExA está sempre atento ao não uma agência de publicidaque se passa aqui, neste Sena- de, tenha levantado o assunto.
do, e tem toda razão, são di- Algumas das agências eventualversQs segmentos da sociedáOe, mente prejudicadas poderão su~
não apenas paulista,
mas da por que,
no futuro, ganharão
o Sr. Fernando Henrique carsociedade brasileira como um novos trabalhos em função das
Ex~
um
todo, que têm reagido contra regras vigentes naquele-cartó''- doso-Permite-me v.
Quem -aparte?
esse ato do Governo de intimi- rfo mLri_t_o_ particular.
se se mantiver
dar a Folha de S.
Paulo, ao perde hoje,
processá-la por aquilo que pu- dentro das regras do jogo-,
O SR. uUTAHY MAGALHÃES
com
blicou
e
que
não
foi poderá ser beneficiado amanhã todo o prazer.
desmentido.
Nada do que foi - uma vez que todos os preços
o Sr. Fernando Henrique Carpublicado pela
Folha de S. são iguais. Além disto, o GoPaulo. como acabei oe dizer no verno sempre _pod~rá at_ribui r a doso - oueria juntar minha voz
meu
pronunciamento,
foi amigos ou correligionários, o ao pronunciamentO de V. ExA,
desmentido.
E o que a Folha beneplácito da veiculação da que é absolutamente correto.. e
de S. Paul o
declarou,
i nfe- publicidade legal.
estender a crftica não só ao
Governo Federal, mas aO Goverlizmente,
vem ocorrendo poro Governo pratica, portanto, no do Estado de São- Paul o. Os
que, segundo a opinião de uma
pessoa ligada a essa área, on- no setor da publicidade,_ exa- abusos do Governo em matéria
tem, em conversa comigo, essas tamente o contrário daquilo de promoção de um serviço púempresas.
normalmente,
fazem que prega na sua tão promovida blico,- com vistas à campahha
são escandalosos.
uma pré-qualificação junto aos abertura
do
mercado eleitoral,
escandalosos.
órgãos
governamentais, para brasileiro. Não existe concor- São realmente
estarem, então, habilitadas a rência entre as agências de Chega ao pon-to de o GoVernado-r
receberem as verbas de publi- publicidade e neste setor fi- do Estado de São Paulo desresa ·decisão_ já tomada
cidade, e, neste Governo,
não gura o compadrtsmo, o tráfico peita r
teria
havido
essa
pré- de influência e a sempre p~e pelo· Tribunal Regional Eleitoqualificação.
sente necessidade de-favore- ra1, proibindo a veiculação de
que são
cer, com o dinheiro do contrf- certas propagandas,
Esta foi a informação que re- buinte,
empresas amigas.
Os praticamente t nduÇão ao vo.to
cebi ontem e que, ao contrário dois
fenômenos
se
atraem no candidato oficial. Sei. qu~
as agências no caso da Presidência d_a Redestas que constam do meu pro- rec·iprocamehte:
nunciamento, não pude fazer a formaram o seu cartório e o pública não houve esse propóverificação, porque todas elas Governo contrata, sem licita- sito de indução ao voto. mas.
a
empresa
que
bem sem dúvida alguma, a
Folha de
são verificadas · antes de me ção,
pronunciar a respeito do as- entender. Um precisa do_ outro. S. Paulo tem r~zão, sobretudo
o dinheiro pdblico transita ao apontar as guestões que lesunto na tribuna do Senado.
por
estes descaminhos,
com vantou e esta levantando V.
Agradeço a V. ExA, mais uma naturalidade. Não há,
ainda, Ex 11 também. Este é um dever
da
imprensa
e ~o
vez, pela ajuda que deu neste ne11hum controle finance'iro, de nosso,
inteiramente
pronunciamento.
Sr. Presiden- qualidade, nem em relação aos Congresso. Estou

de acordo com o pronunciamento
de V.

Ex 4

O SR.

~UTAHY

MAGALHÃES - A-

gradeço o aparte de V. Exa,
meu caro Líder Fernando Henrique-Cardoso. V. Ex~ tem razão
quando estende as críticas ao
Governo do Estado
de
São
Paulo. Também tenho lido na
imprensa sobre o abuso de gas-

to público nessa área, o que
deve existir também em outros
Estados,

inc1usfve fugindo às

normas da Constituição~ porque
ainda hoje se está fazendo publicidade de interesse pessoa1,

d_i vu 1 gando-se

os

contra os interesses do

nomes

Esta-

tões mais graves Que, na minha
opinião, o processo político
brasileiro está a viver. Todos
nós sabemos que a sofisticação
da mídia e1etrô_nica, a sofisticação dos meios de comunicação são capazes de transformar
monstro em santo e santo em
mons t_r_o
com
a · _ma i Or
facilidade. o at~al Presidente
da República eStá pondo. em
prática. na primeira magistratura do País, atitudes que Sua·
Exce 1 ênci a pôs
em
prática
quando governou o EStado de
Alagoas. A verba 'destinada à
publicidade do Govern·o, ·que

~;~~~~a~T~trde ~~tà~~b~~~: ·~~~

sunfOs do Gabinete Civil,
Senador Jutahy Magalhães,
era
maior do que a de cinco SecreHenrique Cardoso o aparte. A tarias de Estado. sua Excelêntentativa deste pronunciamento cia gastou uma vérdadeira foré fazer com que sejam voltadas tuna dos cofres públicos de
as vistas daqueles que hoje A1 agoas vendendo uma imagem
estão no Governo, para acabar d_istorcida e falsa para-toOo
com esse cartório que existe, Pafs,
enganando a popUlação
acabar com o direito de esco- brasileira. Quando Sua Excelher a empresa no escuro. Não lência afirmava que havia tose sabe nem o tipo de campanha rnado ter.ra· dos usi ne1 ros para
que a empresa vai fazer. Há dar aos pobres, eu o desaf·iei
informações de que a parte de da tribuna Oesta casa - sua
criatividade é muito cara. Se Excelência ainda como candidase fizer concorrência sabendo to-, dizendo-que,. se apreseno que a outra vai fazer, vai- tasse um palmo de terra, tomase criar problemas. E o que se do de a1g~m usineiro, em Alafaz na prática?
Escolhe-se goas, e doado áos pobres,
eu
uma empresa por
compadrio, renunciaria ao meu mandato de
pode ser setembro, outubro ou Senador. Até hoje es.tou aguar'""
novembrç - não importa o nome dando a apresentação dessa Resem nem se saber o tipo de forma 'Agrária anunciada por
campanha a ser rea 1 i_zada.
A Sua Excelênci~ _para o Brasil
úntca maneira de escolher é a todo,
através
das
mfdias
·sua Excelência
vontade pessoal.
Contra
lsso eletrôniCas.
afirmou .. que havia combatido os
estou me levantando.
marajás de Alagoas. Os maiores
Este é -um assunto muito sé- salárioS de Alagoas eram de
rio,
Sr.
Presidente,
Srs. PésSõas· vinculadas à figura do
Senadores.
Peço .. atenção espe- Governador, hoje Presidente da
cial do Senado Federal para os República. Afirmou. a1nda, que
projetes de _te i que apresen- h?.· ··a acabado com a vi o1 êncf 21
'tei, regulamentando a publici- e.:1. AlagoaS. Existem três cridade oficial, __ ~ necessário, mes de mortes efetuados por
também, introduzir no setor da parentes diretos do Governador
publicidade
a
noção
da que não furam nem chamados à.
concorrência.
Deve ganhar a delegacia para depor. NQ enconta do Governo quem apresen- tanto, sua Excelânc i a vehdeu
tar melhor qu~1idade por menor uma ·imagem to ta 1 rriénte falsa,
preço.
Só assim a Administra- enganou este Pafs e continua
ção Púb J i ca promov(!rá. de ver_- enganando.
Daf a verdadeira
dade, 1 ici taç6es ou concorrên- fortuna. quinhentos milhõ~s oe
cias para apurar a empresa que dólares, --que estâ sendo gasta
mais 1 he convém para ex-ecutar em publicidade, sob· controle
tarefa's determinadas.
Crei o dfreto do Gabinete da Presique o Senado Federal deve as- dência da República, para vensumir a responsabilidade de der uma imagem de bom mocinho
introduz i r o conceito de__con- do Presi dent-é.
Ora,
enqLtanto
o f_unc1_cmal f·s.mo públ i_Co_
corrência entre as agências de isso,
publicidade e exigir do Gover- federal está serido ·apontado,
no Federal que RrbmOVa as
li- apresentado como se fosse o
citações necessár:-i as·, antes de responsável -por _t-odOs _os · procontratar
este
tipo
de blemas defss_e Pafs,_ está _corri Um
serviço.
sal á-rf o de mt Sérfa e o · Presidente gasta quinhentos milh5es
o sr. Divaldo Suruagy - Per- de dó"l ares para dizer que é um
mite-me V._ Ex~ um parte, nobre bom Presidente da Repúb 1 i ca ..
Senador _Jutahy maga 1 hâes?
Por isso, congratulo-me com v.
Ex-21 por esta denúncia aba 1 i za -O SR. ~UTAHY MAGALHÃES - Com da, por este _clamOr QUE: está
prazer, ouço v. ExA
apresentando à NaçãO brasileira através do Congresso..
para
o Sr. Divaldo Suruagy -·v. evitar abusos dessa natureza,
E.xA traz à ba i 1a uma das ques- pois _é abuso do poder,
apredo, com dinheiro pública·:

Agradeço
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vei t;;~r o dinheiro púb1 i co --para
vender uma imagem distorcida e
fé. 1 sa·,
enganando
o
povo
brasi le1ro.

O SR.

~UTAHY

MAGALHÃES - A-

gradeço a V. Ex.a pela contribuição,
__ Sen?dor
Di_valdo
Suruagy. Na realidade,
quando
a-pessoa começa a distorcer os
fatos, quando a pessoa vem viciada por fatos como o_ que V.
Exa aponta aQui, do seu Estado,
e chega a Presidência da
~epública, continua utilizando
os ·mesmos métodos_ e esses métodos não surgem apenas ao
chegar ao ~oder Federal, isSõ
vem de uma formação trazida de
bagagem das distorções públicas que faz, de uma tmagem que
é vendida- robotizada e transforma, então, a-pessoa na figu~a
daquele que vai salvar o
Pa1s.
Sr.
Presidente,
fizemos uma
tentativa de acabar com esses
métodos dos governantes, essa
propaganda em benefício de uma
imagem pessoal.
Infelizmente
isso vem sendo usado por diversos Governos Estaduais, e
principalmente pelo
Governo
Federa 1 .
Veja V. Ex_.a. Sr. Presidente,
que o Ssnador Divaldo Suruagy
lembrou bem que tOdas essas
verbas de propaganda
estão
hoje nas mãos de uma única
pessoa. Eram verbas de propaganda distribuídas por diversas empresas estatais e agora
não! Agora estão todas concentradas nas mãos de uma única
pessoa. Já chega uma empresa a
se
transformar.
ass tm
se
subdivide: de setembro passa a
ser também novembro, pulou outubro,
talvez po-r ser o mês
das eleições,
mas passou de
setembro a novembro. Mas tanto
faz o nome, Os donos sãc os
mesmos.
Hoje mesmo os 1· or1~a is
estão noticiando que ma s •...>rra
pupl ici_dade foi dada gratu1 tamente a uma dessas empresas.
Por coincidêncfa-, -ou não, essas empresas fizeram a campanha
do
Pres_i dente
da
Repúb 11 ca. É necesSá_r_ i ..:.• tentarmo_s acabar com isso.
remos que criar uma sol_ução
para que, realmente, haja uma
disputa ent-re as agências, a
fi_m de chegarmos a umf'l solução
démocrática onde não haja comp~drio, nem distribuição
gratuita d_o dinheiro público.
~Efa _·o que tinha a dizer, Sr.
Presidente. (Muito bem!)

Durante o discurso do Sr.

Jutahy
Mend~s

Magalhães,
canale, 1Q

o_

Sr._

Secretá~

r_io, deixa a cadeff'a da
presidência, que é ocupada
pe 1 o Sr. Pompeu de __ Sousa ....
3g Secretário.
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O SR. PRESIDENTE (Pompeu de
sousa) - Concedo a palavrà· ao
nobre
Senador
Lourival

Entendem os administrativistas. em geral, que as relações
de trabalho na esfera pública
Baptista. (Pausa .•)
di ferem das ocorrentes no se-ter privado, dado o posicionas. ExA não está presente.
mento dõ Estad_o enquanto empregador e as peculiaridades
Concedo a palavra ao nobre da função pública, devendo,
Senador Mauro Benevides.
pofs, prevalecer uma relação
jurfdica estatutária, envolO SR. MAURO BENEVIDES (PMDB - vendo a adesão dos servidores
CE.
Pronuncia
o
seguinte às normas contratuais do Estadiscurso.) -·sr. Presidente e do, obserVados, no entanto,
Srs. Senadores. a regulamenta- novos direito$ hoje garantidos
ção do art. 39 da Carta Magna pe 1 a CoriS ti tu i ção Fede_ra 1 ou
em vigor vem sendo reclamada decorrentes da própria evo-1 upelo funcionalismo público ci- ção das relações trabalhistas
vil da União, sem o quê esse nO Pafs e no m~ndo.
importante
dispositivo
Assim, é de Se esperar que a
permanecerá como letra mõft~.
apesar de a sua incluSão no Lei n.sl. __ 1.711/52 seja revista.
texto const 1 tu c i ona 1 vi gor·ante aprovando-se um novo Estatuto
ter ocorrido por unanimidade do Servidor Público. No entanno âmbito da ASsembléia Nacio- to,_ como isso 1mp1 ica o exame
nal Constituinte.
aprofundado de um grande número de dispositivos concernenMa 1 s
de 400 mi 1 ce·l et 1stas tes ao ingresso· do servidor,
seriam ou serão, somente no direitos e vantagens, regime
âmbito
federa 1,
favoreci dos d~scip1inar e seguridade socom a unificação do regime ju- cial, entre outros, e como
rídico. -.passando
todos
a essa discussão
pode
ainda
estatutários. como imperativa- arrastar-se por algum tempo.
mente determina a nosSa Lei parece justo e inadiável que
Maior de 5 de outubro de 1988. se aprove, de ·imediato, a unificação dos reaimes sob a égiRessalte-se, Sr. Presidente, de da L e f n~ 1 . 711 /52. sem
no que tange ao re~ime júrfdi- prejuízo da continuidade e
da
co dos servidores públicos, aceleração da apreciação do
que
o
citado
art.
39 novo Estatuto.
prescreve, in verbis:
Com
a
adoção · do regime
"Art. 39. A União, -os Es- estatutár'iq _gara __ os_ ati,Jais otados, o Distrito Federal e cupan~e$ ae empregos permanenos Municípios instituirão, tes (ce1etistas), _cumpre-se o
no âmbito de sua competên- disposto -:na .const i tu .i ção- refecia, regime jurfdico únicO rente à unificação -dos regie planos de carreira para mes, permi_tincto"' que es·tes se
os servidores da adminis~ aposentem ·com remUne_taç_ão i ntração pública direta, das tegral e -não -mãis na forma da
autarquias e das fundações legislação previdenciária apúblicas.''
P1icada aos celetis:ta::
A preocupação do Constituinte
em assegurar eficácia à nor"ma·
pertinente ao regime jUrídico
único acha--se espelhada no.Atci
das Disposições Constitucionais Transitórias, -ex
Vi dci·
que preceitua o-art. 24:
"Art. 24_. A União, os Estados, o Distrito Federal e
os Municípios editarão le'ís
que estabeleçam c.ritérios
para a compatibilização de
seus quadros de pessoal ao
disposto
·no -ãrt. "39 da
Constituição e à reforma
administrativa dela decor~
rente, no prazo de dezoito
meses,
contados
de sua
promu 1 gação. "
Está posto, portanto~ que o
regime jurfdico dOs servidores
públicos será único,· em ·cada
uma das esferas de governo, e
qUe o prazo para a compàtibilização dos quadros de pesSoal, ou seja para a unificação
dos regimes, além de outros
aspecto_s, _~ de dezoit_o meses.
Tal prazo· t-ermihOu no_:diá. 5_ de
abril de 1990.
·
·-·
·

Dessa- for·rU~, um grJ;l.nde número
de ser\ii_dores que hoj_e aguarda
o_ cumprimento_ desse di:;;pos_i tive
cohsti tuciçm:al . poderá
áposentar~se, reduzindo significativamet")te o .Quantit~"tivo
de servidores em atividade, e
a_ pressão _h·oje e1<erctda pelo
Governo, c'om -seU programa de
reforma ~ .edmi ni stt·.at i va.
no
sentido de .demitir Servidores
ou
-·colocá-los
em
dispon.ibi1idéild8. Ten'do em v-ista a importânci.a desta _ m~;;~té
ría, Srs. Senadores, . ã que
buscamos sistematitz:ar, com a
colaboraçã_o da _AssessOria Téc-n-; ca do Senado., um _quadro .comparativo. entre- aq-Uelas p'ropos1ç6es que. tramitam ,nas duas
c-asas do Congresso, _opj et i vando regulamentar o art-. .39 da
Carta Magna em vigor.
Permi t 1 r-mé-:1 a · 1 embrar neste
instante que. além do Projeto
de Lei
n~ 46, de minha autoria, aprovado.pe1a Comissão de
Consti tui_ção, Justiça e Cidadarfia,· com car.áter terminativo. duas outras proposições
tramitam na Câmara dos Deputa-

dos. estando uma delas prestes
a chegar a esta Casa, exatamente um novo Estatuto dos
Funcionários Públicos Civis,
ainda da lavra do Presidente
José Sarney e de sua equipe,
cuja apreciação ocorreu no âmbito da Câmara dos Deputados e
ali aguarda, num prazo que se
exaurirá hoje, a apresentação
ou não de recursos. Se não -for
apresentado qua 1 quer - recurso
que obrigue a apreciação da
matéria pelo Plenário, o Senado Federal, nas próximas horas, deverá receber esse Estatuto
que revoga a Lei n.sl.
1 . 711 , de 1952.
O outro projeto ê do Governo
do Presidente Collor e chegoU
à Câmara dos Deputados no dia
26 de 4unho, portanto, prestes
a term1nar a primeira etapa do
atual pe~Jodo de trabalhos da
presente SesSão Legislativa,.
Deixou de ser apreciado naquela ocasião. até porque a Cãma~
ra dos Deputados
examinava
textos, tendo aprovado o projeto atnda do Governo do Presidente José Sarney.
O

Sr.

Antônio

Lulz

Maya -

Permite-me V. ExA um aparte?

O SR. MAURO BENEVIDES - Pois
não. Ouço o ápàrte de V. Exn,
eminente Senador Antônio Luiz
Maya.
O Sr. Antônio LUIZ Maya -

No-

bre Sfnador Mauro Benevides,
V. .•. Ex está fazendo_ o papel de
intérprete das aspirações maiores de todo c funcionalismo
público federal. Não apenas
dos celetistas, rnas - acredit_o
também dos
estatutários,
porque os . benef f çi_os decorrentes desse Plano Unlco-·de Carreira_ para todo o funcional ismo abrange o p~ssoªl que ê
hOje estãtutãri o. P_ortanto. -a
prioridade qu,e V. Ex 4 está --pe.;...dindo para o projeto__ em tramitação, _de autç.r i a de V. Ex•, é
realmente uma· necessidade para
QUe esse projeto de Regime
Unico do Funcionalismo Púb1ico
Federal seja votado dê imediato nesta Casa, a fim de que
todos aqueles que aguardam por
el_e tenham a satisfação do_s
seus anseios, como, _go_r ex em ...
plo, conforme v. ExA acaba de
dizer, o de aposentadoria. o_s
beneficies, os reflexos imediatos desse projeto, o quadro
de funcionalismo único federal, neste projeto, vão recair
imediatamente sobre a categoria daqueles funcionários que
já deram· toda a- sua vida, todó
o seu trabalho em beneffcio do
serviço público. Nesta oportunidade, v. Ex~ merece os_ nossos ap 1 a usos_-. __ Sem dúvida a1 guma1 ó projeto de -au-toria de V,
Ex
há de ter prioridade, há
de merecer uma_ ~tenção especial, para que de 1mediat.o o
preceito da constituição seja
respeitado.
seja executado,
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seja levado

à

realidade,

em

beneffcio da categoria do funcionalismo público federal. V.
Ex~ está de parabéns!

único, como desejaram unanimemente os integrantes da Assembléia Nacional constituinte.
No que concerne ao projeto _do
eu
diria a V. Ex.a.s, Srs. seriad_ores, que é realme~te uma ,proposição mais ampla.
mais abrangente,
que exigiria uma
divulgação mais aprofundada,
porque nãç trata~apenas do Regime Jur1dfco Unico,
mas de
todas aquelas questões inerentas à vida dos servidores públicos civis da União.
Não
sei, num ano atípico como o de
1990, com os Parlamentares atentos aos trabalhos eleitorais, se teríamos condições de
examinar uma proposição com os
seus quase 200 art 1 gos.
que
iriam naturalmente reclamar de
todos nós uma atenção ainda
mais concentrada do que sobre
o~ d9_i s outrps projetas: o
do
Presidente Fernando Collor de
Mello e o meu próprio,
que
dispõem,
especificamenteJ sobre o Regime Jurfdico Unico
para os _servidores federais.

O SR. MAURO BENEVIDES- Muito ex-Presidente José Sarney,

obrigado a

Senador
pelo seu

V.

Ex 4

,

eminente

Antônio Luiz Maya,
estimulante aparte\

ainda mais porque V. Ex~ ja
nos brindou, em uma das sessões ordinárias do mês de junho, com um discurso defenden-

do,
em nome, salvo engano, do
magistério bra_sj_leiro, a aproyação
do
Regime
~urídico

Unfco. Nob~e Senador Antônio
Luiz Maya, São mais de 400 mil

celetistas ~ue aguardam, desde
a promulgação da nova carta,
se
lhes
assegure
a
indispensável
aplicabilidade
do art.
39. O
Parlamentar
Constituinte; reconhecendo a
relevância dessa norma, estabeleceu,
no Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (art. 24), que deveríamos
decidir em torno desta matéria
até 18 meses depois de promulgada a nova Carta,
ou seja,
até o dia 5 de abril. Como até
O Sr. Ney Maranhão- Permiteeste momento em que ocupo a
tribuna do Senado Federal não me V. Ex 4 um aparte?
houve qualguer definição positiva.
a nao ser tramitação iO SR. MAURO BENEVIDES - Com
solada em duas Casas do Con- imenso prazer, eminente senagresso
dessa
proposição. dor Ney Maranhão.
encorajei-me a vir à
tribuna
hoje para fazer um apelo às . O Sr. Ney Maranhão - senador
~x.a.
traz
Lideranças da Câmara e do Se- Mauro Benevidas, V.
nado,
para que somem esforços hoje para o Senado Federal asno sentido de garantir a apro- sunto da maior relevância,
no
vayão de pelo menos uma dessas que concerne ao projeto que
tres proposições:
do Projeto toca a toQos QÓS. Sabemos que·
n~
46 do Senado Federal, de esse Plano Uni co de Carreira
minha autoria; do Projeto do do Func.1onalismo equjvale a
ex-Presidente José Sarney, que fazermos justiça, mesmo tarde,
revoga todo o anti~o Estatuto, a essa gente que moureja e
ou seja,
a Lei n 1 .711; ou, tr_~balha em defesa dos a1 tos
quem sabe, do Projeto do Pre- interesses do Pafs e que são
a segundo e1ano,
sidente
Fernando Collor de relegados
Mello, que somente no dia 26 principalmente em relaçao ao
de junho teve sua leitura rea- vencimento
dê
todas
as
lizada no âmbito da Câmara dos categorias.·O projeto de v.
Deputados.:. Obviamente estare- ExA deve merecer o apelo, a
·mos dando ao Presidente da Re- consc1ent1zação desta casa,
o
e da Câmara
pública a oportunidade de de- Senado Federal,
cidir, sancionando ou, se for dos Deputados, porque vai sigo caso, vetando alguns dispo- nificar a unificação de um
sitivos
das
referidas trabalho, e ~ó quem vai ganhar
é
a
Nação.
Vamos ter o
PJOPOS i ções.
f.uncionário sa.:tisfeito no se_u
Portanto,
o Senado Federal, trabalho, com a devtda responmuitas vezes em
neste instante, fica absoluta- sabi11dade,
mente ciente de como se está assuntos, ·.d.e_ alta relevância.
Como Líder do Governo em exerprocessando e~sa tramitação.
cício,
senador Mauro Benev1congratulo-me
e
O caráter terminativo de que des,
se revestiu a apr~ciação do solidarizo-me com V. Ex~ Temos
meu projeto fez com·que, desde que apressar a apreciação des3 de BQOSto, ele fosse subme- se projeto o mais rápido postido a apreciação da Câmara sfvel, para que se concretize
dos Deputados.
Exatamente a essa justiça com o funcionapartir daquele momento, em ra- lismo público brasileiro.
Era
zão
da
di"ficuldade o aparte que desejava inserir
Ex 4
Muito
de quorum na Câmara, o Proje.to no discurso· de v.
n~ 46 aguarda.
certamente, a obrigado.
presença 'dos Srs. Deputados a
O SR. MAURO BENEVIDES- Expartir do dia 21, para que se
deslinde essa questão ê
se pressa a V. Ex 4 , eminente LJpropicie ao funcionalismo pú- der Ney Maranhão, os meus ablico federal
a oportunidade gradecimentds pelo apoio' que
de ter um Regime
Jurídico empresta
a
esta tese.
em
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quaisquer das suas modalida~
des,
ou no Projeto n~ 46 do
Senado, de minha autoria.
ou
no Projeto Fernando Collor, ou
no Projeto José Sarney,
este
mais amplo,
mais abrangente,
porque envolve todo o Estatuto
dos
Funcionários
Civis da
União.
Estou tentando fazer desta
tribuna, após o aparte do-eminente
Senador Antônio Luiz
Maya e o _de V. Exli~ uma apreciação
rigorosamente isenta
dessas três proposições,
para
que nos situemos diante delas.
Na próxima semana,
se tudo
correr como esgeramos, o Senado Federal terá que decidir em
torno_da Mensagem do Presidente José Sarney, que a l"tera o
antigo
Estatuto,
a Lei
n~
1.711/52. Por outro lado,
a
Câmara dos Deputados defrontase com duas a 1 ternat 1 v as: ou o
Projeto n~ 46, do Senado, de
minha autoria, ou a Mensagem
do Presidente Fernando Collor,
que chegou àquela Casa,
como
já disse, no dia 26 de junho,
exatamente quando~os Srs.
Deputados deliberavam em torno
do Projeto do presidente JoséSarney.

NO curso deste pronunciamento, eminente Líder Ney Maranhão,
tentarei
trazer ao conhecimento dos Srs.
senadores
um quadro comparativo entre as
três proposições. Não há modificação
substancial
naquilo
que diz respeito exclusiyamente ao Regime Jurfdico Unico,
. com a ressa 1 va que já fiz,' de
que o Projeto Sarney é mat_s
abrangente, alcançando outros
ângulos de interesse do _func1onal ismo públ 1co
fe-deral.
Não sei se teríamos condições,
nesse espaço de tempo em que
nos dedicamos também às tarefas po1ítico-e1eitorais,
de
fazer uma apreciação detida e
minuciosa da proposta do i1ustre antecessor do Presidente
Fernando Cól lar·- de Mel lo.
De qualquer forma,
as três
proposições af estão e respeftamos _o_ prazo previsto no Ato
das Disposições Constituciona1s Transitórias. Quando a
Comissão~de Constituição, Justiça e Cidadania desta Casa,
presi·di-da pelo eminente Senador Cid Sabóia de Carvalho,
apreciou o lúcido parecer do
Senador Francisco Rollemberg,.
houve urna decisão po_r unanimidade e nenhum recurso foi 1nterposto, já gue a matéria tinha '
entao
conotação
terminativa.
Portanto. ·a minha presença na
tribuna, hoje,
tecendo estas
considerações e com elas apre~
sentando um quadro comparativo
entre as três proposições, é
exatamente para encarecer o
apoio das Lideranças que aqui
estão presentes, ciosas das
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imensas responsabilidades que
encarnam diante da opinião pú-

Tr·ansitórias, ainda pendente
de deli~eração por parte de
Congresso Nac1 ona 1...

das Autarquias, dos Territórios e das Fundações Públicas a Lef nR 1. 711/52,
unificando. assim, o regime
juridico com base no atual
Estatuto dos Funcionários
Públicos.

três projetas e fundi-los
numa proposta Que seja_ do i nteresse dos celetistas e do
Bras i 1.

Tra~itação:
Foi aprovado
pelo ~anado Federal,
tendo
sido examinado pela Com1_ssão de Constituição, Justiça e Cidadania, com decisão
terminatfva desta. Foi
remetido à Câmara dos Deputados, para exame.
em 3 de
agosto passado, sendo, portanto, o Projeto que se encontra em fase mais avançada de tramitação.

bTica brasileira.
o Lfder do Governo já se maO Sr. Fernando Henrique Carinteira
nifestou, clara e pos1tivamen- doso- Tem v. ExA
te, a favor da votação dessas razão. E o Relator hábil pode
matérias.
perfeitamente tirar proveito
dos

O eminente 'L i der do PSDB, Se-

nador Fernando Henrique Cardoso. presente neste plenário,
já

tem

demonstra.do

simpatia com
vai favorecer
da União.

1ntei ra

esta causa, que
aos servidores

Espero, como Líder em exercí-

cio do PMDB, pois sou autor de

uma

dessas.proposiçõ~s.

outras Lideranças com

que as

assento

no Senado Federal e, além delas, as Lideranças na Câmara
dos Deputados, tenham a acuidade, a sensibil·idade para en-

tender essa matéria como urgente e relevante, favorecendo
cerca de 400 mil celetistas
que atingi~iam a transposição
da sua situação jurídica para
o regime estatutário,
sendo
assim favorecidos no texto, na
letra da própria carta· Magna
em vigor.
·

O- Sr. Ferna~do Hen~ique ca~
doso- Permite-me V. Ex~ um
aparte?

O SR. MAURO BENEVIDES

cedo o aparte a V.

Ex~

Con-

Sr. Fernando Hen~ique Ca~
Senador Mauro Benevides,
Já _que citou meu nome,
quero apenas reafirmar,
de
viva voz, aquilo que V. ExA
o

doso-

indicou.
Sei
que
é
desnecessário, mas QUero hipotecar s·o1idariedade à pretensão de V. Exi. O PSDB acompanharia a posição de V. ExA

O SR.

MAURO BENEVIDES - Re-

cordo-Que, em uma dessas oportun1dades, a
Bancada de V.
Ex 4 , então liderada pelo Senadt:;:'
Chagas Ro dr 1 gues,
havia
emprestado,
solidariedade,
e
jã o fizera, também, na Comissão de Constituição, Justiça e
C-~ dadani a, com o apo_1 o ao Projetç' n~ 46.
Com absoluta isenção, ·trago o
tema, hoje,
à apreciação do
Senado Federal, com menção aos
dois outros projetes. tanto do
Pres 1·dente Fernando Coll o r de
Mello quanto do ex-Presidente
Joié Sarney.
ÉU diria a V.
Ex • nobre Senador Fernando
Henrique Cardoso. e agradecen~
do a ~. ExA o seu aparte reiterativo,
em termo de ajuda,
de colaboração, de solidariedade a esse projeto, que não
podemos deixar transcorrer o
próximo esforço concentrado,
previsto para os di as .21 , '.2.2 .§
23,
sem oferecer solução para
esta: matéria__ Q.revistt~ na ConstitUição Federal,
no Ato das
Disposições
Constitucionais
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. ·o SR. MAURO BENEVIDES - Cl a-

ro. E seria realmente ideal,
eminente senador Fernando HenriqUe Cardoso, pois os projetes do Senado Federal
e do
Presidente Fernando Collor de
Me11 o
são
bastante
assemelhados. E a parte mais delicada,
ness.es dois projet.os, é
um disposi'tivo já examinado
pelo Senado Federal - disposi~
tivo inserido no texto do p~oM
jeto do Governo do Presidente
Fernando Co1lor de Mello
quando_ e~ta _casa discutiu e
votou o regime jurídico -único
para os servido_res do Distrito
Federal.
Naquela ocasiãQ,
o
eminente Senador Cid,Sabóia de
Carvalho - com d apoio de outros eminentes Colegas desta
Casa, um deles o Senador 0osé
Paulo Bisol
mostrou a inconstitucionalidade de um deSses dispositivos,
por Sinal,
incluído no projeto enviado
pelo Governo e naturalmente
com a Mensagem do Presidente
Fernando 'Cal lor de M_e1_lo.

Terfamos. então, condfç.ões já por uma decisão que assumiu
nesta Casa caracterfstica ju~
risprudencial -de decidir em
torno·dessa-matérfa. E. se privilegiarmos a
iniciativa do
ex-Presidente José Sarney, teremos Que fazer uma apreciação
imediata em torno do texto,
que é
denso,
envolvendo 200
artigos.' para que pudéssemos,
conscientemente,
decidir
em
torno ,da importante proposição.
Não estou, neste momento, eminente Lfder Fernando HenriCardoso, excluindo a possibilidade de se apreciar também o novo ~statuto enviado a
esta Casa pelo Presidente José
sarney.
Não. ---Apenas faço a
ressalva de que o projeto, por
ser bem mais abrangente, e~i
gir1a um estudo ,mais acurado
por part? de tod_os os Srs.
senadoreS.
que

Sr. Pres'i dente e Srs. Senadores, este Quadro comparativo,
elaborado com a valiosa colaboração da Assessoria Técnica
do senado __ Federal,
dêle se
infere:
1)
Projeto de Lei_ do Senado
nA 46,
de 1990, de . minha
autoria.

Conteúdo: Manda aplicar
aos servidores da União,

2) Projeto de Lei n~ 4.058,
de 1989, de iniciativa do Poder Executivo (Governo José

sarney).

Conteúdo: -Estabelece um
dos Funcionários Públicos Civis da
União, das Autarquias e das
Fundações
Públicas
Federais.· PreVê um único regime para todos os servidores, sob esse Estatuto.

novo Estatuto

Tramitação:
Foi aproVado
pela Comissão de Constitui-ção e Justiça e de Redação,
Comissão de Finanças e Tributação e Comissao do Trabalho e Administração
e
Serviço Público, da Câmara
dos Deputados,
com poder
term1·nat1vo.
-Encontra-se
neste.momento. na Mesa 01retoa~da.Cãmara, aguardando
p_razo para apresentação de
recursos objetivando a apreciaÇão pelo
Plenário,
por 5 sessões, a partir de
7 de agosto de 1990. E.m
:;!:4
de ~unho de 1990, o atua1
Pres1dente da República encaminhou a Mensagem nR 496,
ao Congresso Nacional, sub-metendo à sua apreciação _um
outro Proteto de Lei
em
substi tuiçao a este. Porém_,
a Câmara dos Deputados deu
prosseguimento a apreciação
deste PL n~ 4.058, de 1989.
3) Projeto de Lei nR 5.504,
de 1990, de iniciativa do Poder Executivo (GovernO Fernando Col-lor).
conteúdo: Estabelece que
os atuais servidores da Administração Pública ·Federal
direta, das AutarQuias e
das Fundações Públicas. regidos pt3"1a CLi,
passem a
submeter-se ao regime da
Lei" n.Q 1.711, de 1952, unificando _ assim os regimes
sob a égide do atua1
Estatuto
dos
funcionários
Públicos.
Tramitação:
A Mensagem
Presidenctal
n.Q 496,
de
1990, que encaminhou o projeto, dizia que ele é reme-
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r 1 a a.os -srs. Sena-dores. às L i- que ser.ão e.Xerctdos- no regilne
deranças da outra Casa do Con- estatutário e mantidos até a
gresso, para que votássémos, implantação do plano de carno próximo esforço concentra- reira, com aproveitamento Qe
nho passado foi lida a ma~ do, o regime_ juridico único seus ocupantes. Pelo Substitutéria, mandada à publicação· para os servidores públicos tivo da Câmara. essas funções.
quando exercidas por servidor
e despachada às Comissões civts da União. (Muito bem!)
integrante de Quadro ou Tabela
de Cdnstftuição, Justiça e
de ~essoal, ficam extintas na
de Redação, de Finanças e
Tributaçao, e do Trabalho e
DOCUMENTOS A QUE SE REFE- data de vigência da lei. O
Projeto Collor não Cu1da do
Administração e Serviço Pú~~UOD~~éU~~g~o BENEVIDES EM assunto.
blico, para exame, semprejuízo da continuidade de
tramf tação do Proj_eto n.a.
T~MPO DE SERVIÇO
4.058, de 1990.u
SERVIDORES ABRANGIDOS
Comentário
--- -comeritãr-to
com estas informações. acred 1 to q·ue as L i der ancas do SeSegundo o Projeto do Senado e
nado Federal, em perfeita conO_ PrOJeto- do Senado abrange o do Governo Co11or, o tempo
sonância com aquelas que atuam os -_se_rvldores gue se encontra- de serviço prestado sob o rena Câmara dos Deputados, a ní-- va_m ~em_ exerc1cto no dia 6 de gime da CLT pelos servidores
vel de Congresso
Nacional, abri 1 de 1sgo; embora os efei- federa is será contadó pa_ra ton-ó
regime
cada casa decidindo dentro da tos financeiroS sejam a partir dos os efeitos
sua competêncf a const i tuc_i a-- do_m~s subseqQente à
vigênciá estatutário,
inclusive para
especial
nal,
teremos condições de mo- da lei. Os dois o~tros proje- fins- de _licença
vimentar a votação desta maté- tes alcançam os se,rvfdores que ( 11 cença-prêmi o) . Por .s.ua vez,.
ria e, conseqüentemente, du~ estiverem em exercíCio· a par- o Substitutivo da Câmara sorante o esforço concentrado tir da v-igência da lei.
~ente
assegura a continuidade
que se vai iniciar no próximo_
da contagem de tempo de ~ervidia 21, iremos deliberar sobre
O Projeto coJ 1 or manda 'i ncl u~
-o para alguns fins, quais se~
am, férias, gratificação -.naimportante tema. Desta forma, ir nO regime único os servidoo autógrafo respectivo subir_ia r'ªs _~CL T qu~_ i ngress~ram no { ali na, ·1 icença-prêmio por aspara decisão do Senhor Presi- serviço púb11.co federal me- siduidade, anuên.io, aposentadente da República, que, cer- diante concurso público,e os doria. disponibilidade e vantamente, por ·ter si do autor dé que
sejam
conside~ados
tagem dos quintos pelo exerciuma proposição quase idêntica, estáveis nos termos do art'. 1~ cio de funçã_o grati_!i_cada.
estabelecendo regime juríd_ico do Ato das Disposições Constiúnico para os servidores·· pú- tucionais Transitórias. Quanto
FGTS - SAQUE DOS
SALDOS DAS CONTAS
blicos
federais,
terminaria aos últimos, só poderão ser
por referendar, por sancionar efet i_\/ados em carre 1 r as me~eomentãrto
um desses projetas - o da nos- diante apr-OVação em concurso,
sa autoria ou o dê sua pr6pria cuj Oá ___c r i tér: i os serão f 1xados
lavra, que será apreciado ajn- em decreto·:o Projeto do Senado prevê o
da pela Câmara dos Deputados
saque .do .FGTS 1 ntegra 1mente
Já o Projeto -=--do- Senado e o naS hit:ióteses de aposentadoe, possivelmente, nesse esforço concentrado, também _pelo Substftutivo da Câmara deter- ria, aquisição da casa pr6~
_necess1dade gra\o'e ou
Senado Federa 1 .
·
minam a inclusão de todos os pri_a,
servidores CLT, exceto os con- pr_e-menté.L pessoal ou fam1.1 i ar,
Diante destas três alternati- tratados por prazo determina- ex;,oneraçao, --"demissão ou fale-vas. resta a mim, autor de uma -do-, e não prevêem a necess 1 da- cimento, ou parcelamento, -no
delas,
encarecer exatamente de de concurSo para inclusão décorrer dos primeiros cinco
'anos_ da_ vigência da lei. Pero
aos Senadores aqui presentes, de servfdor:es em car:r:eira.
p!"'õj e to· do .Governo~:~co_l l,or, · o
às 1 ideranças partidárias, no
saque-- QodE!rá -ser efet_uado nas
sentido de que -conjuguem esforços para uma decisão que
TRANSFORMAÇÃO DE EMPREGOS
hipóteSes previstas na legisvenha a ocorrer sem mafs qualE EUNÇÔES DE CONFIANÇA
lação. do FGTS, ou parceladaquer protelação;·- -são ma 'is de
mente, no decorrer dos primei~ Comeritárto
quatrocentos mil
celetistas
ros ctnco anos, conforme proque aguardam. desde o dia 5 de
pos-tO.~ pelo Projeto do Senado.
Todos- ós' ·três proJetas trans- Pelo Substitutivo da .Câtnara, .o
abril de 1990 término do
prazo previsto no Ato_ das Di s- formam em cargos os empregos saque sera integral nas hipoteses de __aposentadoria,· aquiposições constitucionais Tran~ dos servidores celetistas.
sitórias -, a manifestação do
sição ~:-:da casa própria-. exone...;.
c·onçresso Naci ona 1 em torno da
Com ·relação à transformaçãO ração, demissão ou- f~_l ec;i m_enmateria. Não houve omissão. de funções de confiança em to, ou pãra -redução do valor
nem dos legisladores da Câmara cargos_ em comissão. há algumas das prestações de financiamendos Deputados, _ n~m do _Senado dí ferenÇas .riOs_ -t rés proj e tos, to da casa própria, ·ou_ ainda,
Federal, nem do proprio Pr_e_sf":'_ Pe 1o -do Senado, - as furiçõés parceladari'lente, no--- ··decorrerdente da República.
transformadas em cargos em co ..._ dos primeiros .três anos de vimi_ssão te_rão _grovi menta no re- gência qa lei.
Vai caber agora, sim, áo Con..:-·-gime -es-tãtutár10~ O P·rojeto
grasso, através das suas duas Collor permite o pro~im'ento no
~COJ\ITRIBUICÃÓ PARA "A
"" ~ ~
Casas, decidir em torno do-as- reg-ime Celetfsta. Já o Substisunto e, cons·eqQentemente-, --o.;- tutivo da Câmara permite o
~ 'sEGUIUDAD!<,S.QCI~L.~--· -·~- _
ferecer
eficácia, assegura~ provimento desses cargos nO
aplicabilidade ao art. 39 da regime celetista até a 1mplanComentãrio
Carta Magna em vigor, qué de- tação dos planos de carreira.
o "Projeto do ·GoVerno Co11or e
correu de uma deciSão unânime
dos Constituintes r·euni.dQs na
No que diz respeito às fun- o Substitutivo da Câmara estahistórica A-s-sembléia. _Nacional ções de asse~soramento supe- be 1 ecem _que" __ a ccmt.r f bu_ 1_ ção
Const i tu 1 nt-e.
, ri or de que trata o art. 122 será de 6% · (séis por cento)
do Decreto-Lei n~ 200/67. o sQbre a remuner:-ação do servi-Era este. Sr. _PreSidente, o Projeto_ do Senado determina dor, até _que lei regulamen-te a
apelo que, neste instante, fa- sua -transformação em cargo:::;, ·a5f1tr--1bu1ção
devida .Para o
tido
em substltuição ao
Projeto de Lei n~ 4.058, de
1990,
referido
no item
anterior. No dia 26 de ju-
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custeio da seguridade social.
O Projeto do senado não trata
do assunto.-

-

-
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O Projeto do Senado e o Subs- ções continuem a contribuir
titutivo da tãmara impedem QUe para fundos de
previdência
a União. Autarquias e Fundacomplementar.

PROJETOS. SOBRE REGIME JURÍDICO DOS. SERVIDORES CIVIS DA UNIÃO

(Quadro Comparativo)

'PROJETO

DE LEI DO SENADO
46/90

N~

PRouETO DE LEi Do
GOVERNO SARNEV N~ 4.058-E.
NA FORMA cgÂ~~~2TITUTIVO DA

PROJETO DE LEI DO
GOVERNO COLLOR N~ 5.504/90

Art. 1A Apl1ca-se aos servi- Art. 1 4 os atua1s servidores
dores civis di Uniao. das Au- da Administração Pública Fedetarquias. dos Territórios e ral direta, das autarquias e
regidas Fundações Públ 1-cas criadas das fundações públicas,
por
1e i
o 'regi me dos funci- dos pela Consolidação das Leis
onários· públicos de ~ue trata do Trabalho, ficam automaticaa Lei n~ 1.711, de 28 de outu- mente · submetidos ~o regime da
bro de 1952,
e
.Legislação Lei n-'!. 1·. 711, de 28 de outubro
de 1952, desde que:
Complementar.
Art .-- ·2.2 São submet 1dos ao reI _- ténhani -1 ngre-ssado no sergime jurfdico a que se, refere viço público federal, mediante
o art·fgo anterior os atuais concurso público;· ou
servidores:
I,)
pertencentes· às Tabelas
II - sejam considerados estáPermanentes a que se referem veis no serviço público fedeas Leis n~s 5.645, de 10 de ral, nos termos do art. 19 do
dezembro de 1970, 6.550, de 5 Ato das DisPosições Constitude julho-de 1978, 7.231, de 23 cionais Transitarias.
de outubro de 1984, 7.388, de
23 de outubro de 1985 e 7.596,
de 10 de abril de 1987;
I I ) con-tratadOs - pe 1 ã ·união,
Parágrafo único. Os servidoAutarquias, Territórios Fede- res a que se refere o inciso
rais ou pelas Fundações Públi- II deste artigo somente podecas criadas pOr lei, por prazo rão ser efetivados em carreiindeterminado, para desempenho ras mediante aprovação em conde atividades de caráter per- curso, cujos critérios serão
manent~
e retribuídos por do- fixados em decreto.
tação orçamentária de pessoal.

Art. 256. Ficam submetidos ao

regime jurídico instituído por
esta lei. na qualidade de servidores públicos, os servidores dos Poderes da União, dos
ex-Territórios,_ de.s autarquias
e das fundações públicas, regidas pela ~ei n~ 1.711. de 28
de outubro de 1952 - Estatuto
dos Funcionários Públicos Cfvis da União. ou pela Consolidação das ~eis Po Trabalho
aprovado pel'o Decreto-Lei nb.
5.452, de 1s de maio de 1943,
exceto os contratados por prazo determinado, cujos contratos não podera ser prorrogados
após o vencimento do prazo de
prorrogação.
§
5-'!. o regime jurfdico desta
lei
é
extensivo
aos
serventuários da Justiça, remunerados com recursos da união, no qUe couber.

Art;- s~ o disposto nest~ lei
abrange os servidores a que se
referem os incisos I e-II. e
que se encontravam em exercicio na data-limite estabelecida no artigo 24 do Ato das
Disposições
Constitucionais
Transitórias.
Art. 4~ Na mudança do regime
Art. s~ A aplicação do disjuridico, serão assegurados, posto· nes1;a 1e i não importará
exclusivamente, os direitos e em alteração de salário.
vantagens inerentes ao regime
estatutário.
§
1~ o dispos~o neste artigo
não implicará em decesso de
remuneração.
·
Art. s~ Os empregos ocupados
Art. 2 2 São trarisfoemados em
pelos servidores2 a que se re- cargos de provimento .efetivo
fBre o art. 2 desta lei são ou em comissão, respecttvamentransformados em cargos.
te, os empregos perm8nentes e
as funções de confia·nça dos
Art-. s.rz. As" f'urições de con- quadros e tabelas de' pessoal
fi·ança de direção e assessora- dos órgãos e entidades a que
mente suPeriores, dos órgãos e se refere e~ ta .1 e1 .
entidades alcançados pelo disposto- no art. 1~ desta lei,
são transformados em cargos em
comissão, providoS no regime
estatutário.
§ 1.rz..são providaS, no regime
de que trata este artigo, as
funç6es dé con'fi"an'ja de direção, 'chefia e ass stência de

I

I

§. 1-'!. Os empregados ocupados
pelos servidores inclufdos no
regime
estatutário · f'iCam
transformados em cargos, na
-data ·da publicação desta lei.
·§ · 2~- As funções de confiança
exercidas por pessoas não integrante~· de tabela permanente
.do órgão ou entidade, onde tem
exercicio _-ficam transformado
~em_cargos·em comissão, e
mantidas enquanto não for impl~n
tado o plano'de cargos doS ór'7",
gãos ou .entidades na forma da·
lei.

.
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§

2~

A

no caput deste artigo se ·aplica às funções de confiança
de assessoramento superior a
que se refere o art. 122 do
Decreto-lei nA 200, de

fevereiro

de

1967,

25

de

que serão

exercidas
no
regime
estatutário e mant-idas até a
implantação do plano de carreira,

com aproveitamento dos

seus ocupantes.

Art. 7Q O tempo de serviço· Art. 4~ O tempo de serviço
prestado, sob o regime da le- prestado sob o regime da le-

gislação

trabalhista, aos ór-

gislação
trabalhista
pelos
servidores de que trata esta
lei será contado para todos os
efeitos no regime estatutário.

normas legais e regulamentares
pertinentes à contagem de tem-

Parágraf·o único. O ~dicfona1
por tempo de serviço pago em
bases diferentes do previsto
na ~ei n~ 1.711, de 28 de outubro
de 1952, constituirá
vantagem pessoal, nominalmente
identificada. a ser absorvida
à proporção em que se tornarem
devidos os qüfnqüênios.

gãos e entidades alcançadqs
por esta Lei , ser~ contado
para todos os efeitos, no . regime estatutário, e nas demais
po de serviço.

·

Art. 8~ Os saldos das contas
do Fundo de Garantia do Tempo
de Serviço - FGTs·; em nome dos
servidores optantes
regidos
pela CLT, supmetidos ao regime
estatutário, serão transferidos para conta de poupança aberta em nome do funcionaria,
na Caixa Econômica Federal,
cujo
saque
poderá
se
processar:
I) integralmente, nas hipóteses de aposentadoria, aquisição de casa própria. necessidade grave ou premente, pessoal ou familiar, exoneração,
demissão ou fa1ecimanto; ou
!I) parceladamente,

no decorrer dos primeiros cinco anos
de vigência desta Lei, observado o seguinte critério:

a) vinte por cento no primeiro ano:
b) vinte e cincd por cento,
no segundo ano;

c) trinta e três inteiros e
trinta e três centésimos por
cento, no terceiro ano;
·d) c i nQ'09nta
quarto ano; e

por-

cento,

no

e) cem por cento, a partir do
quinto ano.
§ 1~ Na hipótese do inciso II
deste artigo, os percentuais
ali
indicados indicarão sobre
o saldo da conta e o saque somente poderá ocorrer no mêS do
aniversário do funcionário.
2~

Para abártura da conta
de poupança_ de que trata este
artigo, _o __ banco depositário do
FGTS, deverá transferir· para a
§
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Art. 3~ Os ·sa 1dos das contas
vinculadas do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço dos
servidores que passarem ao regime previsto nesta lei serão
transferidos para conta
de
poupança aberta em n.ome do
funcionário na Caixa Económica
Federal, cujo saque poderá ser
efetuado: ·
I
nas hipóteses previstas
na legislação referente
ao
Fundo de Garantia do Tempo de
Serviço; ou

I I - Parcéradamente e no mês
do aniversário do titular, nas
proporções a seguir indicadas,
a incidir
sobre o saldo da
conta:

a) 1/5 (um qu1nto) 'em 1991:
b) 1/4 (um:quarto) em 1992:
c) 1/3 (um terço) em 1993;
cf)_ ·1/2 (um meio) em 1994;

tiO a· restante em 1995:

§ 6~ Os empregoS dOs se-rvi dore9 estrangeiros com estabilidade no servico público, enquanto não adquirem a nacf ona·1 f_da.de
bras i letra, passarão a
integrar tabela em extinçio,
do respectivo órgão ou entidade, sem prejufzo dos direitos
inerentes aos planos de carreira aos quais se encontrem
vinculados os empregos.

Art. 25.6, § 4~ Os contratOs-·
individuais de trabalho se estinguem automaticamente Pela
transformação dos empregos ou
funções,
ficando assegurados
aos respectivos ocupantes a
continuidade da contagem do·
tempo de serviço para fins de
férias. gratificação natalina.
1icença-pêmio por assiduidade,
anuên1o, aposentadoria, dispos1bilfdade e para os fins_pre~
vistos no § .. 2:g_, do art. 70.,
Art. 259. Os saldos das con~
tas do Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço _ - FGTS, em
nome dos servidores optantes
regidos pela CLT. submetidos
ao regime •estatutário serio
tr.ansfer i dos
para conta de
poupança aberta em nome do
funcionário, na Caixa econõmf~a Federal. cujo SaQue
poderá
se processar.
integralmente, nâs hip6de aposentadoria, aqui-.
siçaó de casa própria, exoneração, demissão ou falecimento
e,
ainda, para redução-do válar das prestações de financiamento de ca?a própria; ou
I

-

tes~~

II
parce1adamen--re-;no decorrer dos primeiros três anos
de vigência desta lei Obser.vado o seguinte critér.io;

a) trinta
e três por ceni.q_~_
no primeiro ano;

b) cinqQSnta por
segundo ano; e

€ento,

no

c) cem por cento, a partir dq
terceiro ano.
·
-- "§

1A -Na hipóte:Sà d-o inci"so
n, o saque somente poderá ocorrer no mês do aniversárió
do servidor.

§ 2~ Para abertura da conta
de poupança de que. trata este.
artigo, o banco deposftâr~o do
FGTS deverá transferir. para
Ca f xa Ec_onómi c a Federa 1 , os
saldos das contas dos servido-
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~o

do

optantes~ np pr_i me iro di a
do mês subseqüente a vigencia desta Lei, devidamente
corrigidos de acordo com a legi s 1ação d_o_ FGTS.
ú~il

respectivo

depósito, os saldos das contas
por

§
3~ Havendo pedido de saque
em _tramitação, quando da publicação dest-a lei prevalece o
d-ire_it_o do .optante_ de utilizar
_os _--recursoS,- desde que -preenchidos
os _ requisitos
da
legislação.

Havendo servidores não
optantes, a União as Autarquias os ex~Territórios e as Fun§

3~

dações Públicas farão

jus

ao

saque dos saldos das contas do
FGTS relativas àqueles servidores, observando mesmo parcelamento previsto no inciso II
deste artigo, adotando-se como
més de aniversário, a vigência
desta lei.

Art. - 9~

A aposentador i a do_s

servidores beneficiados
por
esta Lei será custeada integralmente peno Tes_ouro Nacional, devendo haver ajuste de

contas com a Previdência Soei a 1 , correspondente- a·o per-i odo de contribuição s-ob o regime da legiíslação trapalhista.

§ 4~ Havendo_servido~es não
optantes, a União fa~á -jus ao
saque dos saldos das contas do
FGTS relativos áqueles
serVidores, observando_ o mesmo parcelamento previsto no inciso
II deste artigo_, adotando-se,
como_mês de aniversário, a vigência desta lei.

Art. 6~ Até que a 1e1 regulaArt ~ 26-0~.- Para efeito do di smente a contr-ibuição devida posto no § 2~ do art_. 244,
para o _cu_steio da segu_ridade haverá ajuste de contas com a
social, será de 6% (seis_ Por Previdência Social, corresponcento)__o desconto para _este dente ao período de_contribuifim, cal_çulado_ sobre-o a remune- _ção por parte _-dos ser-vi dores
abrangi dos_
pe__l_o
ração mensal de cada servidor. ce 1 et j stas
art_._256-_.
Art·.- 261. As_perlsões eStatUtáriaS, concedidas até a vigência desta lei, passam a ser
mantidas pelo órgão ou entidades de origem do serv1dor.

§
2 2 A parti r da dat_a de vigência desta Lei, as entidades
a que se refere o art. 1 2 :

I)
Mão contribuirão como patrocinadores, para inst1tuiçã_o
de previc3ência privada;·
II)
nãO concederão quaí~quer
parcelas remuneratórias ou indenizações sem previsão legal.

Art. 1 o. Esta Lei entra em
vigor na data de sua publicação,Jcom efeitos financeiros a
parti r _ do prime i r o di a do mês
subseqüente.

PROJETO DE LEI DO
GOVERNO SARNEV N" 4.058-E,
NA FORMA DO SUBSTiiUTIVO DA
CÂMARA
res

imediato domes

dos servidores abrangidos
e.sta lei.
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Art. 7-'l ESta Lei efd:r8 êm vlgor na data de sua publicação.

Art. 2ô2. Até a ediÇão da leí
prevista no art. __ 244, § 1~. os
servidores abrangidos por esta
1€~1 cohtr_ibui rão
na forma e
noS pércen-tu-a is atual mehte estabelecidos para o servidor
civil da União. conforme regulamento próprio.
_
Art. 26.3. As contr_1buiçõ-es
que vinham sendo efetuadas a
Fundo de Previdência Complementar, pela União, au~arquias
e fundações públicas federais,
cessam a partir da v1gência
desta 1e i.
Art. 264. EStà lei entra em
vigor na data de sua publicação, com efeitos financeiros a
partir do pr1m-e·1ro dia do m~s
subseqüente.

Art. _ 1 j

Re_v_ogam-se os arts.
4-'l e 6-'l da Lei
nll
6.18_5_,
de 11 de dezembro de 1974, e a
Lei n~ s.a35, de 31 de maio de
1976.
e ~ema is di spos ;-ções em
con"trár-i o.
12 ,

:

Art. a~ Revogam-se as disposições em contrário.

Art. 265. Révógam-se a Lei n~
de 28 de outubro de
e·dema"is disposições em·
contrário.
t.711,
1952.

Quinta-feira 16
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PRESIDENTE (Pompeu de
Ausente o próxHõó

o-:

radar inscrito, o nobre- Senador Cid Sabóia de Carvalho,
concedo a Palavra ao ilustre
Senador Carlos Patrocfnfo.

O SR. CARLOS PATROCÍNIO (TO.

Pronuncia o següfnte- discUrso.
Sem revisão -do orador.)- Sr.
Presidente, Sr-s.
Senadores,

recebemos

com muita preocupa-

ção a noticia. veicU1ada

pela

1mprensa
de
que _ o_ Censo
Demográfico de f990 com inícfo

previsto para setembro. pode
ser adiado para 1991. Desencontros entre o IBGE e a Se-

cretaria de Administração Pública sobre a modalidade legal
de contratação das
pessoas
para o desenvolvi menta do- -trabalho de campo e de tratamento
das informações,
indefinição
quanto à lic1tação dos serviços de publicidade para a divulgação do Censo, entre o
IBGE e a Secretaria Particular
da Presidência da República,
estariam na origem do atraso.
A questão se complicou ao ponto de o Presidente do IBGE ter
transferido a responsabilidade
da decisão à Ministra da Economia, Fazenda e Planejamento.
Custa-nos acreditar que um
trabalho_ tão importante para a
Nação brasileira e. em particular. para cada Estado e Mu-nicípio, seja tratado com incúria e ihsensibilidade pelos
órgãos
burocráticos
envolvidos. Com efeito. não é
a primeira vez que se realiza
o Censo Demográfico no Pais;
já vamos para o 10~ Censo. O
Congresso Naciona1
aprovou,
desde dezembro de 1989, as
verbas necessárias, que estão
consi~nadas no Orçamento ~eral
da Un1 ão para 1990 ,_ A expectat-iva dos Estados e Municfpios,_
como de todos os cidadãos brasileiras, é grande.
O conhecimento exato dos aspectos demoQráficos do Pafs:
pop_ulação,
distribuição por
faixas etárias, sexo e domicílio,
local de nascimento, nivel de escolaridade,' situação
civil e tantos outros são de
fundamental importância para o
planejamento pCblico, nas três
esferas de ç;overno, e- para as
projeções socio-econômiCàs dos
a~entes privados.

Fundo de Participação dos Municiplos ·e aúlda mais ·sensivel
às alterações -demográficas.
Ressa1vad;:ls _as capitais, cada
mUnicípio tem seu coeficiente
individual de participação dete_rmi nado _ s_egundo f~ i xas de
nCmero -de habitantes, em ord~m
crescente. Os 1imites das faixas __ s_ão _reajustadqs sempre
qUe, por meio do recenseamento
demográfico geral, seja conhe~
Cida oficialmente a população
total do País, ·estabelecendo""
se novos. 1 imites- na prop_or_ção
do aumento.percentual daquela
população, tendo por referência o recenseamento imediatamente anterior,
o meu Estado, ·o Tocant'i ns,
será um dos ma 1 s prej ud i cad_os.
por duas razões: em primeiro
lugar, porque é_o Estado cuja
popu 1_ ação, emboT_"~ __ pequena, ~ a
que ma1s tem creSCido nos ult i mos anos__, sobretudo por força da imigração; em segunQo
lugar, porque este será o pri-meiro recenseamento. após a
criaÇão dO Es.tad_o·~
Have~á.
ainda. percalços politicas para_-muitas_ -comunidades cujo p-rocesso de emanei paçãq po 1ft i_ca depende do conhecimento -exato de suas respectivas popu 1 aç_ões. 56 a parti r
desse dado _é que ·se íniciahl os
longos procedimentos
legais
par8 a criação, desmembramento, fusão ou incorporação de
Municipios. A constituição Federa._l_ çletermina (8rt. 29,
inciso I) ~ue a ele.ição do Pre-feit_o_.__ do Vice-Pref_eito e dos
VereaOOres se processe mediante p_leito direto ra__ simultâneo
rea 1 i zado -em t.odo_ o Pa f s ·. Assim set')do, aquelas comunidades
que não puderem realizar as
eleições municipais em 1992,
em decorrênc·; a do r-etardamento
do c.e.nso_ Dernbgráfi_co,_ só o f_a_-::_
rão em 1996, com 9rande frustração de suas populações.

o sr. Jutahy Magalhães - Per-

mite-me V.

Ex~

um aparte?
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--todo_s desejamos SeJa f':fetivac:to. ele- não o seja c~.:: o
sacrific1o de toOas as demâis
atividades do Pafs. Por ~ue
não se vai fazer o Censo este
ano? Porque, no Ministério ãa
Economia, a Ministra
Zélia
acha que, se forem contratados
os milhares de recenseadores
necessários - cerca de fSO mil
- para fazer o censO, o índic9
da _i_nfl ação deste mês poderá
subi r um pouco mais.__ Se
agricu1tura vier a receber os
beneffcio_s e os créd1 tos de
que _iiec_9ssl ta, para não fazer
com que, no próximo ano, ainda
diminua mais a nossa produção
de grãos do País, o Ministério
da Economia está racionando
desta forma: se levar à agricultura os 450 bilhões de cruzeiros de que necessita, pode
o mês de setembro apresentar
~m acréscimo de mais 1
ou 2%
ria inflação. Mas. como disse o
ex-Ministro Delfim Netto, para
evitar os 2% a mais de setembro, vai-se aUmentar em muito
mais a inflação em_janeiro,
com o decréscimo da produção.
portanto. com o auinento do
preço dos produt-os de pr frite i r a
necessidade e a necessidade de
importação de_ produtos dos outros palses para fazer Trente
à escassez que teremos no próximo ano, se não- levarmos a
eSse
setor
o
crédito
necessári·o_. _Esse, o_ tipo de
combate que deve acabar, que
deve deixar de existir na mente dos responsáveis pe1a área
económica do Pais. O combate à
inflação _é_ importante. mas não
vamos suca~ear o _resto ~o País
em nome desse combate. Temos
que
ter
a
competêhcfa
necessária para combater a inflação e não permitir que se
acabem com outras áreas de
produção-~
as outras áreas de
necess i_dade,
i nc 1 us i ve
.eS.SE;:
recens~éaínento,
que é assunto
da maior importância para o_
Pa-ls; l;ltrasar o recenseamento
é- um crime .cohtra- quase todds
os-Municft:?i-~s brasileiros.
que

ª

O SR. CARLOS PATROCÍNIO - AO SR. CARLOS PATROCÍNIO - Com gradeço a -v. Ex~ a interven-

prazer, ouço V_-.:..

·~::x.a

ção,
nobre
Senad_or Jutahy
Maga 1 hães. Parece-me,
nobre
Senador, que o problema do aEx~ está
trazendo a debate, diamento do Censo não se refenesta- casa. assunto da ma1or- re, não está atrelado a gasv. Ex~
s1_gnificação para .os mais de 4 tos, porque, como
mil- munic1pios brasileiros que poderá observar,
no decorrer
dependem mu·; to __desse r~censêa"" dO meu pronunciamento, apreOs prejuízos financeiros que meritb- Para, como V. Ex .a vem sentamos a1ternatjvast_ Q~ais
o retardamentg dO --cehS:b certa:;,.- aTirmando,
terem,
inclusive, sejam, dos inúmeros-servidores
mente causara aos Estados e em mui tos _casos, ampl __i_ados os QUe estão. em .Oisponibi 1 idade e
Municípios são vultosos. com seus Çl frei tos _ ao receb 1men·to r:~ue, treinados convenientemenefeito, a distribuição do_Fun- da cota do Fundo de Participa- te, serviriam perfeitamente a_
--do de Participação dos Estados ção dos Estados·- e Municíp-ios, essa função.-_ e do Distrito Federal é feita e, também, para estabelecér o
A Secretaria da Administração
proporcionalmente ao
coefi- número- da_ sua Câmara de Vereaciente individual de partici- dores, representantes munici- Federal solicito~. do Tribunal
pação, resultante do produto pais, e tantas outras coisas. de Contas da União, instruções
de dois fatores, um dos quais Quahtas vezes temos razões nos no sentido tie como -contratar
é o fator representativo da debates--que surgem aqui. Que-· esse pessoal. Existe a Lei nA
população, de modo que ~uanto remos mostrar que, embora o 6.666, se não me falhaª memómaior a população. maior 'o atua1 Governo esteja preocu~a ria, de 3 de julho de 1979,
fator. Já a distribuição do do com o combate à inflação, que assegura que esses servi-

o

Sr.

Jutãhy Magalhães- v.
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dores eventuais seriam contra~ados para prestação de serviço por dois meses. Não existe,

aí,

nenhum

vinculo

empregatício.· E •temos mui tos
servidores em disponibilidade.
Agradeço,

portanto, a v. ExA

o aparte. Também não se justificaria
fazer
economia

deixando-se de realizar o Cen-

so Demográfico
previsto;
pe.lo
1980,

o

Sr.

Mauro

Permite-me v.

de
1990,
já
menos,- desde

Benevides -

EKa_ um .aparte?

título de eXemplo. as dezenas
de funcionários do Incra e da
Sucam,
que estão de braços
cruzados, nesta situação e já
desempenharam tarefas similares de cadastramento de propriedades e domicílios, inclusive nos rincões mais longínquos do_ se_u território.
Reclamamos, assim, uma atuação
positiva
do
Governo
Federal. Que_esta grave omissão seja sanada a tempo de
vermos o recenseamento iniCiado o quanto antes.
Era

o que tinha a dizer, Sr.

O SR, CARLOS PATROCfNIO - Com Pras i dente. (Mui to bem I_)
muito prazer, nobre Senador
Mauro Benevides.
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de
Sousa) - Concedo a palavra ao
O S~. Mau~o Benevides - Nobre nobre Senador Ney Maranhão.
Senador,
também partilho da
preocupação de V. Exa agora
O SR. NEY MARANHÃO (PRN- PE.
ref9rçada Pela intervenção do Pronunçi~ o seguinte discurso.
Senador
Jutahy
Magalhães, Sem revi são do _orador. ) - Sr.
diante do anúncio do adiamento

do Censo, que deverá, ou deveria realizar-se em 1990. Qualquer pretexto que possa ser
alegado para justificar esse
adiamento, ·quer Seja fã.1ta de
pessoal, ~uer despesas reputadas relevantes,
sem o serem,
tudo isso deve encontrar, de
nossa parte, uma reação rigorosa e enérgica, a 'ffm de que
o Governo Seja instado a cumprir um prazo tradicional que
não pode, absolutamente, su~
bestimar neste instante. Nenhum pretexto, nobre Senador,
justificaria o adiamento do
Censo de 1990.
Portanto, v.
Exa,
neste
instante,
pode
fazer-se porta-voz _da noss9
reação a essa decisão que,
ao
que se anuncia, teria sido ·adotada pelo Governo_ Federa1.

Presidente, Srs~- Senadores, os
trustes, entre nós, começam a
ser ameaçados. Até agora, eles
agiram 1 i vremente, sempre fi-zeram o que quiseram. De agora
por diante, as coisas não vão
ser mais assim. o Governo publicou a Medida Provisória n~
204, de 2
de agosto último;
que pode ser um golpe de morte
à _imp1.,1nidac:ie _çio comportament_o
cOmere i a 1 dOs ·grande·s- grupos .A Secretaria Nacional de Direito Económico, através do
Departamento Nacional de Proteçáo e Defesa Económica, terá
competência de apurar e corrigir as "anomalias de comportamento dos- ·setores~ empresas ou
estabe1e~i~entos,~ bem como de
seus adm1n1stradores e controladores, .capazes de_ perturbar,
di reta ou ; ndi retamente'
os
mecanismos de formação de preço~ e a colocação.- de
_bens e
serviços no mercado, de forma
a interferir com os princípios
co-nstitucionais balizadores da
ordem econômice•r (a·rt.- 1.2.- MP

dução e
tra"i-tsformaC;ão de um
produto, tendem a converter-se
em entidades internacionais,
substituindo, muitas vezes, o
Estado na Regulação Geral da
Economia.
As conseqüências da formaçãó
de trustes são extremamente
graves,
podendo chegar até ao
cúmulo de modificar as estruturas do mundo. Os trustes,
quando internacionais, aanu1am
a economia em qualquer parte
do universo,
se insinuam em
todos os pafses, fiscalizam as
produções nacionais. deslocam
centros de produção, exe~cem
uma pressão _crescente sobre os
governos,- escapam à fiscalização dos estados". ·A 1ei do
truste é o desenvolvlmento ilimitado; não busca o bem comum nacional ou internacional,
põe as nações menos r i_cas ou
menos povbadas debaixo qas nações pri vi leQiadas (CF. L.
J.
Lebret- "Gula Oelmilitante"tomo primeir-o- págs.
13-11).

A concentração de empresas
que gera os trustes é um fenômeno do mundo moderno. Pelo
menos~ tem sido até agora.
As
empreSas se concentram para
regulamentar preço~ e monopo- ·
lizar o mercado. E uma reação
à 1 i_vre concorrência, pedra
angular - da- econom1a 1 iberal _f:!'
do merçadp aberto. Só num vis-lumbre di olhos se pode perce- ·
ber que tal regulamentação de
preços e monopolização de mercado não -se volta para o bem
da comunidade e, sim, um meio
de auferi r- 1 ucros ma i ores, 1mpondo o preço que quiser. Os
cartéis são uma concentração
comercial perversa para a eConomia liberal e Mercado Aberto, indo de encontro aos inteO SR. CARLOS PATROCfNIO
Aresses sociais de uma soc1edagradeço a V. Ex 4 o lúcido ad_e
cap i_ta 1 i sta. Os cartéis
parte, que sõma à nossa v~z
freiam a concorrência, fixam a
esse protesto, que,
evidentequantidade de mercadoria a ser
mente, será levado ao conheciproduzida e posta no mercado,
mento dos responsáveis
por 204).
a.ss i na 1 a o preço abaixo 'do
isso e que, por certo, haverão
qual não.&~ pode vendér. E dede ter sensibilidade para reA Economia Brasileira sempre terminam as zonas de venda.
conhecer que o Censo jamais viveu com o drama dos Grandes Com_o dissemos, há certas vandeverá ser postergado.
Conjuntos- · Econômi c os que são tagens na concentração
emos trustes. Estes são os gran- presas, como a disciplinação
Sr.
Presidente, Srs. Senado- des responsãVels pela não com- da produção e_o favorecimento
res chamamos, pois, a atenção petição entre as empresas,
e- da ap 1 i cação dos ú 1 ti mos -aperdas autoridades _ re~ponsáve1s vitando, assim, a savdabil ida- feiçoamentos técnicos. Mas as
pela realização do evento. o_ de da concorrên_ci a. E riüma so..:._ deSvantagens são muito maioTribunal de Contas da União já ciedade
economicamente
sem re~.
pr1oçipalmente sob o asdeixou claro, desse o_ dia 8, concorrência, a inflação será pecto social. O monopólio imqu_e a contratação do pessoa1 sempre sua parceira. Este go- pondo o aumento de preç.os es11
pode ser feita,
sem concurso verno c:~ue al está, determinado maga o consumidor;
.USa de
públ i c_o, com base na Lei n.ll. está e~ dar o ~o1pe fatal à meios desonestos para conse6.666, de 1979, não caracteri- inflação que nos into~ica e gu1r
seus
fins;
aplica
zando vínCulo empregatício a assoberba. Tomou severa medida
dumpfng pa~a falir as emprecontratação por prazo inferior contra os trustes com a edição sas
adversárias".
P.ois
a um ano. Ademais. existem de- da Medida Provisória n.~~. 204.
dumping
é vender mercadoria
zenas
de
milhares
de Esperneio vai·
haver.
Está por preço abaixo do custo para
funcionários públicos coloca- havendo. -Ninguém pode tirar o ganhar a concorrência. Assim é
dos em disponibilidade,
em direito de espernear.
o fim de qualquer- concorrência
centenas de municípios, e que
(cf.
Edgar Aquino Rochá não se furtariam a co1aborar
os trustes vfsarn muito mais a "princípios de economia"
neste múnus públ íc-o, desde qüe asp_ec'tbs
financeiros
que pág. 129) . .
devidamente
convocadOs
e humanoS.
Por força das cirtre1 nados. No Estado de tocan-· cunstâncias, já que é uma asFalando
desta tribuna,
em
't1ns, poderia citar, apen·as a sociação de empresas para pro- março deste ano, eu dizia num
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discurso

sobre

o

in~ercâmbio

entre o Br~s11_e For~a~

"a

que

cartel1zaçao ·da ··.;.CJÇohomia

nacional tem duas vertehtes de

uma só origem. De um lado. o
estado centralizador, oli~ar

quizando a economiai de outro,
a omissão total desse mesmo
estado,

inc~paz

de controlar

as práticas do

dumping

e

e-

~~~~~~~r

M~~~nh~~q~e~~=

vitar .. a desestab11 ização de
diversos set
da economia,
tercãmbio

mosa -

e-ntre Brasil e For-

Diário do congresso

21-3-90 -pág. 778). E agora,
pela Medida Proyisória n~ 204,
o Estado mostra sua capacidade

e presença para combater trustes e dumptngs.
Combater os cartéis é Üma me-

fug_j r aos rectanios da 1e i. O
COnsumidor fica à deriva dos
anseios de lucros cada ve~
ma i ores dess_as empresas. Mas é
preciso agi~. E a Medida Provisória nA 204 dá um golpe de
morte
às
maquinações
dos
trustes. Visa a 11 apurar e cbrrigir
as anomalias de comportamento dos setores, das empresas. dos estabelecimentos,
de seus admi n 1 stradores e con-troladores, capazes de perturQar, _di reta ou i ndi retamente,
os mecanismos de formação de
preços e a colocação de bens e
serviços
no mercado". Para
tanto, o· Departamento Nacional
de Proteçã·o e Defesa Econômi ca
(DNPDE) atuará, ou mediante
provocação-de ó~gão ou entida.de da_ administraçãQ pública.
ou em razão de rep~esenta~ão
(parágr_afo único do art. _1 ) .
o causador das "anomalias". se
realmente for cul_padci por elas. será recomendado a providenciar medídas de cor~eção
cabf~eis (art. 4~) ..

dida indigesta tal seu poder
de coordenação. O Caãe existe,
mas quem conhece sua existência e seu funcionamento? O CIP
foi c~iado para controlar preços praticados pelos- oligopó1 i os, mas _o CIP naçta
fez que
legitimar a politica de preços
O
Carl Ós Patrocfni a
E:'er"mi te-me V. Ex.a u_m aparte?
controlados. (CF. Senador Ney
Maranhão
idem). _Grande .e
indomável são os cartéis de ·o ·sR ..NEY MARANHÃO·- com praabastecimento; a política fe- zer, quço o· aparte de v. Ex 4 .
deral, ainda no Governo passado,
flagrou um, escondendo 3
o
Sr.
Carlos
Patrocfnto
milhões d_e latas de óleo _de ...:.. ·congratdl amo-n-os cOm- V: Ex.il.,
traz para o Senado Fede=o~f ãr~ lg~e a~~~~egb~s co~m el_~;~ que
ra 1 • nesta. tard,e •.. :as~J...mto de
donos da empresa_ e_ra m~mbro do m~ita impo~tancia, qual seja.
Conselho Monetárfo Naci anal". o_ _comba_te ·ã _·cartel i_zà.Íão da
Os Paes Mendonça d:Om-1 ni:nn a ~cano-mi a. QUando. V. Ex assedistribuição de al_imen1;_os_ em vera que é muito difícil ComPernambuco, Bahia e, agora, no bater -os _ cart;éi s, estamos de
Rio
de
Janeiro._
ConiO ,pleno ·acordo e' espe~amos que o
conseqüência des-sa dominação. Presidente Collor· Saiba 1utar
desapareceram as quitandas, os com obstinação, com denodo,
anmazéns e feiras, e o cartel com austeri.dadé. contra esses
de supermercados começou a d~ grupos sempre
benéficiados,·
cidir o que a popu1ação nor- estabelecendo
um tratamento·
destina devia ou não.comer. _A_ 1gual'i'tário' para tod;;~. a econodistribuição de gáS é monopó- m,ia, _par_a .t.odas as .empresas
1 i o da Petrobrás. Acabaram com· nacionais. o exemplo
mafó~
os
peque'nos empresários da d_isso, nobre Senador Ney Maradistribuiçáo- ae· gáS engarfàfa- nhão, é cr -1 oc'aute que estamos
do no Pa-f s, i nvi abi 11 zando os assistindo, hQje, na rede parrevendedores e representantes. ticular de ensino ào Pafs, em
Há o cartel do cime·n·to,- do vi:.. face- da edição da Medi da Prodro, da distribuição de produ- yisóri~ nA .207, que estabelece
tos siderúrgicos. A .lista é. a
1 ivre
ne·go_ciação
entre
mutto grande. As práticas para propri~tários de escolas pri-se conseguir a dominação sãq vadase pais ·e responsáveis pemuito
diversifi.cadas
e los alunos. Felizmente o locriativas._ Vai
da simples caute não. tém _s.fdo segui doe
pressão ecor\ômica do
dumptng por todos os· estabelecimentos·
à superestocage·m ar"t i f 1 c i a 1 , de ensino particular emnosso·
à alteração, sistemjttca de País. Cr.eio também que o Precrité-rios· 'de quantidade, de siden1;e_Co.llor e o'MinistrCi
prazos e de preços. Está aí· Cár'l os Ch'i are111 têm de queuma lista de abusos que foram jogar duro no que diz respeito
e são praticados impunemente.
Controlar os cartéis é um de- ~o~ss_T mi~~~~t~s_t~~~Ç~~~~~gt~~
safio que não é fácil para-go- de ensino privado em nosso
verno qualquer. Para combatê- Pafs_, _ quandosabemos que _eles
los, será necessário rever a não apresentam as planilhas
legislação para nela se embu- devidas. otzem que consomem70%
tir mecanismos ágeis e seguros no pagamento 'do pessoal para a
para viabi l_izar seu cumprimen- educação, quando. na realidato (CF; Senador Ney Ma~anhão - de, sabemos que são cifras
Idem).
·
-·
muito inferfores que eles gastam com o pessoa 1._ pa~a o en-si Combater cartéis não é fácil. no privado em nosso Paf_s. PorEles encontram sempre meios de tanto, parabéns a v. ExA por
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abordar este tema. Cremos- mesmo que o Presidente Collor .. -e
toda a sua equipe econômíca
haverão de jogar duro eo-rn ··esse
pessoa 1 quê represent-a o cart-el ou õs- car-téfS da ---economia~
nacional.

o

SR.

NEY

MARANHÃO -

Nobre

Seria dOr:, agradeço a v. Ex~ . o
depoimento. -/:i- própr_ia Nação
está as::ii st indo a e.sse 1 ocautedos
cartéis
do _ er'ts.lno
particular. Veja V.. ExA o que
acontece em outras áreas. Nas
empresas multinacionais
não
exist'e o caixa dois, mas na
área das empresaS nacionais
sabemos que existe esse caixa
dois. ·para que justamente tenham condições -de fazer. sua
propaganda, seus SUbterfúgios,
seus lobbies e manter sempre
assa pqs1ção que até hoje -nenhum Governo·teve condições de
enfren"tar·.Temós -·certeza de que, com
este GOverno instalado no dfa
1 p de
março, essa gér'lte va-1
enquadrar-se. O Cad.e a-té hoje
nunca fLmcionou, Porque a Lei
~~~~~~,~stf3_ n·este
País
er.a_
AQradeço a v, Ex~ o a~rte,
qu~ muito nos vat ajudar neste
pronun!=iamento
que·_·· estOu
fazendo.
Gontfr\u_and.o, Sr__. Pre-sidente-.
a -1ef, ·para ser p·raticadé e
r~spei tadé:f.
tem que pe·na li zar.
Pena que deve ser ap 1 'i cada . Do
contrário, ·será sua deSmoranza_ção_ to ta 1 . Portanto, se o
causador das "danomalias" não
atende~
às _ reqomeridaÇões do
DNPDE. s.e.r_á .d.eclarada, _cumulativamente ou ·alternativamente,
sua indonei.dade cõncõrre·nc1a1,
para fins de habi1ita~ão em
1_1 c:; i taçãO ou cóntra.taçao. seu_
no·me Será· f nscr·f to nO _cadastfõ
nacional de defêsa do consümídbr, recomendar-se-á- que não
lhe seja c_onCedido parcelament-o_ de tributos federais por
e1e devidoS e o prDcesso será
encami nhaQQ ~ao· Cad.e para as
medidas
dê sua competéncfa
(a,rt. 4A, § 1A, a, b, C, d).
sr. Presidente e _SrS. ·senado·-·
res, quanQO o Governo resolve
por nossa economia dentro da
cdmpet i ti v-i da de, dentro· do 1 i beralismo e da eficiência, notícfa melhor não poderíamos
ter que essa medida provisória
para o comoaté eficaz
aos
trustes que tanto mal causam a
qualquer economia.
Era o que· tinha· a dizer, Sr
Presidente. {Muito bem! L
O

SR.

PRESIDENTE (Pompeu de

Sousa) - Concedo a palavra
nobre
Senador
Mansueto
Lavor. (Pausa. )
S. ExA
sente.

não se

ao
de

encon~ra_pre
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Concedo a
pa 1avra ao n_obre
Senador Cid Sabóia de carva-lho.

gresso'com.reláÇª6

br-asile1':'a.

à

Ine!iiável_

fãmf1ia

o

pro-

O SR.
CID SABÕIA DE CARVALHO (PMDB CE.
Pronuncia o
seguinte discurso.) - Sr. ~re

gresso com relaçao ao tratamento- jurfdico deferido à mulh~r brasil~ir~ •. que,
quando
casada, ate ha bem pouco tempo, era tida como relativamen-

contrar.

iostrumental

jurídico:

ação popular

aperfeiçoàda,

sidente, Srs. Senadores, venho
a es'ta tribuna, meus carOs
companheiros. de Casa. por enhoje

nos j__ornais uma

matéria paga, como dizemos no
1 i rrguaj ar de imprensa, em que

te_ incapaz.
Um

pro9r-àsso mui to gr-ar1de no

beas

o ha-

data, o habeas corpus, a
o

de segurança que se
te ofensivo ao POder Legisla- -desdobrou no mandado de segutiyo brasileiro·.
rança Colativo, o acerto do

se r.eproduz um ar.t i go a 1 tamen-

m~ndado

mandado de. i nj u_nção

e

tantas
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A lei é, acima de tudo, a
cont i nu i da de dos cos tum-e_s .
Bom legislador é aqUele c;Lie
está atento à soei edade. ao'S
fenômenos da sociedade, e que
os acompanha.
Bons Deputad_os__ e_ bons S_e_nadores não .. são aejuel es produz i dos
para os altos cargos que a intelectualidade exige, Não! o
Par1 amento é a representação_
do .povo e a representação dos
Estados.
Por

isso faço estas conside-

Estamos atravess8rido uma éPo- outras cai sas r:nostrara.m que o rações.
ca em que se tornou comum essa Poder _-Legislativo, em forma de
campanha difamatória contra·o Çoo~tttuinte,
realmente era
o sr. ~utahr "Magalhãesuma parte.
Poder Legislativo. E-essa cam- competente,
realmen~e
era Permite-me v. Ex

panha se fez de modo muito
forte, principalmente durante
a realização da Asséffibléia -N~-

cional

constituinte.

retrógradas,

Pessqas

conservadoras,

capaz·.

COriViciõ:-os

Srs. senadores _a

~:~ue meditem. ove é
um parla ....
rpentar _capaz?'_ E__o___ i ntel ectua 1?

nobre Senador
Carvalho?
O

SR. - CID

_Cid

Sabóia de

SABÕIA DE CARVA-

Vou ouvir o Senador Jutahy Magalhãe_s para, depois,
explicar por que essa minha
linha de racjocínio.
·
~HQ-

resistentes ao reconhQcimento E o médico qüe-áqui 'chega com
do progresso social, como que as luzes da medicina? E o juadivinhavam o que· ·viria no rista"qt.ie entende bem de t"Qda
novo
texto, na nova Carta a sistémáti.cà do Direito? E ó
OUço. V. ExA com todo prazer,
~onstituciõnal,
qUeriam. 'eri~ grãnde economista que aqui atão.• desa.utorizar as delibera- porta,_
consagrado por seus Senador Jutahy Magal~ães.
Ções daquele colegiado. Houve próprios conhecimentos? Não,
O Sr. UUtahy Magalhães - No·ml,Ji ta gej'1te que até pôde pre- · srs:- o parlamentar competente
ver que G::> traba 1 hps não eh~:- pode 'ser qua 1quer um, desde bre Senador Cid Sab61a de CarExA traz a debate
gariam ab fi~a1. Muitos deba- que atento ao seu trabalho e valho, V.
t.eS, quando pareceram extrema- desde qué traga para a Câmara tàmbém, na tarde de hoje, numa
·dos, eram prenúnci_os de que a dos Deputàdos ou par.;~. a Câmara ta~de em que já debatemos ou~
Constituinte não continuaria a Alta-do Pafs, o Senado Fede- tros assuntos, mostrando que a
funcionar.
· rál, a- contribuição atinente Senado está aí, ·tratialharidó,
ao seu meio social, atinente discutindo,· trazenao·para deHouve os agourentas do golpê, às suas aptidões e relativas bate assuntos dâ rf!a~ior imp-or-::
que, já .naquele tempo, era a-: aos séus. ,ele i tores e ao seu tãncia para o País_ e. também
para a nossa vida instituciodrede anunciado. Havia quem Estado.
nal, esta guestãq do prestfgio
di S?esse: "Se não se votar ·
desta maneira a Cohstituinte
competànte pOde ser.o carpin- e desprest1Qio do Legislativo..
será dissolvida".
teiro que aqui chegue para le- As pesquisas estão aoontando
gislar, pode ser o pedreiro, isso. Já_há, segundo informaMas não, srs. senadqres. ·os pQde ser o militar sem grandes ções dos jornais, da imprensa,
trabalhos da ASsembléia NãCiO- escalões pode ser o militar que o Ibope teria, nas suas
nal Constituinte continuaram, humilde, o sargento, todos_ a-- pesquis~s. admitido ,a hipótese
chegaram a um final brilhante. queles que possam· se candida- de que, no dia de hoj-e, 80% da
Todos nos recordamOs dos.dis- tar, porque nem _.sempre é - pos- popul'ação estar i a disposta a
- ao · · mi.l ftar
·a não. votar ·para Deputado Estaoursos.na data da pro~u1gação, sível
onde f1cou famosa a palavra do candidatura. Competente será o dual e Deputado Federal, o que
Presidente do Colegiada, Depu~ parlamentar que atue represen- representa uma falta de sensitado Ulysses Guimarães,
·
taHdo, ·exatamente, a camada bi 1 idade e de i nformaçãp a
respeito do valor e da imporso~cial_ que o elegeu.
tância do Legislativo: Na hora
Claro que a ConstituiçãQ p~o
duzida não poderia.ser um fruUma boa Câffiara dos Deputados em que a pessoa deixa de utito perfeito da inteligêpcia do não se pode confundir com a lizar a sua arma, que é o voto
Parlamento. Mui tos. defeitos, Academia Brasileira de _letras. - a grande arma do_.ci ctadão é o
1amentave·l mente,
escaparam: onde também nem todos são tão ·voto ....... qu'9tdeixa de· utilizar
um defe1 to de redação, um de-· sábios. Não se pode confundir po·r qua 1quer decepÇão que teféito de ·técnica legislativa com ·as altas acaQemi as .mécti- nha tido e, principalmente,
a.1g9 que poderia ser melhor. cas, n.e_m po.de o Plenário da por .. fa 1 ta de informação d.o _que
uma reforma agrária que pode- Casa se _confund t r .com as uni- se passa aqui, todos n6s enria ser mais atenta~ realidd- versidades, com os doutorados, tramos numa vala comum do despe nacional alguns princfpios cQm os- mestres .ém cada setor pres~fgio parlamentar, do .des~
que foram propostos ~ que ' de- Qo conhecimen~o. o·co)eglado prestígio pol ftico. ··ao_ desveriam ter constado da Carta' será ~competente sempre
que prest f gi o ·aos parti dos po..l f tique,
1!lmefttavelJllente •.
não sews Representantes, os Repre- co_s. da Instituição legislaconst,F~.ram.
sentantes~do povo, aqueles que~ tiva. A charge de um dos prinali estão a representar os cjpais
jornais
do
País,
N4 Parte do Sistema Financei- seus eleitores, atentem bem o ~ornal do Bras11,
tomando
ro Naci ena 1 , a Const i tt:fi ção para
as suas responsabili- como ex.emp 1 o ·a questão do Oriente Médio, mostra duas perpo~ria ter sido mais cogénte,
dades.
ma1s direta, e tornar, de losonagens montadas em camelos.
go,
a
reforma
desejada
Cada ·qual atua como' é possf- Uma diz: _"Veja este deserto
aplic~v~:l iPstantáneamente.
ve-1 a.t.uar _e, da sOma de tudo aqui"". E. a outra: "Mas é igual
isso·, , notadament.e da• soma da ao Congresso" . _Será, sr . Pre-.
'S. i ... !!gávt;; 1 o· progr'esso com exper i ênc.-; a. nascerá a qtla 1 i -; si dente e Sr. _Senador, ··que
"ção
ao
· di rei.to
do da_de do Poder Legislativo. E isto vai melhorar o nfvel do
Senado Federa 1 e da Câma·ra dos .
'r .dor . : negáve 1 o pro- esSa soma.
·
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Deputados? Lançar-se a cada
d1a mais algumas informações

distorcidas do que se realiza,

do aue se passa aquf nesta Ca-

modo.
a
minha
raciocínio.

1 inha

de

Neste momento.-deve estar havendo o perigo da
generalização.
Este. é um fato da
maior gravidade. Notava-se uma
campanha organizada contra o
PoOer·Legfslativo, mas, aQora.
nota-se que essa campanha ortambém, com estes fatos,
por- 'Qanizada contra o Pod.er Legisq~e o que aqul se realiza nin1ati v o --a; spõe de a 1 tas verbas.
sa,

fará

a'.

Instituição

melhorar? A renovação que se
pretende vai melhorar a representatividade do povo nas duas
Casas do Congresso? Eu me preocupo, Sr. Senador, com v. ExD

guém sabe. Amanhã,
nos jornais, V. Ex 4 verá que as crf-

ticas serão as mesmas, mas o
pronunciamento de V. E~ não
será conhecido por ninguém.
A
atfvidade parl;;;tmentar não tem
espaço, não é importante para
aqueles gue usam os meios de
comunicaçao. A atividade política,
muitas vezes, é importante, mas a atividade parlamentar,
não.
Se pensarmos em
nos reeleger através da nossa
atividade parlamentar estaremos perdidos, não teremos condições
de
nos
reeleger.
Desculpe-me por me estender
neste aparte, que t.ambém é uma
espécie de desabafo. o ~ue vemos, hoje, nas campanhas eleitorais dos diversos Estados? É
o dinheiro comprando voto, é o
dinheiro comprando a r'epresentação.
uma cadeira aqui
no
Congresso Nacional. Tenho dito
muitas vezes, em forma de caricatura, e~ue daqui .a pouco
vamos ver parlamentares andando nos corredores ·desta Casa
vestindo uniforme de pilotos
de Fórmula I, cada um COm mafs
ades i vos QUe _o outro, ·no -pa·,_.trocinio que vão ser obrigados
a ter, para poder concorrer a
uma eleição, porque ninguém
terá recurso suficiente para
concorrer contra aqueles que
gastam fortunas e mais fortunas para QCUpar uma Cadeira
aqui.
Se
olharmos nesta Casa
para aqueles que- agui
vêm,
para aqueles que estao na comissão de Constituiçã_o, .Justi-.
ça e Cidadania ou nas Cernissões Parlamentares de Int:~uéri-·
to, vamos verificar que muitos
são Senadores e Deputados que
trabalham com efic_iê.nc;:ia em
beneficio 'do Pafs e em benefício principalmente da Instituição a qual pertencemos.
V.
ExA apontou myi to _oportunamente essa questao. E justo que
nos teçam crí~icas. Nós merecemos muitas criticas, fazemos
por ser criticados. Mas também
trabalhamos. E muitos são aqueles que trabalham, que injustamente entram nesse vale
de todos aqueles que não trabalham e por acaso aqu1
não
vêm.
São esses que levam va~
tagem na hora da eleição, .sao
esses os que têm recursos e
não precisam estar aqui trabalhando, pois estão tratando de
suas empresas.

O

SR.

CID

SABÓIA DE CARVA-

LHO- Agradeço a v.

aparte

Exa pelo
que completa, de certo
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Eles querem esses lugares.
Eles querem, com a força do
dinheiro, esses 1 ugares, _com a
mesma força do crime do cola~
rinho branco, com a mesma for~
ça com
que
há · capítulos
inexplicáveis
na
dívida
externa. Eles querem
essas
cadeiras ..

O Sr. Voão Menezes- Permite-

me V.

Ex~

um aparte?

·

O SR. CID SABÓIA DE CARVADá para fmã9inar, Senador Ju- LHO- Assim que terminar o meu
tahy Magalhães, ·a que custa um raciocfnio, Senador-João Menequarto ~de página do jornal O zes, ouvirei V. Ex 4 com ·muito
·
Globo. E possível
imaginar o- prazer.
que custa um quarto de página
do Co~~io Braziliense, e de
Desejam a maioria na Câmara
outros jornais hoje, um artigo dos Deputados e no senado, a-.
que
teria
sido
publicado través
de
quê?
OaPelo Jornal da Tarde é repro- popula-ridade? Não! Através de
duzido,
talvez,
por
vários uma
tática
muito simples:
jornais brasileiros. o mesmo desmoraliza-se o atual
Poder
artigo está publicado com cer- Legislativo e as Cadei.ras tocadura indicativa de matéria das estão à venda.
Esse é o
paga. Isso.é mUito grave.
Um pior mercado QUe existe, quanartigo 1nconseqüen"té em que o do no País se diz quanto vale
Par1ameJ1to brasileiro é chama- uma cadelr_a de Deputado Fededo de indecente e medíocre é. ral, quanto em tal Estado vale
publicado nos principais ~ar- uma
cadeira, na Assembléia
na is do Brasil como .materfa. Legislativa. E- o mercado da
pãga.
E guem está
pagando vergonha, é o mercado da dacaisso? Esta sendo pago com que;dêncfa, "é o suplantar da vondinheiro? Com dólar? O Plano tade do povo pelo pio·r- tipo de
Co11or não foi tão eficiente porrupção, a corrupção_ eleitona
retenção
do over ral.
gue
tem
gravíss'imas
night, do open
marketing, da conSeqüências.
·
"
caderneta de.
poupança.
da
Conta-Ouro e de todos os in7
QUem
ajuda niss61· Pes~oas_
vestimentos dê curto prazo? i hconseqüentes. apr-esentadores
Está sobrando dinheiro na Na- de televisão. Lembro-me muito
ção para que sejam pàgas a 1 tas quando dos traba 1 hos. da Assemverbas
por uma. publicidade bléia _Nacional Constituinte,
contra uma
instituição
da com o cclegiado todo subdiviRepúbl tCa? Isso .ê. altamente dido
nas
subcomissõeS·.
o
fascista. Convido os Senhores Plenário .funcionando
-apenas
a Fazerem um exame das técni- como um p1 a·ntã_o demo_crát i·c6, 1
cas fasCis~as
adotadas
em em que- se Sucediam as denúh- e · . a_s
. evocações
vários pafses. Irão identirf- c i as
na que 1 a
hora.
c.ar
facilmente
esse . democrã't i cas.
·procedimento .. E isso vem, du- com o p1ehãr1n sempre e quase
e
_as
SUbcomfSSões
-r-ante a campanha eleitoral'! vazio
Ouem .está- pagando? Com certeza funcionando.
Havia sempre o
são pessoas com muito d1nhetro comentário de que o plenário_
qUe ludibriaram a Ministra Zé- estava vazio e perguntava-se~
lia Cardoso de Mello,
lUdi- o que estão fazendo os sembrlara~
o Presidente Collor e vergonhas dos polít1cos? Isso
t.oda a jovem guar_da_ do Banco ~u. vi na telev1são.
Central. Todos-foram ludibriados para que sobrasse dinheir9
O ·Sr. Voão Menezes- v. Ex~
para ã corrupção-eleitoral. ~ me permite um aparte' agora?
um
passo
na
corru13ção Vou viajar ·-e não gostaria de
eleitoral.
deixar de da~ um aparte a V.

Ex•

As nossas cadeiras estão sendo- desejadas dentro_ de uma viO SR. CID SABÓIA DE CARVAsão cB.p1tal ista. Já se noto.u, LHO- Ouço v .. ExA com .todo o
no mundo finan-ceiro do País. prazer.. para que não perca o
que o tnoao de o capit"al domi- avião e,
mais do que isso,
nar inteiramente todas as ten- para
QUe
ilumine
O·
meu
dências sociais evolutivas é pronunciamento.
dominar a C~mara Federal,
é
O s·,...
.João Menezes
Ês tou
assenhorar-se do Senado da República, -ter· a maioria em to- _aqui de passagem, saindo do
das as Câmaras MuniCipais e sufoco eleitoral, do corpo a
Assembléias Legislativas
e. corpo no --meu Estado do Pará.
possivelmente. até no novo co- Quero dizer a V: Ex 4 que a Relegiado de Brasília, no ·cole- volução de 1930 se e·fetivou em
giado distrital que se vai ·virtude da desmoralização do
formar pela primeira vez atra- sistema ele i tora1. E·sta foi
a
vés ~a eleição de outubro que causa principal da Revolução
se aproxfma.
de 30.
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Constituinte, que
recebemos _res dos poderes. para que as
aqui um opúsculo relativo a um facilidades pudessem ser semdeterminado pais. õnde se di- pre acrescentadas- facilida11
O Sr. Uoão Menezes - Estamos zia
que aquele pafs havia se _des na importação, facilidades
passando_ a~ora po_r_. uma fase tornado comunista a par't i r do para sufocar o produto_ naci o_muito dif1cil, porque a elei- Parlamento-, que oS comunistas nal, TaCi1 idades, acnna de tução está deixando de ser um dominaram o Parlamento-e,
as--- do, para hão pagar os i mpost_o_s
ato civico para se~ um ató sim, mudaram o regime daquele e, em não pagando, para não
financeiro. Essa é
a grande país". Teria sido um assal_to. haver o auto de 1 nfração_. F_area 1 i da de ... Como são feitas as E nós, como advertência, rece- c111dades para uma boa vida
campanhas?
Com pessoas que bemos esse livrete assim como diante das polícias e uma calo
fazem o narcotráfico, que fa- quem d1Z!'- "cUTdãdo! Os comu- ma diante da força pública;
e
poder_ dormir
zem o jo~;~o do bicho,
que têm nistas poder_ão ganhar
esta delinqUir
grande capital, que têm gran- Constituinte e transformar o tranqüi1o; aliar o crime à paz
das indústrias, grandes comér- répime do -·erasi1
num regime de espirita, porque essa gente
cios, pessoas que est-ãe5 afron- _comunis·t·a-,
tal como aconteceu não --tem cansei ênci a. Essa gen·tando a disputa eleitoral. Es- no pafs v_, no país X",
aqui te quer assaltar o Congresso,
tau enfrentando isso. Há lon- não interessa citar o pafS. e vem, através dos nossos Parvem, através de todas
gos anos faço campanhas e não não quero grandes identifica- tidos,
as legendas, pela fqrça do diserá agora que vou mudar o_ meu ç~es nes~a n;_inha palavr:a.
nheiro,
pois
pretende desmorasistema. que é o da corpo a
corpo. Sinto, vejo e verifico
o sr. vUtãhY Mag"a.lliãeS- Per- lizar o Poder Legislativo. Agora há dinheiro para essas
que há uma desmoralização do mite-me V. Ex~ u~ aparte?
publ_i_cidades,
Senador Jutahy
sistema eleitoral, uma desvahá muito dinheiro
1o ri zação
da
campanha
O SR.
CID SABófA DE CAR.VA- Magalhães;
eleitoral. o que v. Ex• .diz é LHO- Um momento_, Senador Ju- para essas e para tantas quantas sejam necessárias, pois
a pura verdade. Ou n6s mudamos tahy Magalhães.
são po~~fveis porque
neste
esse ststema ou não sei onde
vamos parar. Os donos das reSenadores Jutahy Magalhães. Pafs o dinheiro tudo pode.
des de televisão ficam contra João __ Menezes, Ney Maranhão, Tudo pode a respeito de tudo,
os políticos que têm horário Mansueto de Lavor. Mauro Sena- mesmo que se inclua nessa posgratuito
de
propaganda vides, Carlos Patrocfnio, pois sibilidade a honrada imprensa
eleitoral. Gratuito nada! Para não é que isso agora se dese- nacf anal.
você fazer um progra_ma de te- nha e_xatamente- no
senti do
levisão custa uma
fortuna . . tnverso! Oueremos advertir que .M~~~fhã~S. ExA, Senador Jutahy
Quem não tiver dinheiro não -é-pelo Parlamento que se quer
faz o programa. Essa é- a ver- el_fminar .todaS as conquistas
OcSr. ~Utahy Magalhães- Peço
dade nua e crua. Então, apro- constitucionais, em face da
veitei a minha rápida passagem revisão que se aproxima, e desculpas por interromper o
pelo plenário, onde ouço o essa nova Câmara que será e- seu pronunciamento, mas ia abrilhante discurso de V.
Ex&, leita revisará com 2/3 atuais bordar exatamente essa questão
como sempre, para dar esta mo- do Senado Federal e mais 1/3 que V. Ex~ levantou agora. Tedesta opinião e dizer que é que s·e v a i renovar? Só que mos que nos preocupar nesta
triste o que está acontecendo não é o comunismo qUe está Oa- hora com o fato _de que tereno. País. E_stou na lüta:, _vou tendo à porta, só que não é o mos, na próxima Legislatura,
ganhar a eleição. mas será comunismo qve está ameaçando uma revisão Cá Con~tituição
nessa luta corpo a corpo, con- este Pafs! E o_fasc1smo, acima votada e promulgada em 1988.
tra essa miséLia, essa difi- de tudo, armado de todos os Veja V. Ex., a preocupação que
culdade, essa desmoralização apetrechos
do
capitalismo, tenho quando_vejo a possibilique existe em nosso País. Fico cada vez mais agréssiVo e cada dade- não falo nem no dinheimuito grato a V. Ex~ pela o- vez mais degradante; esse ca- ro, no momento. só na desindas classes mais
portunidade que me deu.
pitalismo que se
aproxima. rormação
os
traba 1 hadores
passo a passo, da conquista hum i 1 des,
O SR. CID SABÕIA DE~CARVA- das
cadeiras
do
Poder mais sofridos. pela sua desinLHO- Obrigado, Senador João Legislativo,
fo~mação, trazerem
para esta
Casa,
não tanto aqui para o
Menezes.
__Senador J.utahy Maga 1hães, fi- Senado, mas para a Câmara,
No Ceará, um empresário, can- que quieto, abra bem os seus principalmente, elementos que,
dldato,- foi à televisão ·e, de- ouvfdoS e V. ExA estará oLJvin- pel9s· trabalhos da Constituinvi damente entrevistado - chamo do os pa:;;sos_ que se aproximam te,
votaram contra todos os
a atenção do Senador Jutahy para a tomad_a do Cor'IQT'esso Na- ganhos sociais que obtivemos,
dificuldades,
naquela
Magalhaes para este detalhe-. c_1ona1, não pelo idearia ver- com
disse o seguinte~ "esta _elei- -melho, ~não __ pelo 1deário mar- oportunidade. São esses_os.que
ção é a luta do empresário X:'ista, não por nenhuma doutri- podem retornar com o voto dos
contra
o
po1 ftico
sem- na lenintsta, mas pelo pragma- que foram prejudicados pelas
vergonha. Quem t f ver vergonha . ti smo do cada vez mais 1 ucro, manifestações e pelos constanelementos
vota no empresário; quem não cada vez ma:1s dinheiro, cãa·a tes votos desses
tiver
vergonha
vota
em vez, e cada vez mais,
cresci- aqui - durante. ·os traba 1 hos
Esses
estão
pol í.t 1co".
menta ma i o r das forças capi ta- constituintes.
listas e inconscientes deste gastando 'uma fortuna. v. ExA
disse-o bem; hoje já se publiIsso aconteceu publicamente País.
ca que o mandato de Deputado
no Estado do Ceará-. E nós nos
deparamos cqm. os jQ~nais pu-~ Não g9nera1i~o to~Os ~s capi- Federal no estado tal vai cusb11cando mater1as_ pagas a esse talfstas. ··pbis sef que muitos tar ·um 11Íilhão de dólares;-no·
respeito, na campanha que_ age- existem· com uma visão social outro, dois milhões; em outro,
ra se acre&ce contra o Poder muito aproVeitável e com a cinco milhões etc. Sr. SenaLegislativo. Isso faz parte de respons·abi1 idade-,
taRlbém se- dor, como. é que pode! Quem
um compl6 para dominar o Pafs cial, muito reconhecida; mas a pOde imaginar que al~uém vá
exatamente
pelb
POder maioria acostUmou-se _a roubar, gastar tanto numa eleiçao sem
Legislativo.
a maforia acostumou-se a não ter segundas intenções? Não é
pagar
imposto,
a
maioria vaidade. de vir sentar numa caAliãs.
todos os Srs. Senado- acostumou-se às maiores frau- deira tão difamada por este
res se lembram, quando ostra- --des, às duplas contabilidades, Brasil afora. os interesses
balhos da Assembléia Nacional às duRlas escritas e aos favo- são ou.t r os. Nós tenios cu 1 pa
O SR, CID SABÓIA DE CARVALHO- E verdade!
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também, porque -dever famas fazer uma legislação que, pelo
menos, procurasse impedir esses

fatos.

Teríamos

preocupar com isso.
O SR. CID
LHO Fazer

que_ nos

-

SABÓIA DE CARVAessa legislação

antes que os capitalistas assumam as cadeiras.
o
Sr.
~utahy
Magalhães -

Exatamente. Teríamos que fazer

aqui,
no dia a dia dos nossos
trabalhos, um estudo profundo

para evitar essa influência do

poder econômico nas eleições,
a qual vai distorcer totalmen-

te o resultado, porque a isso
a desififormação. A
isso somam-se as
campanhas
constantes contra os polftico~. os parlamentares. o· que é
que vemos hoje? Tive a oportunidade de citar, no pronunciasoma-se

de ontem, não sei se V.
estava aqui naquela hora,
que. no meu estado, segundo
pesquisa feita pelo lbope, com
pergunta direta, se se votaria
em casos tais, tais e tais.
Cinqüenta e dois_por cento da
população do meu Estãdo disse
que vo·taria no candidato a Governador que rouba, mas faz!.
Isso,
S_r. __ . Sena·dor,
é
inominável. Não podemos admitir isso numa eleição séria.
Não podemos admitir que se
compre tão acintosamente. comose está comprando, uma cadeira
de deputado .. Também não podemos permitir, como já permiti-_
mos. que aqui e na Cãmara_se
façam votações nessas conOições, porque no momento_ em que
vejo aquele plenário da Câmara
cheio, fico apavorado, pois na
hora em que. conseguem atrair
aqueles omissos que aqui não
vêm, que não comparecem para
votar, que só vêm quando interessa a eles. não naquele interesse _di to _gor alguém do_
"toma lá dá cá''; não_é _o_ fi_sio1og1smo pol ftico, é o_ fi-siologismo
económico,
principalmente. Por. isso, Sr.,
Senador, concordo com v. Ex~
ao abordar essa questão. poiS
quando fazemos esse tipo de
c r í t 1 ca,
sabemos que po-dem
distorcer as nossas Ralavras
lá fora; mas nós também temos
a consciência de que estamos
aqui verberando contra o que
existe de cancro pobre dentro
do nosso meio, estamos também
procurando evitar que
esse
cancro aumente com esse trabalho. que está sendo feito nas
eleições estaduais - compra de
votos, compra de cadeiras. E
contra
isso
que_
ficamos
indignados. Não· vemos mais os
políticos de vocação, os políticos que querem, realmente,
trabalhar em benefício do povo, pois esses não têm condições de poder trazer para cá a
sua consciência, o seu desejo
de trabalho, o conhecimento
das causas públicas e a defesa
dos interesses daqueles que,
mento
Ex~
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i ntenç5es.
Então~ ·cab"!'! a·nóS:~;
cab.e _ao Congresso. cabe a . _to~
dos os legisladores roelhprar
esta lei para pegar essa gente
de "colarinho branco". Por:_ isso, solidarizo-me_com_ V, -Ex.n
O SR. CID SABÓIA DE CARVA- Estou preocupado. como -v. Ex 1r _
LHO - Obr i gad_o, .Senador Ju_tahy com es_sa situação_ que s_ó_ --enMagalhães, pelas palavras adi- fra·quece a democracia. poiS,
tivas ao meu pronunciamento.
corno V_"" .ExA está
diZ-~ndo.
os trusts-, ·as ditadura se proO Sr. Ne~ Maranhão - Permi- l i feram numa situa-ção ,dessas.
te-me V. Ex um aparte?
O SR. CID . SABÓIA DE CARO SR. CID SABÔIA DE CARVA- VALHO - MUi to obr-i-gado. Sena-LHO- Ouço com prazer o--sena- dor Ney Maranhão. __ Ouvi o apa...r-.
dor Ney Maranhão.
.
te de v. _Ex.~t com ·mui ta a tenção, e fica inserido no meu
O Sr. Ney Maranhão - Senador discurso para sati'sfação __ pes-c·id_Sãbó-iã de Carvalho, v. ExS/. soa 1 , porque; na Vf'!rdade, . h.á..
está trazendo um assunto da muita maturidade na sua fala.
maior i_mportânc1a, como bem
disse bem aparte, com sua reA 1mprensa no Brasil sofreU
voJ_ta_ de homem sério, de homem um fenômeno mui t-o
i nter-es.:::
reSponsável, pelo ·mandato po- sahte. Jornã1ista foi Josê do
pular,
o
Senador
Jutahy Pa-trocí:ni.o, .-na sua luta em
Magalhães. Sabemos que nO con- prol da aba 1 i ção dos e-scravos.
gresso Nacional e em todas as No _Ceará, j orna 1 i sta foi_ __João
classes existe alguém que não Brígido .. Tinha_ o__:__jori1al, -·a·
representa aquilo que lhe foi
Un1tãrio ; era um homem pele-delegado. Temos_ representação mista. era o homem d.o __ combate_,
nas Forças Armadas. na Câmara era_D homem da luta do- dia_ a
dos- DepUtados, no Senado Fede- dia.
ra.T, enfim, pessoas que vieram
para representar um_ mandat9
Jornalista foi-mau_pai, com o
que não está sen9o cumprido. E_ jornal o Combate , que pouco
nece.ssár i a a cansei ent i zaç:-ã.o durou_,
com
o
j_orna 1 . A
da imprensa falada, escrita e Esquerda , ·que pouco -pó de du-televisada. Somos o "saco de_ rar, com 'b jonral o D_iãrio do
pancada".: Tudo o_ que acontece Povo , que dur_ou alguns _.·anos.
no CongreSso Nacional, qual- ma_s fOi tragado pe 1 o modern.i squer equívoco de Senador· ou mo~. foi tragado, acima de_ tu-.:..
Dep!Jtado ~- '!:o_rr'la-se
destaque d_o~ pelas forças_ ao capital.
pra_t i camente _ por 3, -4, _ 5, pols teve que é-ncerrar as suas
dlãs. S_obr_e as· di scursõs, -pro- atividades_. Jornalista foi Oc _
nunciament_os, _a luta que tra- lavo 6ilac: jor:nalista foi covamos aqul neste plenário, , elho Neto: jornalista foi 0oanas Comissões. pouca coisa_ é quir-t Nabucó, e-- digó- 0oaquim
divulgada. o- que acontece? o Nab'JCO - ol_bando para Mansueto
que V. Ex a, _Senador Ju,tahy Ma__- de L~vor, como _a homenageargalhães, ãcaba de falar que 1 h~;:
a
-ter-ra.- o berço de
52% dos
eleitores dizem qu_e Nabuco.
vota no candidato que· rouba __
o - Sr. M3.nsUeto de Lavor mas faz. Isso é o ref 1 ex o de_ssa campanha_ dirigida c_oritra o Isso me horira muito.
congresso Nacional. Nós aqui
temos
uma responsab i l i dad_e,
ri SR: CID SABÓIA DE CARVAm"as .o. que é que se vê nas- pes- UriO - Na verdade. - j orna l_j smo
quisas de opinião pública, Se- e.ra aquela ativídadé de Demónador Cid Sab6ia -de Carvalho? c.rit_o Rocha. ·no "Ce_ará: de r~
O Congresso Nacional entre o t.Ji api na,
no Ceatá_; fanioso"S
último ou_ penúltimo pod_er pe- jornalistas da Bahia: jorna~
rante __ à
_opinião
públ_ica_ 1 i stas do Pat'ã~~- onde o pr-édio
na c i ona 1 . Es.te o'- resu 1 tado. do jornal era-todo marca~o a.
desse tipo de campanha dirigi- bala;_ jornais qUe eram empa_sda, emb_oLa sabendo que quanto telados por forças _governameti- -_
mais falam e denigrem o_con- tais, jor-nais que .eram _des~.
gresso Nacional. estão _dene- truídos _ pe1.as tr_opas, pera::i"
grindo a democracia, estão e_n- cavalarias; J-ornais fechados
fraquecendo
o
poder
dii pe1 o_ E.s_tado___ Novo_, __ porque eram
1 1berdade. Com relação ao pro- jornais ideo_l6gicos. O fenOme_bl ema dos gastos ele i tora is , no nc:i Brasir_fez da _imprensa,
somos cu 1pados, porque ti nhe ~ do Rád1 o e_ da Tel_evisã_o, comomos que fazer uma . lei dur~.i. que órgãos complementares _de
para que a J_us_t i C;.a pegas se atividades
empresariais, d~
esse pessoal, que eu considero atividades negociais.
tanibém de "coJarinho branccJn,
po1s querem comprar um mand~.ito
o. Ú1divfduo tem urna_fábr.ica
para se-beneficiar. Não acre- de bicicletas, tem· _l,lma fá.bri_c2.1
di to que o candidato que ga.ste de
refr i garantes·; e tàmbéro
trezentos, quinhentos, OLl um produz papel: ele _tem a_ti_v_tdamilhão de d6Jares, numa carnpa- des as ·mais vartadas. inc1us_i_=
nha para mandato de Depu·tado ve no setor imobiliário_._ •.Es.s.e
Federal não tenha
segundas homem faz .fraude, esse homel'!l

às veZes, muito iod1gnamente
até, ma_s principalmente sem
saber o que estão fazendo, estão vendendo a sua CoriSciência
e o_seu voto.
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portância. calcado, inclusive;
numa nota que saiu hoje,
nota
cara,
paga, é verdade, não se
sabe por quem, financiada, não
se sabe por quem. Um espaço
desse, certamente, se o autor
tivesse pago gastaria muito
dinheiro, a tróco de quê? Se o
os jornalistas foram como que
Ouço o aparte de V. Ex-.ã, no- Parla_mento não está bom hoje,
calando, e há os órgãos jo"rna- bre
Senador
Mansueto
de e nós somos os primeiros a dilísticos
sobreviventes, que Lavor.
zer que não somos perfeitos,
representam um pensamento põnós temos as nossas lacunas,
O Sr. ManSUetC~- de Lavor
No- os nossos _erros, os nossos pelftico. que représentam uma
categoria social, mas há tam- bre Senador Cid Sabóia de car- cados, às vezes até ·grandes,
bém
o jornalismo meramente valho,
_·interrompo,
até com mas que se corrijam pela via
complementar do comércio, da certo constrangimento, ·a seu democrát-ica e não pela via esindústria e talvez da agricul- br i 1 hante
discurso,
porque· cusa da compra pelo vil métal.
tura, perfazendo um todo_ para, quando V. Ex 4 se referia aos Então, .Senador, meu apoio _à
se possfvel a sobrevivência grandes_
jornalistas
e aos linha
de pronunciamento de v:
sem problemas de um determina· grandes órgãos da imprensa es- Ex 4 • que foi e está sendo da
do gr~po capitalista.
crita naciona1, eu me lembrava maior oportunidade.
de uma frase de Simão Bo1fvar,
Graças a Deus, há os jornais o Libertador. Ele dizia que a
Com isso V.
Ex 4 está dando
que sempre foram de jornalis~ parte principal das suas con- resposta àqueles que acham que
ta, famílias que evolUíram le- quistas
não se devia aos ca- o Parlamento é mais do que uma
vandO à frente o sonho de - im~ nhões do seu exército, mas à inuti1idade, -é uma Instituição
primir sempre aquele jo~nal. pena dos jornalistas que foram danosa aos interesses do Pafs.
A1 guns sucessores foram toi h i- mais importantes. Ele se refe- EsSsa via que v. Ex 4
taxa de
dos no me i o da· cami rihada·· e cé- ria a um Jornal El correo Del fascista,
que é esse tipo de
lebres jornais fecharam.
Já Orenoco, que dava . apoio por incursão. surge em momentos de
não falamos no_ correio da questões de idéias - não por turbulência. E para aparecerem
Manhã i não falamos no Diário oportunismo, não por razões }ogo os salvadores da Pátria.
de Nottc1as , no Rio_ de Janei- financeiras
a sua luta E lamentável na campanha poliro; não falamos no Correto do libertadora.
E
ele
dizia: tica que haja pessoas que queCeará_, no Unftãrio , no nos- 11 Ess_e j orna 1 élj udou-me mui to rem exer-cer cargos pol fticos
so Estado; já não falamos no mais do que aS baionetas __ dos de governador, de deputado_ e
Diário do Povo e _e_m mJ,J_i to_s_ meus soldados e O$ canhões. dos senador, dizendo: eu nã_o S"ou
outros jornais que não puderam meus pai;alhões 11 • E claro que a político. E é)assim que eles
sobreviver diante do novo pa- imprensâ Que V. Ex~ defende e se aQresentam aos eleitores.
porque se
norama nacional. pri·ncipa'lmen- descreve, -~ essa
-; mPrensa, Isso e----lamentável,
te e depois do momehtb dO uso esse j orna 1 do. __ qua 1 podemos não são políticos que não se
da força, coibindo a 11berade discordar, do qual temos o di- apresentem para cargos pol i'ti_de imprensa e criando mais um reito de discordar. mas há a- cos.
vão para as ~uas empre-·
ângulo de. esmagamento para as quela ímp"rensa, aquele jor"'nal, sas. vão para os seus negó"forças
de informação neste aquele profissional que nunca ci os; . aqui
é
Casa
de
Pafs.
temos o direito de desrespei- pol iticos. ouem não for po1·ftar,
porque defendem idéias. tico_e quem não quiser ser poo Sr. Mansueto de Lavor" - correntes de pen~amento, di- lítiCo não entre nesta Casa,
Permite-se V. Ex~ um aparte7
vulgam á Sua filosofia, o que porque os que entraram aqui
é um direito asseijurado em sem ser políticos foram os miO SR. CID SABÓIA DE CARV.~- todo regime democratico .. La- litares Que,
com suas botas.
v o 1 ta-se
à arrombaram as . portas
deste
LHO- Concluo meu raciocfn1<'· me·ntave_1mente,
questão parec_i da, à questão Congresso, como as da UniverDa
ta 1 sorte que, Quando f.~ similar da conquista de· um sidade de Brasília. Aí sim,
lamas em imprensa, em rádio e mandato,
QUe é" si mi lar_ à con- esses que dizem que não_são
televisão,
nós temos que pen- quista de um espaço em um jor- p·al fticos e que querem mandato
sar imediatamente na revisão na 1 , em um r.ádi o,_ em uma em is- po-1 ftico, mandato- popular, são
dessas concessões, na revi sãó sora de te1evi'são. E.sta é uma iguais àqueles que com baionedessas conc·essõe-s. r9pi to, i n-\ tribuna p3ra se defehder idéi- ta e botas arrombaram as porclusive num pafS onde essas as, para __s~ representar seg- tas das universidades e dos
concessões são gratuitas, onde~ ment_os. populares major .i tá ri os pa'rl amentos.
Se querem vi r
os empresários nada pagam ao e não minorias_.. Há muita gente para cá, que sejam políticos,
Estado pela utilização que fa- comprando
mandatos,
já não e o nosso desejo-é que se~am
mas por politicas melhores do que nos.
zem desses canais, concessõe~ ·_mais por cruzei r os,
que foram feitas sob um crité- dólares. Fiqu.~i sabendo que há Ai sim, oc_orrerá o processo de
rio de apadrinhamento e não c_andidatos que estão gastando aperfeiçoamento -democrático.
propri amante em·
mereci menta .5 milhões de dólares para con- Parabéns~ V. Ex 4
nunca questionado com serieda- tliJi star uma
cadeira
neste
de neste Pafs.
C~cngresso.
Ora, _como já a"firO SR. CID SABÓIA DE CARVAmou o Senador Jutahy Magal- LHO -Muito obrigado, Senador
·
Ouándo falamos em comunica- hiies,
1 sso não pode ocorrer Mansueto de LaVqr.
ção, devemos ter .um ju i_:zo c r f- iriocen;temEm-;_e. __ É
impossfvel
É evidente que se o Parlamentico muito profundo, e quem qu 1e haja so boas intenções de
lhes fala é um jornalista. um se f"'vi r ao povo através. de ":'ma to é
indecente· e medfocre,
homem de rádio,
um homem de trfbuna parlamen~ar com um ln- como dizem hoje os jornais,
jornal. um homem de televisão: veqtimento fabuloso de 5 mi- não se há de corrigi-lo. pondO
ainda hoJ'e mantenho minha co- lhõ~:ts de dólares. E há candi- suas cadeiras à venda. E esse
luna diár a no jornal Tribuna datps gastando isso para ser artigo que hoje está nos jordo
Ceará, em nosso Estado. depl'Jtado federal ou senador. É nais é um item da publicidade,
Sempre fUi de rádio, trinta e cl ar'o que 1 sso conspurca o é um_ item negocial desse esmuitos anos diante de um mi- mandato pop01ar. suja. desvir- tranho caso: alijar-se os pocrofone; sempre fui de tefevi- tua \ a
missão
da
tribuna líticos doS cargos Polfticos e
são, muitos ânos de televisão, parl(ilmentar.
Então, esse dis- ent~egar-se aos empresários os
com comentários diários .. Sei curse.) de V. Ex: 4 é da ma 'i o r i m- ca.rgos púb 1 i c05, que, na tu r a 1I

esse homem explora operário,
então ele precisa d_e rádio,
jornal e
televisão, e compra
rádio~ jornal
e televisão e
completa
o
seu
esquema
empresarial.

do que estou falando! E sei da
transformação que nouve.
De
tal sorte que não existe o
jornalismo ideológico, o. jornalismo doutrinário,
sUbstituído
pelo
jornalismo
empr"esar i a 1 •
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mente, não têm a mesma filosofia das atividades privadas.
As atfvidades privadas têm,

naturalmente, outro sentido. o

do

lucro. A atividade pública

visa, acima de tudo, aos interesses

de.

maiores da-coletivida-

o · Sr. Carlos Patrccfnio Permite-me um aparte, nobre
Senador

"Cid

Carvaího?
O. SR.· CID

I..HO- Ouço V.

dor
Carlos
todo prazer.

o

Sabóia

de

SABÓIA DE CARVA-

EX'~ , nobre Sena.Patroci_ni o,
com

Sr. Carlos Patrocínio - E-

minente Senador Cid Sabó1a de
Carva 1ho, • .
gostar ta
de
congratula~-me
com V.
Ex~.
mais uma vez, ouvinte atento
que sou dos seus pronunciamentos, devido ao conteúdo de filosofia,
de democracia,
de
vontade de trabalhar e bem representar
esta
nossa
Instituição._- De
fato, .exi_ste
uma deliberação, cada vez.mais
patenteada,
de desmoralizar o
Poder Le_gislativo neste País..
4
V.
E:x
_já delineou a maneira
pela quaQ se pretende medi fi-·
~ar
totrlmente os .membros com
assento .
neste
Congresso
Nacional:
através do_ poqerio
económico, que está patenteado
através
dessa matéria_- pag<;l_.
que eu também tive oportun1da-de,
não de ler, mas, pelo menos, de _ ver
nos
j orna i_s de
mai,or
c i rculaçáo
do nosso
País, ii-lclu-s_ive aqui, dÕ Dis-.:-.
trito Federal·.
Gostaria tambéffi, nobre Senador Cid Sabóia
de Carvalho,
de dizer que os
apartes que V.
Ex 4
concedeu
'aos
Senadores
0utahy _Magàlhã9s, Ney Maranhão e Mansueto
de Lavor trouxeram luzes maravilhosas e espelham tudo aquilo que está acontecend~ na
riossa querida Pátria.
Fala-se
na renovação de 70~ a 80% do
Congresso Nacional. Não sef se
esse pessoal da dita esquerda.
esSe pessoa 1 do PT, PSB.
PCB,
PC
do 8, terá acesso, já que
possivelmente eles
não_
:têm
quem
financie
as.
suas
campanhas.
Espero _ que
haja
aqu1 dentro deste Congresso um
equi 1 fbrio de forças. Se virão
para cá os magnatas ou aqueles
que
são
financiados
pelos
trUStes
nacionais, que venham
aqueles que sempre .falaram 'a
favor, em pro·l das classes meOOs favorecidas'. Mas
gost'ariél
de
ilustrar que isso estã acontecendo ho met,u Estado de
Tocant1ns.
eminente
Senador
Ci_d s'abóia de c.Srvalho. 0-_cústo· ·da . campanha do candidato
offcial do Governo está ocÇado
em. ::'.''20 mi 1 hões de dó 1ares, e
pe5soas como o- erninente Sena-dor que neste momento pres i_de
nossos
trabalhos~ nãd
servem·
mais ·para
e1eg~r-se. Senador
pelç nos,so
E~_t.ado. __ Por _#que
sera·.
Senador
Cid Sabo1a?

Esse cidadão rl'ão honrou o _nos-

so Estado? Mas .ele foi afasta-

do das suas pretensões de

ter

o seu mandato renovado. Parece
que não participou de
uma

convenção.
E o. gue está acontecendo no Pafs e que pessoas
de outras
regiões estão indo
para o Amapá,
para
o
Tocantins,
Estados que .ainda não
dispõem daquelas
lideranças
com_ condições financeiras ou
talvez
intelectuais,
culturais,
para ocuparem os cargos
que deveriam ser evidentemente
disputados por aqueles que m.oram ali
durante
toda a
sua
vida.
~ortanto, V. ExA aborda
um assunto_ da mais alta impor- ..
\~_nc_ia,
da
mais
alta
atualidade.
InfelizmenteA
o
temor e o clamor de v.. Ex
não
terão respaldo,
já
que está
proliferando cada vez mais o
poder económico em nosso País.
Agradeço e· congratulo-l'tle com
V. Ex a
pel'o brilhantismo do
seu discurso.
·

O SR. CID SABÕIA DE CARVALHô --- Veja;· Senador Carlos Pa-:trocínio. -a_quem agradeço, que
não somos contra a presença de
determinados
segmentos da so-

~ie~~dec~~~~anod~;nag~P~~~6~~~

C taro que aqui pode chegar ·o
homem pobre, como o homem rico_; _o _ op·erá~ i__o,
cpmo
o
seu
empregador.
Mas
que cheguem
democraticamente, de modo
lícito,
de modo
1 impo,
sem a
corru~ção el~ttoral._

Nota-sé. esse comp1ô contra o
Poder Legislativo,
porque as
pessoas
dizem:
"os pol fticos
são
sem-vergonha,
são
ladrões". Mas, por dentro, essas _ pessoas
. pronunc 1am
claramente_: "quero __ ser um dess_.-.:: políticos". Tanto -querem
q~e gastam altas fortunas para
virem até aqui, para terem uma
cadeir~. um mandato.
Não PodemoS condenar o empr-esário que se eleQe; é
um dlrei. to
que
e 1e
tem de se
can'didatar. Mas temos
de ccbrar de todos _licitude no proced_imento,
honestidade
de
pr-opós ttos.
Quem vem aqui, como diz o Senadar Mansueto de Lavor,
é
porque é_ político. Usar a farsa de_dizer ~ue é
cont~a
os
poJ ític.os e
di.sputar uma cadei r a mostra que essa . pessoá
que
disputa
é
mesmo·
utn
polftico. E criam esses pejorativos que até t_raz6m prob1emas -··-· à.
família
dos·
Parlamentares. Ai dos Srs. Senadares e dos Srs._ Deputados_
que
têm
fi 1hos ado_1escentes!
Mui tas vezes esses adol escen~
tes
já foram levados- a psi_cól_ogos,
porque tinham o pai
como a mai_or figura existencial,
respeitavam. o •próprio
pai
mas~- ào chegarem ao ê:Olégio ouvem o prof.essor dizer
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que todo p_ol ítico é ladrão. O
aluno. entao, raciocina: "e o

meu

pai?" .

Chega

em

casa e

pergunta ao pai : 11 meu pa 1 , o
senhor é ladrão?". o pai en-

contra um modo de responder,
talvez,
já instruído por
psicólogo, por um pedagogo-, e,
quando explica 9ue não, que a
sua atividade e
honrada, _a
criança
responde:
"en~ão,
o
senhor vai ser ladrão. E o que
ouço
na
escola, é o que ouço
na rua, é o que vejo.na
televisão,
é_ o que os humoristas
dizem, o_s apresentadores aeregoam nos canais de televisao".
Falam nas mordomias, marajás e
outras coisas tantas.· que são
lançadas contra o- Parlamentar.
Aqui
está o artigo publicado,
hoje, em que um cidadão- -·nat_uralmente pensa que é democrata- lamenta que o Presi_dente da República não possa
intervir no PQder Legislativ_o.
Qra,
isso é um atentado à moral pública, é um atentado à
regra democrática, é inconstitucional,
até.
Ninguém pode
apregoar
o
descumprimento da
Constituição ou lamentar que a
Const-ituição
tenha .este ou aquele procedimento,
porque a
Constituição é
o Estado,
a
Constituição-éo estatuto do
Estado e,
como
tal, não tem
contestaç$io_.

Um

o

Sr. Rt.iy- Bace-1 ar -

me V.

Ex a 1o1m aparte"?

Permite- -

O SR. CID S~ÕIA DE CARVALHO- Só um rninut_o.
Ela pode
ser emendada, pode haver proposta, pode haver debate.
Mas
apregoar
que é lamentável qae
o Poder Legislativo tenha aqui
marajás ganhando, para pilotar
um_ elevador, o que ganha um
piloto de um jato. é um atentado_muito sério e R.recisa s_er
i nvest ;-gado
pela,., Presidência
da Casa •. Até sugeriria um ofici,ó endereçado a ~es_ses jor.n~ 1$, para __ saber, a 1 ém da responsabilidade do autor, aresponsabilidade da reprodução e,
acima
de
tudo,
os
ã1tos
gastos: de onde esse dinheiro
saiu,
qual
a final idade, por
que esse dinheiro não está retido pelo Plano Co·llor, se é
empresa ou'pessoa física 1 pessoa
natural
ou
pessoa
jurídica.
Ouç_o_ o aparte de v.- Ex 4
bre ,Senador Ruy Bacelar.

,

no-

O Sr. Ruy Bacelar - Eminente
Senador Cid Sabóia de C'arva-lho, V. Ex~. nesta tarde, prqnunci.a um intelir;~ente e minuC"'i oso
discurso na defesa do
Parlãment_o brasileiro,
pela
lisura dos pleitos.
v.
ExA
l'uta contr~ a _compra de mandatos,
sobretudo por
parte de
empr.esár i os, sobretudo daque·1 es que enr1 queceram sonegan-.
do, r_oubando, enganando a
sociedade brasileira. Entretanto, eminente Senador
Cid Sa-

4338

Agosto ile 1990

DIÁRIO DOCONGRESSONACIONAL(Seçao ÍI)
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dos Deputados, no Senado da
R_epúQ11ca, .nas Assembléfas j..egislat1vas,_· nas. Câmaras deVereSdore~ e no.Poder Executivo.
Parabéns a V. Exa

obteve extraordinária popularidade pela sua eficiência
trata-se de um homem eficiente
pela sua clarividência
s.e aQ_ mesmo tempo empresár 1 os
~rata-se
_de um homem c1arivie políticos, tenham-se utiliaente pelo Seu sentido de alzado do desonesto expediente
O SR: CID sABÓIA DE CARVA- cançar a questão social. Ele é
da compra de votos.- Querd cha- LHO- Muito obrigado a V.
Exa um socialista, um homem de exmar a atenção da Casa para o Motivado pelo Que ~cabo de es- celente mentalidade fez esses
fato de que, muito pior po -que cutar, devo dizer oue a cor- assentamento que.o glorificou.
a compra de um mandato por de- rupção não se dá apenas pelo Por isso, se for candidato,
terminados empresários, sobre- dinheiro diretamente aplicado será imbatfvel,
patrocinado
tudo esses que enriqueceram na
compra
.dos
colégios pelo próprio cargo para voltar
eleitorais.
·
··
i 1 i c i tamente. enganando, son-eao.cargo. Isso é corrupção,
gando, que repugnamOs tanto
isso é corrupção, porquê atenquanto v. Ex.a, é o mandato ad..:. -ve~am,
por. exemplo,
o que ta i ntei·ramente cc;mtra a 1 e i.
qui rido, obtido com a pro·teção esta aêontecendO etn Brasfl ia:
do di ri gentes po1 ftj cos.
P.re- SOb 6 argumento_- de que não f_oi
Vejam
V.
ex.as
quem nos
feitos.
governadores e até do ele i to governad_or. o sr. Joa- preside: Antônio Lu1z Maya.
Presidente da República C!Ue, quim- Ror1z é candidato a_go- Homem de um procedimento déusando indevidamente, imoral- vernador,
tendo
sido centfssimo nesta casa e dentre
mente, indecentemente, o -di- Govermidor,~ Fqi
impugnado. ·o tantos atributos até latim S.
nheiro público, o dinheiro-do Tribunal Regional
Eleitoral Exa sabe, para rezar melhor,
povo, mandam para aqui seus impugnou a ·sua candidatura; como sabe também o grego. o
apan1 fo1Uados. . Esses e>::empl os, mas se preva 1 ecer o espírito· que significa que pode conver~
que sao muitos por est·e Bras i 1 do atual Ministro das Relações sar nesta Casa com os Senadoafora,
ta 1 vez esteJam fazendo Ex ter 1 ores, se o seu espírito res Mansueto de Lavor e com o
com
que
determinados não se ausentou do Tribunal Ol"'ador, com o Senádor Afo"nso
empresários sintam~se· no ~1- Superior Eleitoral. o sr. Joa- Arinos e com tantos outros Sereito de usar indev-idamente quim _R_o_riz _será candidato a nadores _que gostam das le~ras
esses recursos para adquirir governador dO Distrito F~de clássicas. o Senador Jarbas
um mandato público. _Daí dizer ral, tendo sido Governador çJo Passarinho, na longevidade do
que o discurso de V. Ex~ é Distrito Federal há pouco.
seu humanismo,
também gosta
mui to 1 mportante ne.sta Casa.
.
dessàs coisas de Vergi 1 ias MaMas nós, homens públicos C(ue
Altamente
p-restigiado pelo ro, de Quv1dio e de tantos
já possufmos um mandato, não presidente José. Sarney, quando outro!\. E verdade.
só o primeiro, mas __ o -se~undo- e foi deixar o cargo·, foi comuaté o terceiro, e nã"o:so aque---nicar primeiro _ao Presidente
ESse homem não vai concorrer
les que exercem_ mandato.legfs.- elei'to____ Fernahdo Collor e não à reeleição. Por que nao tem
lat_ivo, mas_, ·sobre:tudo, manda--::. ·ao Presidente em exercfcio, pop~larfdade, por ~ue exerceu
mal o cargo? Indag·ou·o·S"etiador
tos ex_ecutivos, é ·que devemos José Sarney,
ser
e,xemp 1 os, - ..para · ..que
Carlos Pa'tro·cfnio. Não porque
empresários- não venha:m para cá
Ele será ca:nOidato, --a preva- há um empresário que tem dicomprando aqui 1 o. que~· há de recer o espfr i 'to que permí ti u, nheiro para aplicar e qver a
mais precioso ·na. 1democracia, por eXemplo, uma grave infra- ca-deira ~ue ser i a de s. -Ex.ll.
que é a consciência do povo, ·ção constitucional na campanha cadéira que foi vendida no seu
representada pelo voto. Agora eleitora~ anterior, quando a Estado, cadeira que está devime_smo estamos a apreciar o que Justiça Eleitoral permitiu oue damente negociada. Para isso,
se passa nesta eleição por u~ma ex-murher de Lula fosse à senador Mansueto de · Lavor·.
o
todo o
Bra.si1 ... _o.,... Amapá, televisão devassar-lhe a vida nosso latim não resOlve nada,
parece-me, é.um exemplo_ disso. "intima, atingi-lhe a imagem, nem o grego, porque,.afinal de
Contrariando toda a: legisla-- moralmente, com- o suposto ar- contas, sõ garatujas da vida
ção, um homem públ i·c·o·, que f_oi gumento
-de
que·
era
um esse embrenhar-se na moraliPresidente d<i! Repúbl_.ica. pr9-...· at:JOrtista. :ISso_-. foi
tolerado dade da aplicação de verbas
cura de todas as maneiras pos-;opela Justiça Eleitoral, ades- Com finalidade el~it~~ais.
sfveis_ mudar de do-micilio, . .de.. peito do- art. 5.2. da Constituiuma hora para outra, para ser ção· bras j 1 e i r a. ·que, num dos
Não há quem entenda essa moSenador, Co_1 ega no.sso, .- e, a· seus prime i r os i tE!ns, garante ral , não há quem entenda e não
que é pior, do nosso Partido, essa iriviolab.il_fdade, esse di- há denúncia que tenha ef'iciêneminente Senador.
-rei to à imagem,- esse direito à ci a no Estado de Tocantins
dignidade
de
cada um dos para devo·lver a este hom~m o
O SR. CID SABÓIA DE CARVA-: cidadaõs. Mas, o atual Minis- direito de disputar a cadeira
LHO -- I_sso é. chocante. Sendo tro das ,Relaçoes Exteriór~s. que honrou, porque •o cap i ta 1,,
do nosso Partido é mais cho-o-presid1ndo·aquéla Corte, hão injetado no seu próprio Particante a 1 nda.
·.encontrou
nenhuma
i nfração do,
afastou o abruptamente,
nisso, quando, de offcio, -dé- é
só
estou
. dizendo
0 sr. Ruy Bacelar
E. nós .va- ·>Veria_ ter 1mpe·d1do esse aten- cabruptamente com em homenagem
mos ter que conviver com· esse •tado à moral-do postulante do a
V.
Ex~.
porque,
casó
e>::-Pres.i dente da RepQb1 i ca e Parti do
dos
Traba 1 hadores, contrário, diria abruptamente,
futuro Senador. que tantos ma-·· ·pe1 o
caráter _
de para falar com os demais.
les fez a este Pais. Nós, ho- inconstituciona1.ídade.
O Sr. uutahy Magalhães- V.
mens públ 'icos, eminente Sena-·
dor, que já temos um mandato,
Ora, muito menos grãVe do que Ex~ me permite, Senador, mafs
devemos ser exemplo, para que isso é- o Sr. ·voaquim Roriz uma vez interl"'upção?
isso não continue a acontecer querer ser candidato a governo Bras i 1_. _Parabenizo v. Exa nador, tenóo sido Govel"'hadoi".
O SR. CID SABÓIA DE CARVApelo· inteligente e importante Eu nem sou favorável a esse LHO- Ouço· V. Ex~
discurso que faz nesta tarde, impedimento de r~eleiçã~ mas
na defesa da lisura dos plei- e·stá na lei_o_·impedimento ele
O Sr. uutahy Magalhães - Quetos, acreditando eu que essa reel~ição de GovernadOr.·sob-o ria também prestar, aqui, . o
seqüência. esse maior número 'argumento de quê'érá mais um ·meu testemunho-do trabalho que
de eleições poderá, por- cer-to, -secr"etãrio- de1 • Estado que um sempr-e foi desenvolv1-aO nesta
melhorar a qualidade dos re- · GovernaQor, ele gOvernou, mas Casa pelo senador do Tocan~
presentantes do povo na Câmara onão era Governador,Pior ainda: tips. Antônio Luiz Maya. S.

·
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Exa
trabalhou aqui
dur~nte
Soü urri tanto qua-nto mfstico.
Ninguém diz do trabalho_aqu,
todo o periodo em que exerceu Não tenho o pragmatismo daque- rea11zado. Ninguém vai ler n6s
seu mandato, nas Comissões~ no la afirmativa de ontem, afir- jornais a nos a preocupação__ç_om
plenário. sempre dando Suas mativa histórica que de quando os deficientes físicos. Ninopiniões
e seus pareceres. em quando r_ehertta neste Sena- guém -_v a i 1 e r nos jornais _a
Certa vez, brlncando- porque do:
"O _que vale não é o f'ato,
preocuPação de cada um de nós '
temos que ter um pouco de bom é a versão 11 • Penso que a frase com os interesses dos seus
humor para poder agüentar a seja mais ou menos esta. Uma Estados. Ninguém fala sobre a
nossa labuta aqui no Senado- frase muito repetida, como a- procura ministerial que em que
quem disse S. Exa que gostaria quela que eu já tinOa abuso de partimos, de quando em quando,
que uns vinte Senadores fizes- tanto se dizer: "0 Brasil não para atender ao Estado que
sem uma greve de 24 ou de 48 é um pais sério,*' como d.izia representamos. Ninguém se prehoras para ver como iam fun- De Gau 1_ 1 e. Onde _quer que se ocupa Com o rendi men_to das ç_p- _
cionar as Camisões do senado. cliegasse, nUma roda dé - estu- missões, com a apresentação de
U~
homem que se dedica. como dantes, ouvia-se tal expres- projetas, com qs debate~ eteS. Ex.a.. terá que concorrer com s~o. Ligava-se o
rádio
e tivamente realizados, e com o
que não se sabe nem se virá ouvia-se o locutor dizer: 11 Bem ideário aplicado em tudo isto.
11
para fazer realmente alguma que dizia De Gaulle:_ 0 Brasil Não!
I_sto, ~ monlentaneamente,
coisa ou se virá apenas para não é um país sé r 1 o" . E essa não interessa. Intessa é dizer
votar assuntos de interesse bobagem ficou sendo repetida, que o Parlamento é mediocre,
repetida,
parti cu 1 ar. Não -conheço o can- repetida,
e se De que o Parlamento de Afonso Adidato hoje a no_sa sessão. de- Gaulle. algum dia, _perfez
in- rinos é medi ocre.__. o Parlamento
sempenhou aqui
nesta casa. E sulto. deixou de i_ntei rar-se é incompetente-com Nelson Jodeixará de concorer porque há de alguns detalhes da
com
sua bim, com Nelson Carneiro·,
alguém
com
fortuna
que Fran·ça monumental, porque dela Bonifácio de Andrada, o Parlaconcorrerá àquele cargo.
V. poderia, quem sabe, dizer a mento é sem expressão com as
Ex .a. exatemente por' ser um po- mesma coisa .
figuras mais expressivas da
sociedade brasileir-a com· aslitico- honesto,
um polftico
que nunca usufru'iu do cargo
~as
o que vàle é a yersão e sento nas duas Casas.
beneficies pessoais,
não tem nao o fato, por certo tempo.essas condições para concor- durante um determinado instanA9ora._ vem ~ste cidadão e purer. Este é um exemp-1 o que po- te. o qUe vale mesma é a
ver- bllca um art1go em um jornal,
deria
ser
levado a muitos dade. aquela verdade que Cris- artigo - esse reproduz i do no
·outros-. Quantas vagas de Depu- to não soube definir.
Quando Pais inteiro, porgue as asneitados serão ocupadas por aque- Pilatos perguntou a Cristo: "O ras constantes sao de um pro1 es que não têm nenhum espfr i- que é a verdade", pela primei- veito pragmático
na hora de
to público,
nenhuma vocação ra vez Cristo ficou calado, uma eleição.- Be_m faria o Conpessoal?
.porque definir essa verdcide, gresso Nac1~na1
se viesse a
definir a verda_de é realmente defender-se,
uma prática que
F fco apavorado___ quando vejo o dificil, diante das relativi- lamentavelemtne, não aprendeplenário cheio, fico aterrori- dades,
di ante das normas. que mos ainda.
Se a1Qum dia, no
zado,
porque aqueles são os já estão nos nossos olhos e entanto, este orador chegar a
elementos que não trabalham e ficam como que a moldar a rea- -uma posi.ção que isto permita,
que são chamados apenas para l i da de ao nosso conhe'c 1 menta. não_ tenham dúvidas,
jamais
dar um voto. Ent-ãO, quando es- ·Há mesmo, no Di rei to, a famosa deixaria passar· em branco, Mitamos aqui
trabalhando para teoria de Kelesen,
que parte nha cu r i os i da de ·jamais cessaque outros possam estar dispu- exatamente na_nossa personali- ria antes de saber quem pagou,
tando os seus votos. -di sputan- dade, na pessoa de cada um de de onde Saiu Q dinheiro,
para
do a possibi 1 i.dade _de retornar nós. que pagou e a defesa coletiva
a esta Casa, acho que este eda honra e da dignidade de toxemplo que estamos citando a--- ·dos
os
que
for:ma
esse
9ora serve para mostrar o que
Vale- a verdade, no e.ntanto, o colegiado. Afinal
de contas.
e trabalho eficiente,
honesto trabalho efetivamente reali- pessoas assim, por não ace1tae competente. Nã_o é o que estã Zado.
Não
há
quem possa rem a Constituição, também não
neste artigo, que V, Ex~ está desfigurc:i-lo,
nenhuma versão aceitam
os_ __ _seus l?rincipios
trazendo ao conhecimento da tr 1 unfará.
Podem apresentar básicos,· o-r-espeito a honra, o
Casa é completamente diferen- todas as versões_, mas um dia a respeito à dígnídade alheia, o
te,
é o oposto deste art1~o é verdade rebenta.
Ela tem uma respeit9 à imagem que_ cada um
a "demonstração_. de que aqui
se for_ça
incontrolável.
Não há, ·tem o direito de preservar.
trabalha com correção; hones- involUGro maior do que a força
t i·dade e competência.
desse .conteúdo. A verdade e,
Ataca-se de um modo amplo,
acima _de tudo, soberana; não leviano·,
sem especificações.
O SR. CID SABÓIA DE CARVA- há verdades produzidas. ver- sem nenhum cuidado, porque são
LHO - o que então se espera, sões. são . feitas e podem até, ·pessoas que contestam a próSenador_ Juracy, _a 1 i ás, ·Jutahy em um determiando_ instante, pria Constituição e nem guerem
Magalhães- disse ·a nome do Víver_em--Um momento de triunfo-, saber dos princfpios basicos
pa 1 de V. Ex .a sem querer,· mas mas i stQ. é f,ygaz ~----pássagei r o e _atinentes
.a
cada
_u_rn aos
transformo meu equivoco em uma fa 1az
_tambem.. Tudo 1 sto ~ cidadãos .• Cada deputado é um
homenagem à sua linha patera. fáci 1, é leve como a pluffia.
E cldaQão,
cada Parlamentar tem
O que se pode fazer? Tentar leviano,
não tem nenhum peso, a seu favor as mesmas inviolaconscientizàr o povo o eleitor não tem sabor de realidade. bilidades,
os mesmos direitos
e espe_rar nas urnas uma res- Vale mesmo é a verdade·. ·
de 1 toda pessoa nasci da_ neste
posta bem diversa. Talvez as
Pafs.
lideranças populares mereçam
Espero _que a verdade do Parmelhor
sorte neste pleito. lamento se suponha às inJúrias
Mas é po"ssív"e1. Foi POssfvel
Talvez os homens entregues às coletivas e genéricas, as di- na campanha eleitoral falar-se
atividades já llQadas ao povo famações também ,generalizadas no nome de_ uma menor, Lurian,
mereçam uma consideração maior e até ·às
calúnias que de filha de Lula,
foi
possfvel
do eleitorado brasileiro. _Isto- quando em quç:~:ndo são .prolata-- trazer-se uma ex-amante de Lué plenamente necessário. Arti- das
amplamente neste Pafs. la, revelar segredos de alcogos como este podem ser publi- para atingir a digriidade de va, ou suposições de acontecicados em todos os jornais do nós todos, sem exceções, den- mentos de alcova._num progama
mundo e. a verdade não será tro da generalização,
que é de Justiça Eleitoral,
sem o
alterada.
instrumento da 1ev1and~de.
menor cuidado com a
letra
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constitucional,
a
letra que
permitiria a defesa oo candi-

talvez ex~ftamente -por causa desse epi s6di o_._ ~
o
resu 1 ta do é
qUé o Supremo
Tribunal Federal perdeu um
1lustre
Membro,
o
!tãniar-ati

dato vencido,

passou a ter um dos mais ilustres dos seus ocugantes, e um
caso que
não
é
coto. um

aconteceu:
a
re"r"1únc1a a uma
Cadeira do
su~fremo
Tribunal

também, às homenagens prestadas ao P~esidente da casa,
que, reialmente, -merecia conti.:.
nua r com esta Cadeira no senado, por todos. os mér 1'tcs,
i nclu_sive pela eficiência e elar1Vidéncia nas suas posições.

Sr. Pres 1dente, Srs. Senadores, infelizmente, neste Pa f s,

qUando enfocamos assuntos culturais, ·riteratura,- arte,
rnú-

Federal, talvez_com a certeza sica, normalmente há uma inside que amanhã vai -voltar, por- nuação velada de que, falamos
..um-~Justro é·mu1to tempo na
"amenidades". O esc:r-itor, o
vida de-am homem pú_blico, é artista, o poeta São apontados
mais do que um man-dato- de De- como "s_onhadores" e quando se
putado Estadual e
Deputado __ quer desmerecer a opinião de
fedefal. Cinco anos. o período alguém, normalmente, se dlz:
de um Presidente dO Br,asll, "ele é um poeta".
como déterm_i nàmos na Cons tituição, reduzindo em um ano os
Acredito, porém."'-C Que o grande
mandatos que eram conferidos _mal deste Pafs está em se reaos Gener.a1 s que chegaram à legar a cultura naci1~nal a um
Presidência da República.
segundo ou terceiro plano das
pr i orJ dades .
·t:m Cinco anos ml,Ji tõs morrem,
em cinco anos, mUi tOs n~fscérii,
A grandeza de qua 1 quer povo,
a realidade política como que contudot é medida e~atamente
se a1 tera inteiramente. Se eu pela · slntese- do que estes
for vivo não ·firíal -do mandato "sonhadores" r-eal tzam. E nedo Presidente Coll.or de Mel lo, nhum
povo
sobrevive
sem
se nomear sua Excelkncia o a- cultura.
tual Ministro das Relações Exteriores para que vote ao suNenhuma identidade nacional
premo, estando, como-ai_nda es-- se cr.istal t~_a_ s_em a cultura,
tarei aqui, se minha miserável que é a produção do próprio
suposição for ver_dad_eira. vee- esp'[rito de alma do povo.
menteme-nte Protestarei ~ tr~-.
balharei t:)ara que' ·o Senado nao
Que se-ri'ã- dO português _sem
permita este acinte nacional. Camões, Eça dS Queiroz, Fernando Pessoa; do inglês sem
Era o que tinha a dizer, Sr-. Shakespeare, Oscar Willde, John
P-residente.
(Muito_
bem! Milton; da França sem Marcel
Palmas.)
Pr-oust, Baudelaire. Jean Paul
Sartre; enfim, do mundo sem
Durante o discLJ.rso do._Sr.
Homer-o, ovldio, Dante A1ighieCjCJ Sabófa de- carvaJho,
Q
ri; sem Beethoyen, Chopin, MoSr'.
Pompeu _de .. Sousa,
3_a zart; sem Leonardo de
Vinci,
Secretário, deixa a caCJeira Picasso, Van Gogh?

au.e

da
presidência, que é-ocupada pelo Sr. Antonio Lujz
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condensa-se na pessoa e na
obr9 de Ariano suassuna. Ele
est_a para o Nordeste, como
Dostoíévski está para a Rússia; como Goethe está para a
Alemanha; como Cervantes está
para a Espanha.
As saud ,ções a Ari ano Suass.una inic1aram-se ho·
Recife,
mais_
,precisamente
numa
livraria. Lá se festejava a II
Semana do Autor Nordestino,
com a participação de mais de
100 autores, do Maranhão à Bahia, no mais autêntico __ e amplo
acontecimento
1ftero-musical
do Nordeste, e talvez do Pafs.

É exatamente sobre essa livraria que venho pronunciar-me
neste momento.
Há duas décadas o proprietário dessa livraria era ape~
nas um balconista demitido que
resolveu formar uma microempresa. Como só sabia cuidar de
1 i v r os,
fez
uma
pequena
livraria. Seguro do seu amor
pe 1a profissão de vende_dor de
livro, alugou uma lojinha nos
fundos de um prédio, na Rua 7
de Setembro, imbufdo do sentimento de independência
que
talvez, o Sete de Setembro
sugere. _Vendeu 1 ivros; · c_ontudo, muito mais do que isto,
acolheu escritores, jornalistas.
pintores,
artistas
plásticos, teatrólogos e atares. músicos, cordelistas, embaladores,
reperitistas
e,
principalmente, todos aqueles
que .se sentiram esmagados pe-las discricionárias-·medidas do
regime militar de 1964. A título de se tomar urna "batida"
de frutas regionais, numa sala
de apenas 20 m2, discutiam-se
idéias, mostravam-se as produções. trocavam-se informªções
literárias
e
científicas,
formava-se u_ma rede de oposição à ditadura, fortalecia-se
o espfrito de _resfstência do
povo pernambucano. e a cultura
nordestina encontrava terreno
par-a germinar reações e mais
produções.
_

Que seria do Bras i 1 s;em Padre
Vi e i r~. Machado de Ass,fs, Manoel Bandeira, Vi lla Lobos,
Gr-aciliano Ramos, Mário de AnO
SR.
PRESIDENTE (António. drade, Vicente do Rego MonteiLuiz Maya) -o senador que_ora ro, Mestre Vita_l1no e tod_os os
d;r1Qe esta sessão e que ocupa artiStas · populares -que não
momentaneamente esta Cadeira chegam às cumeadas da Academia
Diretor.P.~ no exercício evehtual- Brasileira de Letras?
ca Presidência, sensibilizado
Compreende-=- se-. desta -Forma, a
~;e
vê na obr-igação de agradeTenho absoluta- certeZa de que
cer às manifestações de soli- tudo seria muito mais triste, homenagem feita pela Governa.;:ar i edade dos nobres _Senad_ores ma 1 s do l_oroso. E ve~ am que não dor Carl os Wi 1 son ao _descerrar
c 1d Sabói a de Carva 1 ho, no_ seu me refi_ro a uma inflnidade de a placa de bronze com o sedepoimento
do
seu
abalizado e profUndo pronun- manifestações cio espír-ito,_ Cu- guinte
ciamento desta tarde, - e dos jos autores se irmanam a oeus secretário de Educa·ção, pr-oFer_nando
Ant_õni o
Srs. Senadores Carlos Patrocí- para real fzá-,.as, 1 im·i to-me a fQssor
nio, do meu quer-ido Estado do essa parte mais- erudita, mais Gon_ça 1 ves :
Tocantins, Jutahy Magalhães. elaborada.
"Há :20 ~anos atrás, esta
da cu1ta, histórica e bela Bahia,
nos
seus apar-tes ao
Ná semina_ passada, fizemos
1 ivraria foi a
semente dã
orador.
aqui a saudação ao Mestre A-resistência ao autoritarisriano Suassuna, pela sua posse
mo, reunindo no seu _espaço
Muito obrigado.
na Academia
Brasile~ra
de
os ideais de um pafs 1ivre
Letras.~
E 0-- fizemos baseados
e democrático."
concedo a palavra ao nobr-e na importância e na dimensão
Senador Mansueto de Lavor.
Esta s_emente germinou, cresda sua obra dentro do panorama
cultural brasileiro, reconhe- ceu, sa 1 u do fundo do préd-io
O SR. MANSUETO DE LAVOR (PMDB cida _internacionalmente. Ainda para uma casa maior e o seu
PE.
Pronuricia o seguinte mais: nós o fízemos inspirados nome, Livraria Livro 7, virou
discurso.
Sem
revi são _ do no Nordeste, que, cuja essên- bandeira de movimentos como o
orador.)
Sr.
Presidente, cia dos hábitos, costumes, fé, Mediarte - cujo lema era 11 A
Srs.
Senadores, associo-me, c~ença, de toda uma realidade, Arte como mei_o", publicou jor-Maya,
_ Suplente
secretârro.
-

.de_
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o superávit de
vraria que detém 70% do me~ca posit1vo __ fo1
do de Pernambuco; que atração US$ 16, 1 - b-ilhões na ~a 1 ança
tanto pode ela ·exerce sobre escritores, come·rci a 1 •
como- fCfrça- artistas. polfticos,
estudanprofessores que di ar_i aE eu deStSCO: com toda a cerera norma~ tes,
pela
coragem
do
seu _mente, como um ato-de devoção, teza, o Banco do Bras i 1 ·--teve
proprietário José Tarcísiõ-Pe~ passam peloS seus salões.
papel importante nestes resultados positivos da economlã
reira de,
em momentçs difíF5nai1Z~ndo,- qu-ero--desta triceis, acolher-se figuras como
brasfleira
naquele
ano de
Paulo cavalcanti, Marco~ Frei~ buna do Senado Federal, de li- 1"~89.
···--~""r e; O. Hé 1der Câmãra, tachadÕS-- vreiros Letfcia Lins/Tarcfsio
o êàri,co dO Êiras11. a -despe i tO
Pereira, a Livro 7, pelos 20
de "subversivos".
anos de fundação, a todos os das dificuldades que são de
funcionários, conhecimento_. de todos. e graDo casarão, passou a Livro 7 seus
e ___ o Nordeste ças_ à comPetente administração
para um salão com 1.000 m2," freqUentadores
onde hoje está, com 100 mil_ por_ ma 1 s essa demonstração de do Dr~-- Má r 1 o Béral"d, apW"oU um
luC_ro liqüidO, em 1989, de
títulos que somam· meio· milhãO viQór- no campo----ela cultura.
NCz$_ 1.107,2 milhão o que ede livros expostos e por onde
NCZ$
380,72 por
passam diariamente c i nc9 mi 1 __ São estãS as-minhas palaVras. quivale a
pessoas. Dois irmãos de Tarci- sr=:-Pr~sidente. (MuitÇI_bf.?m!)
1 o te dé mi 1 aç~es. _::sio, Suely Pereira casa-se com
NÔ___pri me-iro semestr-e de ..f989 ,'
Murilo Alves e abrem a LivraO
SR.
-PR~S:!DENT~ 1Antõn1o
ria Síntese, hoje com 15 anos Lüiz Mayál:- A Pre-Sidência se o resu_l tado do_ Banco do erar:-egí.stra
seu
· ex-:de fundada; João e Ricardo Pe- associa- a V. tX-' na manifesta- si 1,
reira, vão para Macei6 e tam- çáo de apreço àqueles que têm presidente. foi modesto:- NCz$
bém abrem uma 1 ivr_aria et sob a cultura_ como um valor verda- 48.8 milhões_,. No_. :;egund.o . ~-e
a orientação dos pais, Ctcero de1fo na vida.~E também agra- meStre, o-deSempenho foi . afe~
André e O, Luzia Fernandes Pe- dece a v-. Ex a manifestação ta_do pela pers.i_stênci a de facom
este tõ-res que-di_fi_cul::tar_am a v1d,a
reira, formam a famflia de li- de so-l idãriedadeda instituiç-ão nó ·semestre· arivreiros mais unida e bem suce- Presidente.
:terior e, sobretudo, pelo readida
que
o
Brasil
pode
O
SR._ PRESIDENTE (Antônio juste sa 1 ar i~ 1 que 1 nco.rporou
conhecer.
Luiz Maya)_
Concedo a palavra o IPC integral de _janeiro de
no_bre
Sehador Lou r i v a 1 1989, O Banco apresentou reHoje, escritores. editores, ao
sul :t_act_o negativo_ d.e setembro a
JOrnalistas e todos que çonry~ _Baptista.
cem a Livro 7 e ootras casas
no_vemb_eo ""· ""
do ramo pelo País a·fo-ra, a-nr-.,;
O SR; LCIJR:!VAL BAPTISTA (PFL
Mas ã adoçãÕ -:de programas de
mam ser a L i vr.o 7- a ma i o r 1 i--: - __SE~- Prõr1unCia o segUinte
vraria do Brasil. Talvez istO discurso.r ·-:..~Sr. Presidente. recuperação de créditos e _captenha motivado Gilberto Freyre srs. -sena-dores, tenhO em mãos tação. de ·r.eCLJrsos,_ de medidas
a dizer que a Livro- 7 é umã- o Relatório Anual do Banco do de otimização -de receitas ·e
Pan Livraria.
Já Dom Helder_ Brasil S/ A .• relattv_o a
1989, maior ·racionalização de disCâmara observando outro ângu- qUe me fo_i gent i 1men·te enc.ami.:.. pêndios, do incrementq da as~
lo, afirma que a Livro 7 "é nhado pelo seu atual presiden- sis-tência crediticia e dosesfor_ços adicionais em que se
uma das grandes alegrias que o te, Or_,_ Alberto Poli caro.
engajaram funcionários _e diriReei fe oferece". E o-- Protessó_r
Ester:--_elatõrio
refere-Se--a·
gentes
do Banco, tornaram posNilo Pereira, ao reconhecer
que "uma cidade se distingue ates e fatos administrativos sível ._apurar um lucro de NCz$
11
pelos seus monumentos , inclui da vjda desta secular e res- 1.058,4 milhão no Segundo seentre esses monumentos do Re- peitada instituição bancária mestre do. a·nc;> que p~s_s~u.
ei fe a Igre_j a de __ São- Pedro d_os do nosso País__. ___ praticados à
AS ações do Banc-o do Bras i 1
CTêrigoSi, ã Capêl a pela Doura- -época em qu_e et"'a _seu Pres i deno_ digno Dr. Mário Jotge tiveram rentabilidade nominal
da, o Teatro Santa Isabel. a te,
de 905,8% e 999.2%, Ordihãriashistórica FacUldade de Direito Gusmão_ Bérard.
do ReCife, a Llvrari-a Llvro 7-,
nominativas e preferenciais,
AS-1 rlf.Orl-naÇões _con-tidas_ neste- respectivamente.
"e acrescenta: "ainda mais com
o papo de Tar"cfsio- Pereira~· rel"atórlõ''"retratam bem uma dif'íC11 -_etapa da v_ida_ bras i lei-·
A-CSptã.ção
dOs
recursos
que é bom anfitrião".
ra,_em que_ o Pa_fs conv1veu com necessários à expansão dos emTarcTsio Pereira e a Livro 7- uma- taxa -de inflação, medida préstimos fo.i prãj udi cada .peequiparam-se a ~o i o Si l_ve_i r..a. pelo-_fMdice de Preços ao -con- lOs atrativos das aPlícações
financeiras de curt_fsstmq pra:_.
na Edi~ora ·civili~ação Brasi- sumi_dor;- _lPC,_ 9e 1.~64,9%.
zo, o que leVOU os--_dep6sitos a
leira, José Olimpyo, Ma EditoEntretanto,
Sr, - Presidente. ap_resentarem _ queda rea 1 de
ra de mesmo nome e -a E;lysio
Condé, no Jornal
de Letras: Sr:-s_. ·s.enaôor:es, contrariandO. 12,5%. situando-se em 31 de
as
expectativas
quanto· aos e-_ dezembro de 87,4 bilhões.·
cujos empenhos pelo engrandecimento da nacional idade cul_-_ feitos perversos da escãlada
Os emPrés-tinlOs ão Setor pFi~
tu r a 1
do
Bras i 1
são de preços e do clima de incerteza. conforme registra o pró- vado
atlngiram
NCz$
93~5
incomensuráveis.
prio ex-Presidente do Banco do. bilhões. Os rUraiS totãlfzaram
Com o advento da Livro 7_ e o Brã.sir-na ~ua Mensãgêm aos A- NCz$ 42,6 bilhões, e os destitrabalho da Famflia Pereira, o cionistas --- do-Banco, nados ao comércio. _indústria-_ e
Nordeste saiu do 5,A para- o 3,A "verifi.cou-se maior nfveT -de- serviços alcançaram NCz$. 50;9
lugar no mercado_ -de nvros dó atividade ·econ6mica,
com re- bilhões.
Brasil;
porém, abstraindo-se fle~os no crescimento do emesse
lado
estatlstico
e prego é do Produto Interno_ Demonstra o_. Rela:tórjo Anual
contábi1,
já é merecedõra de-- Bcuto_, -es1;1mado em 2_,8%__
do Banco do 6rasil que o_ap_pio
estudo sociológico a
influên_
-·
_às
ei<portãÇ:ões traduziu-se,
cia da Livro 7-na formação das
Entré bS fatores_ que influen- principalmente. nos adiantanovas gerações pernamtlucanas e ciaram tal desempenho, assi_na- mentes sobre contralos de _c.ãmnordestinas. com pesquisas _so- la~·o_ relatório a safra-de 69,9 ~bio (US$ 9,5- biThões). nos
ciológicas e culturais poderá miihõeS de ton-eladas de grãos créditos ~arª _a pi"oduç;lio de
averiguar-se quais às trans- e o incremento de 3,2% na pro- behs e~portáveis (US$ 4.8 biformaçõés ·operaaas ·remuma-1;- dução industrial. outro ponto· 1 hões) e nos financiamentos
na is a 1 ternat i vo-s,
Punho.
creio que
explicar que punho
ser for-ça f fs i óa
moral. Na Livro 7

como

o

nem--precisa
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a abertura de novas frentes de
No campo científico e .tecnotraba1ho
no mercado ffnan- lógico, o Banco do Brasil, ace1 ro.
_ través deSsa sua importante
Fundação. financiou, entre ouse as dificuldades que atingiram todo o País no ano que
Em 1989.- o Banco amp 1 i ou seus tros.
o Plano de Recuperação
pontos de atendimento
para da Capacidade de Pesquisa Inspassou.
4.449. O total de funcionários talada, de âmbito nacional, e
Os consumidores dos serviços situou-se em 134.301. A rede diversos projetas do InStituto
bancários
mudaram
seus externa está constituída de 46 Nacio~al de Pesquisas da Amahábitos, obrigando a que as dependênc~as_, -·incluídas trê:s zôni_a, do Instituto de Pesqu 1fhstituições que. os atendem se subsidiárias.
sas Esp~ciais e da Embrapa.
modernizem_. O Banco d_o Bras i 1,
destinados a promover a explorevela-nos o seu relatório,
ração racional e a preservar o
criou o Departamento de MarkeNo
campo
das
atividades me1o ambiente na Amazônia.
ting, para sistematizar as a- comunitárias, em que o Banco
tividades da área e consolidar do Brasil sempre foi vanguarDestaca-se,
Sr. Presidente,
iniciativas Srs. Senadores, o Projeto Vfinternamento o conceito de a- deiro no apoio· a
que
mereçam
seu
patrocínio;
deo
Escola,
que
dotou de apatuaÇão voltada para o mercado.
destacou-se no ano de 1989, relhos de vldeocassete e telePara isto, o Banco investe na segundo o Relatório; õ Progra- Visor 1.600 escolas de regiões
formação
de
dirigentes
e ma ouro de Música, também me- carentes, custeandq a produção
funcionários,
pois tal proce- recendo destaque as seleções d~ programas educativos.
dimento requer mOdificações na de basquetebol e a distribuiforma de pensar e aglr. Foi ção de 2.2 milhões de cadernos
Para ·apoio à saúde e à assisimplantado o projeto Adminis- a estudantes de primeiro grau. têricia social, sobressaem a
tração Estratéglca,
capaz de As instalações da AABB são co- co'nstrução
de 289 creches,
harmonizar esforços e manter locadas
_a
disposlção
_das pela LBA, e o auxílio a flagepelas
chuvas
e
as deci.sões admi ni stratJ vas e crianças de escolas d~ perife~ lados
n~goelais sintonizadas com
os r i a, oferecendo opçõeS de f.or~ enchentes ...
rumos defini dos.
"
mação cultural e desportiva.
Dizia em seu relatório o Pre:..O processo- de modernização
sidente Mário Bérard que o
requer sistema eficaz de 1no .serviço médico do Banco a- Banco do Brasil manifestava,
formações sobre o macroambien- tuou, também, nas campanhas de ao final de 1989, sua firme
de que a·_ Brasil
te e s61 ida interacão com pro- prevenção contra AID_S~ contro- confiança
fissionais de várias áreas. ledo Alcoolismo e combate ao superará as dificuldades de
Estudou-se as tendências da uso do fumo e de drogas,- cons- entã.o, e propiciará maior bemcom
economia brasi"leira e mundial ciente que está a
instituição eStar à sua população,
par_a a próxima: década .. o. tra- do que estes males representam progresso técnico e econômico,
ba 1 h o ex trapo 1 ou o fnteresse nocivamente para a sua comuni -' melhor distribuição de renda,
demàcracia e paz soci.al.
imediato da empresa e forneceu dade J_aboral.
subsidias
para
o
própriO
Governo.
·
Realizaram-se
FOi itlaUgurado, em oUtub.ro de
Ao Coryc1uir,. agradeceu aos
seminários com nomes interna- 198.9, o Centro Cu1 tu r a 1 e de funcionarias e d1retores, ao
ci·onalmente famosos e respei- Documentaçã.o
Financeira, no Presidente JoSé Sarney e ao
tados como Jonn Kenneteh Gál- Rio de Janeiro, no prédio onde Ministro Maílson da -Nóbrega
braitn, Pnilip Kotler e Gif- funcionou, até 1960, a sede do pelo apoio que dedicaram à
fof"d Pinchot III.
Destaca o Banco. O Centrg franqueia à instituição.
relatório,
também,
co·nvênio população Um afnplo ~spaço para
~r.
Pras 1dente, Srs. ·Senadocpm a Fundação Banco do Brasil atividades
artísticas
e
·
res.. destaquei de propósito
e a Universidade _de_ Brasília, cLnturais.trechos do Relatório do Banco
que se propõe a co 1o_car em
ação programa de adm1n1st'ração"
o programa Bolsa· de Arrenda- do Brasil que falavam de asavançada e estudos prospecti- mente de Terras,
lançado no pectos divers9s dos que estavo·s, cujos beneffcios se es-_ primeiro semestre,__ ja tinha mos acostumados ~ ler ou a nos
tenderão à comunidade.
143 municfplos engã]ados,
fa- preocupar com aquele importanvorecendo
a aproximação de te BanCo . . A importância do
O sistema on line estende-se proprietários de imóveis ru- Banco do Brasil, em qualquer
a ·434 principais dependências, rafs e agricultores dispostos tempo, para o nosso País. como
do desenvolvimento
e_. e>.<istiam mais de 1 .400 em a enfrentar o desafio de ter- promotor
é de
todos
nós
implantação. à época da con- nar produtivas terras ociosas. naciona1,
conhecida.
Falar da sua atua-clusão do relatór_io. No Campo
da Informática. o Banco do
A Fundação Banco do Brasil çãO ·econômfca·e financeira seBrasil caminha para impulsio- absorveu, em 1989. as ativfda- ria répe~ir o que a imprensa
nar a automação, achando-se em· des do Fundo de Desenvo_lvfmen- de_nosso País faz, diariamencom
destaque
e
andamento os projetas Fábrica to ComunftárfO e. aprovoU ~41 te,
de software (em conjunto com a propostas. no to ta 1 de NCz$ merecimento. Vi outro lado.
EMBRAPA e_ o Centro Tecnológico 2~2 bilhões, para ações nos Abordei outros aspectos. Menos
Apara lnformática)-_e o BBSAT, campos da ciência e tecn_olo- falados, muito relevantes.
este mediante a utilização de gia, esporte, _educação. _cultu- ti v 1dadas- · _que engrandecem uma
s~télite.de comunicação~
ra, saúde e assistência social instituição como o Banco do
e apoio a comunidades urbano- Brasil.
numa gestão profícua,
SãO numer.osas a~ _me 1 hor'i as ruraiS.
·
eficiente, correta de um grande servidor público, o. Dr:
introduzidas pela ex-Oiretoria
Neste _particular, 45 comuni- Má~io Jorge Gusmão Bérard, a
dQ.Baryco do Brasil ao longo de
1989. Elas abrangerem aspectos dades foram beneficiadas com quem dedico o meu cumprimento
organizacionais· e atividades recursos direcionados princi- _especial.
comunitárias, também.
palmente para·a_construção de
escolas e postOs de saude, aFinalizando,
Oesta oportuniA DireçãO Geral .foi reestru- quisição de ambulâncias e ·e- dade em que ressalto os resulturaâa e adotaram-se medidas quiPamentos médicos e odonto- tados alcançados pelo Banco do
para melhorar a eficácia da lógicos e a
insti1mp1antacão de Brasil, esta admirável
organização. O BB-Banco de In- sistemas de abastecimento de tuição centenária que tanto
honra o nome que usa,
o nome
vestimento somou esforços para água.
com equaiização de taxas {US$
410 milhões). Estes são nume-

res expressivos, considerando-
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de nosso Pafs, a quem tanto
As matéri-as serão inclufdas Federa 1 , nos termos do ar-t...
tem servido com grandeza de em Ordem do Dia, oportunamen- 40, inciso· III, alf..,ea a .. c:la
Constituição da República Fepropósitos, quero fbrmular ao te.
seu novo presidente, o or. Alderati.va do Bras i 1, combina.do
berto ~ol i caro,· antigo e dediO
SR.
PRESIDENTE (Antônio com os arts. 515,
inc1.;>o !I
cado servidor do Banco, com Luiz Maya) -Nada mais havendo 5i6, inciso r. 517,' e 488, §
uma longa pauta de relevantes a tratar, vou encerrar a pre- 4~, do Regula~ento Administraserviços prestados à institui- sente sessão.
t1~o
do Senado ·Federal, bem
ção, os melhores votos de suassim com as Resoluções (SF)
O
SR.
PRES.IDENTE (Antônio n~s 21, de 1980, e 87, de 1989
cesso na presidência
dessa
grande empresa que tanto tem Luiz Maya) - Está er.cerrada a (art. 1.1 ). com proventos integrais, observado o disposto ·no
contribuído para o progresso sessão._
do Brasil .
art. 37, . inciso XI., da Const i tuição Federal.
Era o que tinha a diz·er, Sr.
(Levanta-se a sessão às
17
horas
e
50
minutos.)
Senado Federa·l , 15 de agosto
Presidente.
(Muito
bem!
Palmas.)
de 1990 · Senador Alexandre
COsta, Segundo Vfce-Presiden(*) ATO DO PRESIDENTE
COMPARECERAM
MAIS OS SRS.
te, no ~xercí.cio da Presi_d~n.
cia.
SENADORES:
NQ 162, DE 1990
João Menezes - Cid Sabóia de
o Presidente do Senado FedeATO DO PRESIDENTE
carvalho - Raimundo Lira ~ Jutahy Magalhães - Fernando Hen- ral. no uso da sua competência
·.NQ 170, DE 1990
ri que Cardoso.
·
regimental e regulamentar. de
conformidade com a deleQação
O
SR.
PRESIDENTE (Antônio de competência que lhe fo1 ouo PraS i de·n·te· do senado F~de
Luiz Maya)
Nos termos do torgada pelo Ato da Comissão
art. 174 do Regi'mento Interno, Diretora nQ 2, de 4 de abril ra 1 , no uso "da sua competêncta
não há, nesta sessão~ o perfo- de 1973, e tendo em vista o regimental e regulamentar, de
consta do Processo n~ co_nformi dade com a delegação
do correspondente a Ordem do que
009292/90-0, . resolVe aposen- de competência que lhe foi ouDia.
tar,
voluntariamente, NEUSA torgada pelo Ato da Comissão
Fica
adiada,
por
falta 'BARBOSA LABARRERE, Assessora Oiretora n~ 2, de 4 de abril
SF:..AS-3. Parte de 1'973, e tendo em vista o·
de quorum, a votação do Reque- Legislativa,
consta, :. do Processo n,g_.
rimento nQ 285/90, lidO na Especial do Quadro Permanente que
hora do Expediente da. pr.esente do Senado Federal, nos termos 009.655/90-5. resolve aposen-'
40,
inciso
III,
tar, voluritar1amente, ARMA.NOOsessão e que deveria ser vota- do art.
alínea a, da constituição da CORRt:A DE- ·-AZEVEDo-, Anal ist"a-do nesta oportunidade.
R"epúbl i ca Fêderat i va do Bra- Legislat.ivo;
·
·classe
O
SR.
PRESIDENTE (António sil, combinado com os arts. "EspeC1.~1 ", Pa_drão III,
. ao
515,
inciso
II,"
516,
inciso
I,
Quadro
Permanente
do
Senado,
Luiz Maya) - A Presidência comunica ao Plenário ·que, nos 517, inciso VI e 488, § 4~. do Federa 1 • nos termOs do art·.termos do art.-. 43, inciso· II,- Regulamento Administrativo do 40, incisei III, a1inea a, .da
Fe§ 2 2 do Regimento Interno, de- Senado Federal, bem asSim com Constituição" da República
fer·e, na preseh"te data, o Re- o art. 11 da Reso1 ução n.!:!. 87. derativa do Brasil. combinado
inciso Il.
quer i menta nQ 284. de 199.0, de de 1989, observado o disposto com os arts. 515,
.
516,
incf~o I, 517, inciso VI
autor i a do . · Senador
A1bano em seu art. 4Q
e 488, § 4~. do Regulament"Q
Franco.
1 ido em 13 do corrente, por nãb ter S·ido votado
SenadO Federal, 10 de agostO Administrat"ivo do senado Fedepor duas sessões consecutivas, de
1990
. Senador Nelson ra 1 , bem com ·o art. 11 cta Re- ·
sol.ução nQ 87, de 1989, corii
Ca~neiro, Presidente.
por fa 1 ta de qu.orum.
proventos integrais, obs.eT"vado
O
SR.
PRESIDENTE (Antônio
o· _diS:posto.no. a.r-t._ 37,- i.ncf$0:
Luiz Maya) - Na presente ses- (*) Republicado por haver sal--- XI.- d? ConstituiÇãO Federal.·_-~,
1 ncorreção
são terminou o prazo ~ara a- do • - com
presentação de emendas as se- no DCN, Seção Il, de 11-8-90. ·Senado Federal, 15 de agosto
de 1990 Senador Alexandre
guintes matérias:
Costa, Segundo Vice-Presidente,
no
·exer"cfcio
da PresiCên"';
-Projeto de Resolução nQ 37.
ATO·DO PRESIDENTE
de· 1990, que autoriza o Goverc ia.
NQ 169, o~ 1990
no· do Estado da Parafba a emitir e colocar no me~cado, a-o· Presidente do Senado Fede-ATO DO SECRETÁRIO-GERAL
través de ofertas públicas,
DA MESA
Letras Financeiras do Tesouro ral .-no uso da sua competência
regimental e regulamentar, de
do Estado da Paraíba; e
conformidade com a delegação
Por determinação do EXcelen~
- Projeto de Resolução nQ 38, de comPetência que lhe fol ou-- tfssimq
S~nhc;:>r
. Primeiro.·
de 1990, ·que aYtoriza·o Gover- torgada·pelo Ato da Comissão Secretário d.o Senado Federal,,
no do Estado do Rio de uaneiro Di retora n.Q. 2, de 4 de· abril. senador Mendes Cana 1 e, tornO_
a elevar temporariamente o l i - de 1973, e tendo em vista o2 sem efeito a Certidão fOrneci-'·
consta do _ Processo n
da pelo Senhor Paulo Gustavo
mite fixado no· inciso II do que
artT 3 2 da Resolução nQ-94, de 0092.231/90-0, resolve aposen- Coutinho de Faria, ex-Deputado
15 de dezembro de 1989, do Se-- tar,
vo 1 untar-i amante, MARIA Federal, em_quinze de agosto
um
mi 1
novecentos
e
nado Federa 1 •
ANGELICA AFFONSO BORGES TONAN- de
Nr,·
-Analista- Legislativa, noventa.
:... Ne_r1ooe
Nu.nes
da
Aos projetes não foram âpre~ Classe "Especial". Padrão III. CardoSo, Secretário-Geral
do Quadro Permanente do Senado Mesa.
sentadas emendas.

