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1.2- EXPEDIENTE

1. 2.1 - Mensagem do Senh~r Presidente da República
- N•' 238 a 240/91 (n" 486 a488/91, na origem), de
agradecimento de comu-nicações.
1.2.2- Ofícios do Sr. i' Secretário dá Câmara dos
Deputados

Encaminhando à reviSão do Senado autógrq,fos dos seguintes projetas:

-Projeto de Decreto Legislativo r' 112/91 (n' 350/90,
na Câmara dos Deputados), que aprova o texto da Convenção Internacional para SeguranÇa de Contêine:res, assinado
em Genebra, em 2 de dezembro de 1972, bem corno as
Emendas de 1983 aos Anexos I e II que inte-gram a Convenção.

-Projeto de Decreto Legislativo n• 113/91 (n' 130/89,
n,a Câmara dos Deputados), que aprova o texto do Ajuste
COmplementar de Cooperação Cí6-iLtífica- e- Tecnológica,
no campo da informática e computa-dores, entre o Goveino
da República Federativa do Brasil e o Governo da União
das Repúblicas Socialistas SoviétiCas, Celebrado em Brasília, em 6 de junho de 1989.
-Projeto de Decreto Legislativo n• 114/91 (n' 125/89,
na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que outorga
concessão à RCE TV Xanxerê Ltda. para explorar serviço
de radiodifusão de sons e imagens (televisão"},- na cidade
de Xanxerê, Estado de Santa Catarina.
• -Projeto de Decreto Legislativo n• 115191 (n' 349/90,
na Câmara dos Deputados), que aprova o texto do Acordo
de Cooperação Económica e Tecnológica, ceie bradá entre
o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo
da RepúbHca Popular da China, em Brasília, -em "18 de
maio de 1990.

Comunicant;lo a aprovação das seguintes matérias:

-Emenda do Senado ao Projeto de Decreto Legislativo
n" 7, de 1991 (n' 270/90, na Câmara dos Deputados), que
_aprova o ato que outorga peqnissão à Rádio CI9ade de
Cabreúva Ltda. para explorar, pelo prazo de dez anos,
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em onda média na cidade de Cabreúva, Estado de São
Paulo.
-Substitutivo do S_enado _ao :Projeto de Decreto Legislativo n• 51/91 (n' 360/90, na Câmara dos Deputados), q~e
aprova o ato que renova, a partir de 1<> de novembro de
1983, a concessão outorgada à Sociedade Rádio da Paraíba
Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora, em
on9a média, na cidade de Campina Grande, Estado da
Paraíba.
-Substitutivo do Senado ao PrÕjeto de Decreto Legislativo n' 50191 (n' 357/90, na Câmara dos Deputados), que
_aprova o ato que renova permis-são oUtorgada ã Fundação
Cultural Celinauta, para _explorar serviço da radiodifusão
sõhóra', eln rt-eqüência modulada, na cidade de Pato Bran.co, Esta9o d_? Paraná_.
Comunicando a rejeição da seguinte matéria:
EmendaS"- do Senado ao Projeto de Lei da Càmara n<>
27191 (n' 159/91, na Casa de origem), que altera disposições
do Código de Processo Penal Militar e da Lei d1J. Organização Judiciária Militar. · - - ·
1.2.3 ..:..._Pareceres

R-eferentes às seguintes matérias:

-Projeto de Lei do Senadono 177!21, que dispõe sobre
a contagem de votos, nas eleições, pela mesa receptora
e_ dá outras providênciaS .
-Emenda de Plenário, oferecida ao Projeto de Lei da
Câmara n~ 128/90, que dispõe sobre a criação de Procuradadas Regionais da República, da Procuradoria da República do Estado do Tocantins, de Procuradorias em municípiOS do interior e dá outras providências.
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-Projeto de Lei do Senado n•71191, que dá nova redação
aos artigos que menciona da Lei n 9 6.368, de 21 de outubro
de 1976.
··
Projeto de Resolução n"' 32191, que cria, em dependênciado Senado Federal, Capela Ecumênica destinada a orações
e atos religiosos para parlamentares e funcioriários do Senado.
-Projeto de Decreto Legislativo n<> 82/91, que susta os
atas normativos do Poder Executivo que objetivam realizar
o processo de privatização da Usiminas.
- Projét<ide Resolução no 6/91. que dispõe sobre formalidade e critérios-para ·a ãpreCfá.ÇãO 'dos atos que outorga
e de renovação de concessão ou permissão de serviçO âe
radiodifusão sunora _e de sons e imagens-. - -Projeto de Resolução n"-8191, que altera a redação
do inciso I do art. 43 do Regimento Interno do Senado
Federal.
-Projeto de' Resolução n" 22/91, qüe ãcrescenta parágrafo ao art. 62 do RegimentO Interno do Senado Federal.
-Projeto de Lei do Senado n' 94/91, que dispõe sobre
as cédulas_ eleitorais -e dá outras providências.

1.2.4- Ofícios
- N' 18/91, do Presidente da Comissão de Constituição,
Justiça e Cidadania, comunicando a aprovação do Projeto
de Lei do Senado n" 177/91, que dispõe sobre a contagem
de votos, nas eleições, pela Mesa Receptoras e dá outras
providências.
-N9 19/91, do Presidente da Comissão de Constituição,
Justiça e_ Cidadania, comunicando a aprovação do Projeto
de Lei do Senado n" 94/91, que dispõe sobre as cédulas
eleitorais e dá outras providências.
---

1.2.5- Comunicação da Presidência
-Abertura de prazo para interposição de recurso, por
um décimo da composição da Casa, para que os ProJetes
de Lei do Senado nnS 94 e 177, de 1991, sejam apreciados
pelo Plenário.
1.2.6 -Ofício
-N9 17/91, do Presidente da Comissão de ConstitUição,
Justiça e Cidadania, comunicando a rejeição do_ Projeto
de Lei do Senado n" 71/91, que dá ilova redação ãos artigos
que menciona da Lei n' 6.368, de 21 de outubro de 1976.

Tu-agem 2200 exemplata.

1.2. 7 - Comunicação da Presidência
-Arquivamento do Projeto de Lei do Senado n' 71/91,
por ter recebido parecer contrário, quanto ao mérito, da
comissão a que foi distribuído, e abertura de prazo de
48 horas, para a fnfe-rposição de- recursu-~poi Urri décimo
da composição da casa no sentido da continuação da tramitação da matéria.
1.2.8- Leitura de projeto
Projeto de Lei do Senado n 9 320/91, de autoria do Senador
Francisco Rollemberg, que proíbe a divulgação de bens,
produtos e serviços não comercializáveis e dá outras providências.

1.2.9- Requerimento
- N'604/91, de autoria do Senador Rachid Saldanha Derzi, solicitando licença para afastar-se dos trabalhqs da Çasa,
a patrir de 16-9-91, pelo prazo de 12 dias .. Yotação adiada
por falta de quorum.
1.2. !O- Ofícios
N9s 743 a 745/91, do Presidente da Câmã.ra dos. .Deputados, encaminhando ao Senado Federal, para fins constitucionais, os Projetes de Decreto Legislativo n"'"<; 2_70, 360
e 357, de 1990.
-

1.2.11 - Comunicações da Presidência
- Pr_qvidências necessárias à promulgação dos Projetes
_Qe Decreto Legislativo n~ 7, 50 e 31191 (n9S 270~ -357~e
360/90, na Câmara dos Deputados).
- Prazo para apresentação de emendas ao Projeto de
·
D.ecreto Legislativo n' 82/91.
-Arquivamento do Projeto de Resolução n 9 32191, poi
ter recebido parecer contrário, quanto ao mérito, da comissão a que foi distribuído, e abertura de prazo de 48 horas,
para a interposição de recurso por um décimo da composição da Casa no sentido da continuação da tramitação
da matéria.
-Prazo para tramitação e _apres_entação _de emendas ao
Projeto de Decreto Legislativo n<:> 114/91.
-Prazo para apresentação de emendas aos Projetes de
Decreto Legislativo n~ 112, 113 e 115, de 1991.
-Recebimento da Mensagem n' 24!/91 (n' 490/91, na
origem), pela qual o Senhor Presidente da República soli-

. __ ,- ___
------------·--=------~-
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1.2.15- Ofício
possa contratar operação de crédíto externo no-·valor de
---:-::No 498/91, do Procurador-Geral da República, encamiUS$2,000,0_00.00, para os_ fi ris que especifica.nhando ao Presidente do Senado Federal, documento ver1.2.12-- Discursos do Expediente
sando sobre o processo de privatização das Usinas SiderúrSENADOR JUTAHY MAGALHÃES_ Crise polítiCa
gicas de Minas Gerais S.A.-- USIMINAS. - --- --brasileira. Punição aos corruptos. Retomada do desenv~l1.2.16- Leitura de projeto
Projeto de Lei do Senado n~ 321/gl, de autoria do Senador
vimento associada à retomada da governabilidade.
SENADOR NELSON CARN-EIRO"'- Considerações
Garibaldi Alves Filho, que altera o art. 2' da Lei n" 8.028,
sobre o modo de realização de inquéritos referentes ã pecu~-- de 12 de abril de 1990.
nia pública. Transcrição, nos Anais, de matéria publicada
1. _ORDEM DO DIA
3
no jornal O Estado de S. Paulo, de hoje assinada pelo
Sr. üdail Figueiredo, sobre o inquérito- decorrente da deProjeto de Decreto Legislativo_ no 6, de 1989, que revoga
o art. 6» do Decreto Legislativo no 72/88. Declarado prejudinúncia do ''Escândalo do Café", feita pela então Ministrã
Zélia Cardoso de Mello.
.
cado. Ao arquivo.
-SENADOR GAR!BACDI ALVES FILHO '-- Justifi'
1.3.1-Discursos após a Ordem do Dia
cando projeto de lei do Senado, de autoria de _S. EX~;
que trata da organização da Presidência da República e
SENADOR CÉSAR DIAS- Defesa da estabilidade do
servidor público.
dos Ministérios. 1.2. 13 _ Comuõ.icação da Presidência
SENADOR GUILHERME PALMEIRA- Aniversário
da elevação de Alagoas à condição de Capitania alltõnoma,
Convocação de sessão conjunta a realizar-se hoje, às 18
no reinado de D. João VI.
horas, destinada a recepcionar o Senhor Luiz Albertol.acalle
Herrera, Presidente da República do_Uruguai.
1.3.2- Designação da -Ordem do Dia da PróXima sessão
cita aut'orlzação para que á República Fe-derativa dO-Brasil,

1.2.14- Discursos do Expediente (continuação)
SENADOR PEDRO SIMON- Expedieilte (lo-Procurador-Geral da República encaminhado ao- Preside-nte do
Congresso Nacional, Senador Mauro Benevides, alertando
para a competência do Poder Legislativo, emitida no art.
49, item V, da Constituição, relativamente.-â sustaçáo de
atos do Poder Executivo- no caso da privatizâÇãá da Usi~
minas.
O SR. PRESIDENTE MAURO BENEVfDES -Relato
de providências adotadas por S. Ex~ em face do recebimento de ofício do Procurador-Geral da República, objeto
do pronunciamento do Senador Pedro SimOn. -

Ata da

154~

1.4- ENCERRAMENTO
2- ATOS DO PRESIDENTE
- N» 686 a 688/91.
3- PORTARIA DO PRIMEIRO SECRETÁRIO
-N• 34/91.
4- MESA DIRETORA
5 - LÍDERES E VICE-LÍDERES DE PARTIDOS
6 - COMPOSIÇÃO DAS COMISSÕES PERMANENTES

Sessão, em 16 de setembro de 1991

1~ Sessão Legislativa Ordinária, da

49~

Legislatura

Presidência dos Srs. Mauro Benevides, Alexandre Costa e
Epitácio Cafeteira
AS 14 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM-SE PRESENTES OS SENHORES SENADORES:
Affonso- Camargo- Alexandre Costa- Alrnir Gabriel
- Carlos De'Carli - Carlos Patrocínio - César Dias Chagas Rodrigues - Dario Pereira - Esperídião Ainim Francisco Rollemberg - Garibaldi Alves -:- Guilherme Palmeira -Hugo Napoleão - Humberto Lucena - 1oão Rocha
-José Paulo Biso! - Jutahy Magalhães - Levy Dias Louremberg Nl!rl:~S ~_qçhª~JV.lagno ~acelar- Mário C_ovas
--Marluce Pinto ::..:.._ Mauro Benevides -- Meira Filho Nabor Júnior- Nelson Carneiro- Odacír Soares- Pedro
Simon- Valmir Campelo- Telmo Vieira.

O _SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) - A lista de
-presença acusa o comparecimento de 30 Srs. Senadores. Havendo número regimental, declaro aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos.
O Sr. 1~ Secretário procederá à leitura do Expediente.
-- É lido o seguinte
EXPEDIENTE
MENSAGENS
DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA
De agradecimento de comunicações:
N' 238/91 (n" 486/91, na origem), de 12 do corrente, referente à promulgação das Resoluções n•..s'39 a 42, de _1991.
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N• 239/91 (n' 487/91, na origem), de 12 do corrente, referente à rejeição do Projeto de Decreto Legislativo n~ 4, de
1986.
N•240/91 (n' 488/91, na origem), de 12 do corrente, referente à aprovação dos Decretos Legislativos n<?S 172 a 189,
de 1991.

OFÍCIOS
DO SR. I• SECRETÁRIO DA CÂMARA
DOS DEPUTADOS
Encaminhando à revisão do Senado autógrafos dos seguintes projetos:
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIV<f
N• 112, DE 1991
(N• 350/90, na Câmara dos Deputados)
Aprova o texto da Convenção Internacional para Segurança de Contêineres, assinado em Genebra, em 2
de dezembro de 1972, bem como as Emendas de 1983
aos Anexos I e II que integram a Convenção.
O Congresso Nacional decrctã:
. Art. l<õ> Fica aprovado- O texto da Convenção Internacmnal para Segurança de. Contêiperes~_ assinado em Genebra,
em 2 de dezembro de 1972, bem como as Emendas de 1983
aos Anexos I e II que integram a Convenção.
Parágrafo único. Ficam sujeito·s -à ·api-OVâção do Congresso Nacional quaisquer atos que possam-resultarem revisão
da referida Convenção, bem como quaisquer ajUstes complementares que, nos termos do art. 49, inciso I, da Constituição
Federal, acarretem encargos ou com_prõmissos gr~vosos ao
património nacional.
Art. 2~ Este decreto legislativo entra em vigor na data
de sua publicação.
--

MENSAGEM N• 217, DE 1990
nal:

Excelentíssimos senhores membros do Congresso Nacio--·-

Em conformídade com o disposto no art. 49, inciso I,
da ConstituiÇáo Federal, tenho a honra de submeter à elevada
consideração de Vossas Excelências, acompanhado de Exposição de Motivos do Senhor Ministro de Est3.dá das RelaçOeS
Exteriores, o texto da Convenção Iril:ernacional para Segu-

rança de Contêineres, assinado em Genebra, cm 2 de dezembro de 1972.
Brasnia, 12 de março de 1990. -José Sarney.
EXPOSIÇÃO DE MOTlVÓS DTC/DAI/063/PAIN I60 LOO,
DE 9 DE MARÇO DE 1990, DO SENHOR MINISTRO
DE ESTADO DAS RELAÇ0ES EXTERIORES.
A Sua Excelência o senhor
Doutor Jos.é Sarney,
Presidente da República.
Senhor Presidente.
Tenho a honra d_e submeter à alta consideração de Vossa
Excelência o anexo texto da Convenção Internacional para
Segurança de Contêineres (CSC), assinada em Genebra, em
2 de dezembro de 1972.
2. O referido instrumento, que entrou em vigor em 1977,
foi negociado no foro da Organização Marítin)a: Internacional
(IMO) e, até o presente conta com a ratificação, ou adesão,
de quarenta e oito países.
3. A Convenção visa, primordialmente, ao estabelecimento de regras básicas para a fabricação e o manuseio _se_guro
dos contêineres, cuja utilização tem demonstrã.do, em nível
mundial, tratar-se de unidade de transporte adequada às exigências de praticidade e mobilidade exigidas pelas cargas transportadas pelos meios tradicionais e, sobretudo, pela via multimodal.
4. A adesãO do Sras"il à menciOnada Con.verição permitiráque os certificados de segurança de contêineres emitidos por
entidades brasileiras sejam aceitos internacionalmente, evitando que os _contêineres fabricados no País sejam obrigados
a obter certificação, junto a entidades estrangeiras, como vem
ocorrendo _atualmente.
5. Esclareço a Vossa Excelência que a Comissão Coordenadora da Implantação e Desenvolvimento do Transporte Intermodal- CJDETI, órgão Interministerial coordenado pelo
Ministério dos Transportes, após consultar os setores governamentais e privados interessados, recomendou, através daResolução no 01 SG'iC!DETf, de 25 de janeiro de 1988, publicada
no Diário Oficial da União de 27 de janeiro de 1988, a adesão
do Brasil à citada Convenção.
6. Ness_(!~ _condições, submeto à elevada consideração de
Vossa Excelência O anexo prOjeto de Mensagem ao Congresso
Nacional, para o encaminhamento do texto da referida Convenção à apreciação do Poder Legislativo.
Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Excelência, Senhor Presidente, os p~o_testos do meu mais profundo
respeito.- Roberto de Abreu Sodré.
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construçlo
da presente Convenç!o,
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dlsposlthos rele•antes p!ra aprovaç!o de cont~!neres existentes.
nHbele~tdos no Anuo I, dentre doS anos a ~arttr di data em ~que
•
~rescnte Convcnç;o cntrir cot •igor.
-- ..\RfiGO IV
_Apto•aç~o

e

Hanuten,~o

dos d!spostthos do Anuo I, uao
Ad~ln!str~çao ~ev~ra cs;~~eleo:'er um m~todo eficle~te pa" o 'teste.
!nspeÇ~o e aprovaçao de cont~lneres, de acordo eo11 os crlt~rtds
estabel.eol<IOs na p;esente Convcnç~o, dasde que a Adrr.1nistra10~0 possa
confiar tais te•tes, lnspeç~o e ap;ovoç<lo h organiuç~es dcv\domentc
autorlzadH por ela.
1.

PHo

a

vtgl!ncli

Parte

aprov•dos;-

n

'·

Histente~

•n~

4 • "Aprovado" significa aprendo peiJ ·Admin-istriçio,
5 - "Aprouçh' i;l;nifica a

AnTIGO !!I

Teste, ln<peçZa,

'Encal•n de canto' sl<jnlflcJ uM s~rt~ ~e ob~rturn no
parte superior ~/ou na part~ Inferior deu"' conti!iner,
para fins de on•nuulo, "-'"P110omento e/ou se~u;onça.
"AdAin(stra~~o"

e

l.

(2J no mfnlm~ 7 metros quodr~dos (75 pés qu~drados)
se, e'stivu ajult.lda
onca!•u 'de ~•nto
swperlores; _

J •

~ignH!ca

mhimo

A~lieaç~o

(d) de "'" ta1111anho tal que a &ru abrangido pelos Quatro
cantos externos Inferiores sejl de:
(I) no uofnl11o 1'
quadrados) ou

carHer

16- "Carga Ot!l Mb!ma Permltt~a· ou •p•
~ .dl re~~nça ~ntre o peso ~ruto
operacional
tara.

para

[b) projetodo •npoctalmente paro filtllitar o transporte
da mercodOriu, -põr uu ou 10ah IIOdol1dados de
transporte, se'" recarrcgam~nto tntermc~Urio;
(c) projttodo paN
manuseado, tendo
ftns;

ao

haja

contr~rto:

I - "COiilHn.U'"

fixado

1\dll!n!üra~~o

de

s~g~ro~-'-~~for111o

termoçaã presentii-Convenf!Õ.

- "Tnn~porto Internacional" significa ti'•nspo-rto entre
ponto• ae partidi e cen>no sttuado< no terrtt~rlo óo
dois poiso•,
pulo meno~ u~ do• quo1s <C opl!ca d

l • ·coryo•

IROnurit.,.,.ados, ~ercidorlos c artigos de qu-al(fuer tlpo;
Clrr~~~~os e11 eont~!neres.

2,_
A Aamlnlstraç~o
que confiar l~h teH~}..
lnspcç~o
apro•tçlÕ- do• c"ont~tnero• ;. um• or~on!uçZo o .ver~ !nform•r
Secr<etar!o-,Geral da Or~oni~l~l!o ll~r!ttma Coo•ultivQ :ntar<Jovernuent•l
~~~r~vanto
dcnomtnadJ -,\ \)r~oni;~~Ju") I'"'•' <u''"'"'""l•1u h
p,., l'''
Contrauntel.

J.
_A pttlç~o pu_• ~provo_çJo
quol'quer Nrtc Contraunto.

..

~~~rdo

Coda
<amo~

tont~tner
dlspotltt•o~

~od~ra

dever! ser
da Anexo!,

ser

~cl·.,

l M•.lni<traçSo

~e

m~ntldo

~.
Se~"' (onteine; aprovado nlo otender, de fatli, J~_oxlg~o,hs
dOs Anexo$ l e li, o Adl!llnls~ra~:to competente ocvtr! to01ar ~~ 'lledioas
Que Jul~ir nectls&rlo$ poro qUe o contêincr PHH • alcnder a tais
oxlg~nti.s. ou par~ rnt;ar a apro••ÇJó.
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AIITIIlU IX

AfiTIGO T

--,-",li1•••n• ,.,.;-;;;;;;; ,,,!.,.•.,-.:-

ktiU'õh -· .liii'IIUÇlO
CIIICtolt•• Clll\fOI'IIIt O!. ti"'OI <I• PI'UIIItlt (Oft•lt~SIO, d~t\>orl Stl'

'''"'

oGolh

outf'•!. P•rtu Contrattnto!. Hr~ toco' os pr<lp<hltn da pronnto

CeiiYtiiGit, Pntrl ur c.onstdotrda

pcln

o~t•n

Partn

tontrauntu

CIHII Un<IO O IIUIII ~lglncl.a di Ytl IPI'OU~It ttHUI ,.,. o ln,

..

A Partt Contrattlltt IIIG doYtrl tour <IUihqu~rr outros nuu
.. ,
lt , soguunç• tol>r• 01 contll,..,tn allnntldos pela.
'rlltftU Ctltlltnçla, u•a •n que nUa 111 prtltnU Con•on;lo IIIPtU 1
.,,llc.'h du dllpnltl11os <los ng11laoontu
lt1Jith~lo nulonal,
•• <lt tctrdiJI lntornactouh, '"IICI'IYotndo u.tgi111ctn eu tutu
••tc.loJtah •• ••tuuns• para CDIItllnu·•• nptchl•tntt tnttnu•s ao
Lrtnlperte
••
•erudortn
pttltens, o. para contlheru 'ln'
tuns~erta• trlllfh lfquldu, ou ahu p•r• 'ontllneru
ua11sportno$
per
•I•
alrea. ·O ter•o "•ercadortn perlgous• c:uerl ter e
111111flude dettr•intde por t<;orhl inttrn&etonlh.

),
A preunu Con••n~lo dCI'oct ,.,. ••efldldl ~· utrllllo CP •
proponl de 1111 P•rU ContrH111t1t, 110r llctiO de ewo~hquer prtcellt••ntos
UPCC1tiCI.:IIII IIUtl Artl90•

'·

•l A Plt<IIIIIIO d1 Part• Contrnuu. qualquer Ul.nfl I prese11U
C•"•••,lo d•••rl ser 1111l\u.:t• pctl• or,lnlz.aç~o. :O•
IIIIIOUIII pOI' u•l 11110ri1 dot otGII tCII'ÇII 411 pr.leftlll e
•otllllll no C011UI dlt Sc'uran~a Marftl•a u Org•ootuçlo •
,.,~ o qui I todas 11 Panu Collt .. aunus U•erlo ter slu
Cellfidldll I Plttlc.lplr c 'ofll\lro lt'SSol e•ltftiO
UtJ
COIIIIIIICidl I tOIIOS III •cob•O~ 'di Utg~illu,~. Cl I tlrlll ·~
J>trtn Colitru,nt••· no •l•l•o sell .,tus antes 01 su
tnlllllt Plll. AUI•I>lfl.t III Or~IRIZIÇID. ~UI quer
'•.rU
ContuttntC' que nlo toP'••c•ro d.a Orgi~IIIÇIO Dl•trl ur
•wt'llrltUI 1 participar 1 ..attr ~..anca • ••"""' hr
•n•ltuda poth Asse•Dift.a.

·••ltiln~

ou"'

AUI~Q

Yl

Cutrole

~)

1.

C1d1 unttlner tpreule c.onter•e o Artigo ,III
D•••rl
111-•ttthlt 111 controle, "' hrrlt(lrto du hrtu Cantrauntn, du
~••cte•lrios oe .. idtOictntct tutortudu
por ttll Pan•• Contrttantes.
l5tt t:.OJttrele Cntr.l ur II•IUde .a ,.trlflca,lo de ~ui o contllnctr
tellllt lflu.ao u•a Plac.a ~~ Aprouçlo Glt s'etwranç~ •li Ida, conto ... ,
tllltt I ~f'lllllltl Cllll"Q~ÇIO, I •enos <:!UI Jt~ja r~z~v Sllllclunt« p~r.a
acr•dltar-lct (luct IS cendiÇ41tl .:to c.entlher cnurlo riscos Gll•los I
ICI'f'lltlfiÇol. llctltCI c.o~sG, o hflc.leRirlo t'~lponshel pelo controh <leur:t'
ltuar 10II!fttl <tUn<le for fii!CCIII:t'rlo gaunttr 1 rec.up•r•ç~o
<lo
CIOI't.hll!r ltl <llll 1
ctst•J• aoi corull;hs ICift<ru p•t• cantlnu•r
operando.
Quando O Clllt.IAitr •o.t.tur~s• 1nnt~ro, co•o resulU<Ia <11 u•
d1felt1 Jl •~htlnt• por oCi~llo u
sua iPI'IUÇio, 1 Adelll'htra;a:a
r.spenslul
por UI 1Pf'11UÇIG dtVar.t nr tnfor•&lll pall ••rt 11
Clltf'&UI!tCI que ther llet&ctl<l,o 11 4Dtltlto.

S• ••ouda per Ulll ••I orla •• do\1 terços dOI preserotes t
~IIC.tntOI
n~
AU~IIIh)ia,
e ID IS.SI Ollllldl \oCl>lir Ofe'l
tar~os 411 P~rtts Colltriun:_!,• ,rasantes
1 wota,.tn, 1
••"""• ~ .. ucrl ur
C<Jownlca;l• podo Srcrctslrt<J•Gct,.l .a
todas IS '•rc•s Cofttr.auntu, p•r• lU UctiUçlo.

c) hu ~•end.a do:,.erl entr1r r• yl')or doU(! uns 41tP<Oil d•
data •• q111 roi ~celta ptlos
·ts tcr,os <J.as l'•nn
ContrltiiiCCIS. A •••ndl rtsarlrl no qu• ~h resp•ito ~
todu
~artes
Contrnanco:s, ••tHo l<juctlls ~~~.,
•ecllrare• 1111 ICCIItl•ll, lltCII oU SUl Y1ghc.h.

•n••

z.

paru ••

Plf"UI 41 pi'IIIUit (OotUnÇIJI

A ''"'u;lo 1&11 1 outort•àdo •• "'"~ ou P"t'" ~tntutancos,

l.

'·

[111141 f1t\tl pgr

UO

(OflferlnGh!

A J>•dloto <lt 11•1 PlrU Contruute, a.:eit<O per ;~elo ••••• ••
urço
ui hrtes Collti"atanus, url u11n~•"• pelot
Sec,..Urto•G.•u,l, 1 Ca•hrlncia.
p•r• a ~u1l os pafsn
retertdOI 110 Artigo l i I IICI,ef'IO 11r COIIWi<lUIIo

lli!!!.2...!

ARTTCO V!I __

'roc.tdl••"tlll Es,.cl.ail pàra E•IHir •• Anun

Au'luhrl, Utlrtu;lo, Acelta,lll, Apro••çh., Adulo

1.
IS til Jnel,.. lllle lt7J no [IC.I'Itlrlo 111111 MIÇIIU Unldu ct• Genllr~, "
•••s••n11t111nU, de 1 de tul!rltlra u 1973 1 31 de 4Dlllli>ro Cllt lt7l
IIChrshl,
••
1e.:te
di Orgallluçlo •• ~un.:tres, por tedu 111
Pafus-I'ICitoarn
dn
lfaçOu
Unldll
au
<llt
quahquer
Orgln
bpec'la.I1Udll 0
doi' Aglnc.h ltUrneciOIIIl dlt l:ntrgla At!l•ltl, ou
Pltte' 11111 hUtut• de Trlbuul u
Justiça lnUruc.toGal, • por
cu•lquer ntro pafs collvludo pala AUt•bl111 ~•ral IIU !laçou Unl.:tu
11ar• tlf'•ar-•• p1rta .:ta praSctfltl Can••";le.

t.

A preunu Convençlo enl SlljD,IU I rnU1CIÇ11, auiUçlo
to IJif'11Uih llltlol pahu slgn'!Urlos.

S.
A 111'11Dih Connnçlo d .. crl per••net•r ab•rtl
,.,. <llllllquer pllh 1 que u r~tf•r• o pllrl~ralo t, olt:.l•a
"•
I .. tr11•ntu llt r~ttttu~lo, lct1Uçlo, aprov1çlo ... ~ ldadodnerl• nr l'llliltrados junte u
Se~reUrio-~er•l dl
Drt~•i•i.çJ'e
(dlt'IVIII&e c111•41111• -s•.:reur~o-Gerai•J.
A!TtCO Y!l!

YlilRC:ia

1.

A ,,.. . ..,te C:onu11çle <11nrl entru a• •lgor llue . . . . , 1pGs
dUI lllle t'DIIIti-o do <IICI•o I~IV-•nto dt l'ltlltuçlo, o~Uitllçle."
IJif'HIÇID,I• IIIIIUIO,

I

c•4• '''' 11••

Pare
r•&trl~•r• aceitar, apr••~r "' •~cri r J
CIIIUIIÇIO Upoh ti rtt11\rl Ofl .:lld110 iiiSCrullnto dg
r•Uftc.a;lo •c.•iUçlo, .,,.,...,çle •u "'"111, a pr••••t• C•"••~clo
"••ri 111tr•r •• YIIOf' dou
dCiflh t• data te rttiltre to
t•icr-•te di rtttftuçh, lteltlçh, ur•,..çll • ues~o. ·

2,

'I'II ... U

-•u

J11
•

Qdh•er flh ••• u torur Ptrtt da ~rnute Coovençio IJIGS
•ttfiiCh di v•a IDIIIdl ~uerl 0 IIUIIIIe III" dO hJI 'IUII'IIICir htiÍ!Çio
c••trlrll ,,,. ,,,.,;, IIII e •• ' ' h •

••r

I)
~llllldentlo ••rCe 11111 C••••"''-•. ce•fo,..e CIIIIIÕIIIII; •
•) ,,,. C:llllderalllle c•- Perto lle ir.. C:onoii,ID ••• ial• ut ...

·-~~~~·:

illtll'ltiUdl.
2:.
Slt ol.:letUI por dais terços ota •alorll <101 punotes e vouu
no Ca•ltl de Sttuf'IIIÇI M•rTtfll4 .:ta llrtantuçle. par1 o qual toln n
Partes Cont'P'atifttll d•••r.to ur convldadu • parttt1pll' t •ot•r. o u
essa ••leria lnc.luir doh terç•s .:tas ''rtcts ContriUftUI pr••••••• •
•otantu, tl"f •••n~a dnotrl ur coeunt""' pelo, StcrtUrlo-G.erol a

tad11
3.

IS

Plrtltl Ccrfttratllltts,

''"'*

tu .actlhçlo.

[sU E•eftdl cner,l 1!ftlrar •• .. ttor •• 41tl 1 ur deter•tnldt

ptlD CDDitf 41 St~UI'IIIÇI lllrfttol 0 I lpiCI Cllt s .. a ldOÇh. I lllftOI qut,
por II.U 1Uertor•1nt1 dettre1•a,da, U OÍcts.DI f.II'G• PilO ( - 1 U Ge
htOiranç' lt.arftl••• ~· q<ihto 101 <:ln~• 4U l'artes Contr~untc:s. ~•.i•
cul for o •G:•aro, notificar•• o Stcretltlo-Gerll Ce Sul OII'JCI,~O I
ri•andl. A <letlt,..ln.açlo do Ccr•UI 4e Setuta•'• llartt•••. <las datn
rotortdn "111t1 ,arl,raro, lllltverl ur feita por otoh terços aos
~ruentn a wotwntu, c.uja, ••lorl•
••ntl t•clwlr .:teh ter~os tu
Partes Cantratlntu presaaus t'•ltlntn.
•·
"' •~trar "
vltor, qu1lqufr •••ndl d•••rl. paro t•<~•• u
f'lrtes Contriltlntn cu,• 1110 1 o~jetlra•, su•stltu1r • nular ~u•hqutr
•hpntthos ant~ttlore'f 1cr1 quais a tiiCIIIdl se rer••e. 11111 11>jeçre
hltl per
Parte' CoflttiUIItll 1110 oeverl estar relac.t•fltdol , . .
a11tru Parus C•atn~utn 111
11111~
respe•t• f u•U.•çle ••
C.llltllftlrDI IIII qulh a preis1ote Coll•tn,~o 11 III li Cio

u••

q••

S.
sacretlrlf·G•rtl cner.r ldtr••r • uotn 11 rortu
ConttltllltU Cl lll•'f'OI ota ... t••haçle u•re q111I~H' J>HIIIIID
co••atc.,ç.tt rartrtnU 1 11111•te c.o•prtc•dldo ""''" JlrUIDo ~- , . . . •
tlat• •• 11111 CIUilqutr . .enda e11trar •• •ttor.
I.
••
CISG IIIID IIII -1111111 JltiiiOIU III AIIUII Ut'
lldl
CONIIIIIItr .. • au file adottl... pele Cnttl 11111 S•tntll;t JttrfttN,
ll!llal~Uif'
,.,.,. C1111tr.U11U fl'illltl • requerer I CIIUCIÇID · til Ull,l
Clllhrlllch p1r1 a cu1T os Pir.ses.rehrtotos no Ardgo Wll te•or-.tt ,.,.
CIIIWI•Udl$, 1'1111111\IRU I'<IC.CIIioi . .UI •• IU1fiUSII di CIICitdiiCII Jlf',
•• •fllrilt, u• ur,ll 111111 111tr11 1'1rtu CoUt'ltllltu, t•T Cooferllda
••"'"' 11r C:l"'""~' 111Te Socrot:lri••Girt·l para 1111llur •• . . . . .n
. . . Ali.....
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ARTIGO X!

Denanch
Qualquer Part .. Ca-ntr~unte pode genun~!ar
presente
Conv~nçJo
ltr'nh
do
reghva
do
""'
1nHru11 cnto Junto dO
Secrettdo.Gerol. A denan~ia dtVert eht!var.~a um -ino -apGs a data
desa reg!uro junto ao SecrÚ.frio-Genl.

Conve~~;ao,

e) termino da ;>resente

eonforme o Art1IIO X!!.

1.

2.

A Parto

Controtanto

que

ttur co 10 unicldo a objeç!o a uu

t111enda nos .-.nexos pode denunciar a presute Convençlio e _tal

denUncia

dever! efcthar.se na datl eor que a referida emenda entrar "'" vigor.

ART!I>O l:.l!
Hrmino

ARTIGO XVI
Te;;tos aut~ntlcos
O ortgiMI da Pr-ese~te Con•eoçl~, eujQs-- te~t~s em ~btnh,
lnglh.- rranch, ru;sc & ~spanhol do l~"alr~ente 1utl!.ntlcos, dever~
ser registrado junte ao Secr~t~rlo-G~ral,
qvt
envhrii
cOpias
auuntlcadas a t.;odos os pars;s -referidos no Artigo Vil.

[11

re

do que os

A Prnent~ Convenç~o dehar~ de ,_!gorar se 0 nO~cro ae
Partu ContrataJitu for inferior a cincO por qu~li!-uer per1odo de do~e

01eses consecutt•os.

Conclufdo cm Genebra
mil novecentos e seteou~ dois.

ARTIGO ~li[

pedido de uma das duas Parte~, ser sobmctldll • uot tribunal de
orbttr•~tm co.,pono do sOgulnte 10 anetra,· cad4 p1rte do controv~rsta
devera hdlcar Url Arbitre e euu doi< ;rbHra• devo rio lndiu; "'"
terceiro ~rbltro, que du•era ser d Pr~sldentc. Se tr&~ .. rsct olo•t><>ls olu
rece~l11anto
de urn pedido, uma d~s partn tl•er deludu dt Indicar""
arbitro, ou se os ~rbitr~s _tiverem dct .. do de cle~er o Pre•ldenta, uma
du Pilrtes poder~ peOir ao SocretõriO•Geral para designar ""' iirb!trc
ou" Presidenta de Tribunal de arb.ltr~~ero.

z.
A dechao do Tribunal de Arbltrag~~. ut~beleclda conforme
os d!~pas!t!vos do pa~~~raro L, deoer! eHa~ rehclanada com u panes
da controYfrsia.
'
devcrl

deter~lnar

sun· prllpriu

regras de procedimento.
As doctsl!es dO Trlbun~l de Arbltri~cn, tanto. e10'\:ellç~o aos
seus prcc~d!mento• e ao hgar de suu ~~uniões, qu~~to a qualquor
controvftsh que surja, ~enrlo ser tomadu Hrav~s ·do voto da
•aiorh.
4,

S.
qualquar contro•Grsla qu~ pena surgir entre as
contro•frsla, no que diz respeito a lnterpretaç~o e

partes

da
do
para·

uecuç~,c

arbftrlo, poderl ser submetida por quaisquer dU .Partes,
Julgurento no tribunal de! lrblttalje~ que oruuou o arbTtrf:.a ••

CAPTTU~d

·'

~~CULI\Iotti!TO

~

4.

do ml!s ae dezembro de

I

l

l.
- (•l
Phca de !lprov•t;lo de Segunoça, conror11e
tspocl r!N!õ~es estabelectdas .na 1\phdlce deste Anexe, dever!
perman_entemente athada em cada cc1it'êlner apro•ada ilum_ lugar be 10
vlsl:-e·l, adjocente -4 -qual~,;er outra plac~ de aprova!;IO e'"itlda par,i
P~~pohl~os or1chls, onde nlo se UtN9ue com facilidade,

(b) Em cada tantetner cuja construç!c se Iniciou no ~h I
de janelra de 1984, ou depcis,-todu H 11arcaç~~s de pese bruta mhimo
no cont~lner dever!o e•tar de ac.ordo cor~ a infornaç~o de p~so bruto
othloto da Placa, de Aprovaç;~ de -segurança,
(c) Em cadl cont~lnercuja constru<;!O fel inlcla4• antes de
I de janeiro de 1984, todu as .. arcat;l!"e~ de peso· br•t<i mS.<1mo no
'-""t~tner
deo~rlra
est•r de acordti .,_-..,.·.-. tnror'maç~es-dc pnÕcbruto
~~.<t"o _da Phca de Aprou~;!o de Se9Uriln!ia a H
I
de janeiro de l9U9.

z.

(a) ~ Plac• dc•er! conter as segulntu
Inglesa ou francesa:
"A~rovoçJo
Pai~

da

de Seguro"'" da

~~rovaç~o

e

lnforruç~es

e11

l"Tn~u•

cs.c~

refer:_~nd•

de

aprov•ç~o

Data (orh e ano) de fabrlc•ç3c

feitas de acordo co11 a parlgrafoJ 19:

&) altera,

para 1 Porte Contratante que hz 1 rutrlçlo, o•
dlsposltlvos·da presente tonvençla ~qual a restrlçao se
refere, t
aqueii!.S disposlthos, do mesr~o orooo,
outras ,art•H Contrannte.s nu_ suu rehçlles ~o•
Contrat.lnt~ ~ue fez 1 .reHtç~a.

b) altera

1

para as
P4rtc

3.
Quolquer
Parte
Contra'tantc
qUe
tenha formulado um•
rcstrfçao, conform-. o _parõgrafo LQ, poder~ rettr~-h a qualquer
r~oltle,rito, atNVh de notlflcaçlo ao secreUrlc·Geral.

ARTIGO XV

d~sconhactdo,,o número atr!bufdO pel• Admtnlnraçao

Peso bruto Operaeiano! Hh,ln•c (Kg • lb)
Puo de emp11haunto pei.,ls•hel paro \,8g (~~e lb)
Valer

"'

da

carga par• teste de rigidez i.raniversal {~g

esp~t;o em brin.;o_p_ãrii a inCliis-;a -doS
valores (fotoru) de reslst~nc!a das paredes iater•ls e/ou das paredes
do f_undo, de ocordo co11 o pHtgrafc 3
deste Regulamento e Anexo 11,
:estes 6 e ), u~ espaço e~ branco ta11b~m dever! ser reservado na placa
• •ra lndltar, u for o caso, a data (ot~s e ano) da prl11e1ra ln•peç~o
de Manutonç~a : du lnspeç~es past!"~!'rc~··
Dever~

ser reservada um

Quanoo a Adml.ntstraçac ccnsid~rar que uot nova eont!lner
h e~l~fnct4s da presente Ccnvent;~o. em relaçJo ~ segur~nça, e
os valores (ratares) de res>st~oeh das paredn lateral< e/o" aB
paredes clo rundc s~o rnalore' ou me·nores-d~ <fuo;-aque1eren1pula-<fos no
Anua 11. tais valores dever~o ser lndi~a_dos na Pliea de Aprauç!o de
1.
otendo
1~e

Segur~nt;a.

Notl rfca!i!O
AUIO das notltlcaçlles e comunicaçllu dfspoHas nos ~rtjgos
lX, ~ e XIV, o Se.:'reUriÕ;.Geral daver& rotff!Cir todos os paTses
rehrldos no Artl~o.VII sobre o se~ulnte:
a) aulnaturu.
rUtflcaçllas,
acaltiÇ~es.
aduees, ugundo o Artl11o V!l:

~

A presen~a da Plaea de Aprovaçlo de Se~uronç• do dlspe01n a
altriS4Çlo de •flur rOhlos cu out,..s tnfar11aç~es ~ue passam ser
ex._! Sidas por out'rcs regulamelitos tiO vigor.

4.

REGULAMENTO 2
Hanutcnçao e lnspet;~a

aprovlç~es

b) datas da vig~ncla di presento. Convenç~o. ~e ac"O"Rfo com
Artigo VIII;
c) data de vl9hda dn cmendu
ocordo cor~ as Artigos U e X:

,

PlHa de' Aprava!;ao de Se9urança-

L.
Restrlçl!es ~ prnente con•en~lo seria permitidas, exceto
aquelu referentes aos álspcs'tlvos dos Artigos I, VI, XIII, <ltHe
Artlgo e dOS !lne~os, com a condlçlo cc que estas rostrlçl!cs uja:n
COIIUnlcadu per eHrltc e, so rorc11 ccllunltadn antu do reglnro ~a
Instrumento de ratlflcaç!o, a~eltaç!o, 4prouç~o ou ade~!o, ser:io
conflr11adas nene lnstruotento_, ()_ S"-creUrloMGcNl dever~ co .. unl~4r
tais restrlç~es a todos os p4hes rererid~s no Artigo VIL

.

segun~o

Regulamentos comuns a todos os s!steroas de aprouç!o.

Restrlç~es

Qual~quar restrlç~es

no

Regulanoentos paN Testes, lnspet;lo, 1\pr~nç~c
_M4nuten!i!O ae CanHineres.

~

2.

en.o1ndo

Govero~s •. ~sslnara'!'_

ANEX9_L_

1.
Qnquer eontrov~rsla entre duas ou mo h Partes ContratanteS,
referente 1 tnt~trpreu,~o ou apl tcaç~o ca pruenu Con•ençl!o, QUe n~o
puder ser soluclonoda por n~~oclat;ao cu por outro-s roetos, devera, a

O Tribunal de Arbttrage11

respec~l~os

presente Convent;iro.

soluçao de Co;ontrovErsin

3.

p)e~lpatencUrios ~baho-assioados,

de-vld~minu tÚorlndos por se~s

pruente Convençlo, de

O proprteUrlc do Gont!lner dever~ re•pon$abtl!ZIIr-se ptla
sua IOinutençlo e'rn eand1ç~es seguru.

t.

'·

1nspeclonl-la

de

4Ccrdo tOII o procedimento ora prescrito ou

aprova~o
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Jtt\t htU Contt,ftllltl lltUf'UUII, 1• llll..-uhs tHpUhlll
Ulllt,riu' IJifU l111tiiS o

A lati

til)

IUIIt! Ut 111-llllti . . t

( .. s

•

tltl), antu "'~MI. I

IUt JtiiiOit•

u•

lllll'o~lo, fiVItl Ut

( ..

11.

'

~••• unut"'"
11'411\CUI

Phc, "' .tprou,ao •• St9U"',"''"
qu•l O COIItl!llot' leUt~

{C) A IUI (IIII I Ull), ... UI U
fiiiiUIIIIII<I0 0

llltl

S.lunn;t uu o

cltr•llelltl

hllctl•

III

"IC.I

11

AJtiiUSIO

lo

III IS Jtf•t•o ponlwol lil'ltlo <11 ••11ortr• ac.o1tlnl llltl

I J•rtt Contraunto qu• prtscrtwotu
1-'''lcul.at ol• IUJISID d• •~nut•n'iill,
lft"lliiD

JIUtf'IOtll

nhU11tu

nlo

oltnrl

uceler

UG\ILI'IIIUTO ~
DISPOI\thn par.a Apreuç:Ja por Modelo

..

Qui"'' os COiltl\ner•• tara• t.•rlu<los ''" tfrU, • ,adldG <le
Apre••'h •or ••dele <leurl ser dlrltUo I "d•lnlttr&~~o. 'ce•unlule
<111 ttueahes, •• ,.cutcaçan 4G tl11o de conUineres • ser ••raudlll •
eutru 11<101 que pasu• ser so\\ctta<ln 1"11 Ad•lnlstraÇJIII.

t.

O requere 11 tt duerl deteNOin&~ 111 sf•llolos dt ldlntlflc•,lo
q 11 e urlt 4ttl~11fdo~ pelo f&brlcantt ao tipo de contltnor, oOjeto da

ullc.l

'·

<\UI

111tllolr1

•

ct•"

u~lo

(1) Co•o "''
Co•trn ... u
lnternullla
tlllltfnua co•proud&•ellte
prosr••• praporclo111 1111
UUbehclda no p&rlt~&fo

alt.,.utlu ~lrl o parltnh ZO, 1 ioaru
po4ert apronr 111 progr••• de ' lnpeçto
sull•etldo pah proprlaUrlo, di •ode que ul
pl!lrh di ugu~anÇI
n.h
lllhrlor
.10
Z lei••·

(III) Para hl41car q11e 0 nnt,lner n t l Ululo oparau da
&cardo c:.o• o ,regra•• de IRIIIeÇio contfnu .. ljltO.,..ade, 11• r(ltwlo
•ntrtndo 11 le.t.~u 'AÇEP'' I ld..,tUICIÇIO _da PlrU Cont.rlt~IOh qui
t•f'lntlu
IPf'OVI,II <lo
p~o~r1•1 <lenrl
ser e.llb\<10 III P11CI do
Aprouçlo "' se~uruç:& 011 • aals peru <lel• posstnl.

(c) to<llu u
lnspe,au feitas 'o• hse n~tste ,,..,,.,. .
<lenrto deten~lnlr n o cootllnu te• alguo <l~thiU que pasu cola:ar
" tlsco 1 vldl das pnsou. E'"' duorla ur eflt111d11 Junu••nte co•
11 rep1r11, reror•u ou \lltercl•ble •u 11tre/1ff lllre•
'• •• "'""~•
ena, •eftos 'I"' u•1 v•~ • t.1dl lO oesu.
C<ll) Ce•o <llspesUIYes tl"11111tllrlos "l"'ls"uer ••ll~nc.l~l para
... rihle 'IUI hdl'lue u o co11tUner nt1i undo openllla ele •cordo u•
o ,.,., 1 ,..,. 1 ~proudo de laspeçZo .:enUau devorlo sc:r ~rorro~•••s IL~ 1
Ce Juetre ~. uat. int,..tlnte, a Adolnlltr•ç:ro
poderl
ruer
ufthcln • ••Is utrltu 111r1 os contil111rn ~• nu prllprtos
~ .. cto~•ts) proprleUrlu.
4.
l'lrl 1 pro,llllte <IIUtl ltetuh••nto, "• Plr~l Con.trltante
l•t.arusa4a" 1 1 P1rte CoAtf'IUAte dD terrltllrh Glide o prap~lectrlo
..-eslde ou te• sew escrftdrlo ceatrll. Ent..-etanto, no CISO de •
pr'a,r\etlrle rnldlr 111 tlr 1111 os~rltllrlo cefltrll ea ue 11afs 'ujo
liOUrlll lh~l 1110 ten/11 ta••da p~ovldhc\11 no uetldo di pru,rever
ui esqu••• de \nspaçto, a·proprletlrlo, atE que n ta••
u~.ar ~~ procadtoutos- prucrltos ou
pah Ad•t•htrlç:lo de u•a Parte Coftt.ratanu que esuja.
preparada p1r1 acuar ~o•o ~, ~1rtt Contrauriu t~ouruudl', o
proprhUr1o
.. werJ
ujeitar~sa
h
cora4i~llu
pua uso cus••
procdt•entu ~•ter•tndGI pela ld•t.:tnra,ao •• q..,scae.

••

.d• apr.,.açf•,

o fiDrtclnte!

•nos. As I nsuçiln

(1) colocarl a dllposl~lo do "d•'""~"''h 10~111 n
4t CGftti)lll .. rn que •H• ~•nJ•r '"••ln•r;

no•as cantllnltll 1 o tiiAIIII
4n COIItllntrot
,,nrh ocorrorr •• lnttruln te n• 30 •nu. Tooln n
11

e1p1Cirlc1ç:Gel e &~ll•r4•rl sua apro-.açle antes ~~ •flalr
Plica ' I Aprovaçlo de 1e~uran~• ne Gonttlnar:

1

(c) &fharl 1

Placa

<11

de

,~_,,..u,.ao

CGIItltner •• sfrte aprevade •

lt•

~·~urança

""'"'*"'"

e•

cada

aut~D:

u• retlstre dos centlhere~ hbrtcados de acor4o
coa e ...dolo apro-.1<11. (ste rtilstro deverl conur, ftO
•fnl•o, 01 nG•tros de
ll!lontlfiGaçlo do fabrlcalltl,
d1t11 do entrtta • os n-ele endereças do clltnte para
qll. . 01 COIItiiAif'eS 1erl11 llltf'I!IUOS,

(III) o1nterl

4,
A ApronçJo pg<lerl ser ce11cedld1' ptla Ad•IRhtraçlo an
ca•tllnern
11111
constitui• u•a ursla •o~lttcada 40 ,rotGtt'•
''rendo, se 1 Ad•tnlltraçlo''Juli•r q11e uts oodltlcaçGu do :Ofeta• I
wllldade dos teltcs etetudos no dtCIItrar d& aprow1çlo por oodele.

A ""•hhtraçle nlo dewerl ••torlur u• fallrtcanta a athar
1 PIICI <le A11tortuçlo di Segurança IIISIIndO·I• no aoda\o aprende, a
Oelles qui o hbrlcante tenha Grhde •• dstt•• <le cont~ele 4• prod11Çio
quo par11H1 i&rant1r que n centllneru por ele hllrlCI<IOI estio de
&coH.o .:o• o protlltlpo .aproudo.
l.

U'tltAMEIITl\1

'

tu•• <lur&nU 1 Predu,JI
flf1• di 91r&ftttr que os co•ti.Lnoros da ••••• slrh, tlpe •
oodelg
flbrlcados di acordo c . . 1 pre.itto, a Ad•lnlstraçlo
exl•lnlrl ou usurl tantll 11nldadas. q11a11t11 acll&r fteceul~lo ••
"l"•lq11er filo di Produçlo <los 'r<~~hriiiDI C.IIIHIIRef'<!IS.

s•J••

UGULAMENTQ 7 •
lotlflcaçla •• Ad•l•lstt..,.le
flbrtcute dlnrã •ot.l.f\Cir a "'•hlltra~lo antu de
c•,..ç:~r • prod .. zlr c:.au nua sl!rlo de c-t~hocrr<~~s, " le~"•
h•rlcados
,. acordo co• o tlp<> e •o4•1o apro .. dos.
C A ~ f T U L O lit
letllhoencos para flprOWIÇIII •• ... os CO•clfnt,..s,
por ~prônçle IB4httlul

.,rour

~Is .provhliiiC\1·,. poderl

IEGULAMEMllJ

.,. ......cu

CA,f'I'Ulp 11
lltt•l•••ntos pari Aprn.açlo ce llo. . s
Cutil11eru P•l• teu Ko<lelo

•ottelos

(11) tntor•arl 'Ad•1nlstraçlo "."•lquer •udanç• no ,roJeto •u

hUtç4os dcworlo IIUt•lnu· n o cafltftner tt• tltu• dtfeUo qwe
Pl<llerll c1u11r <1111101 1 ~u&lqu .. r ' ' ' ' ' ' · Co•o <fluosl\1•• tr<~,.s11G~Io,
.111\s~tlle~ Ultlnclll ,,,.. ldltlr IIBS Ctntllne ... l I dltl
III
prl•el~l
lnue~tÕ "• nowos ce,.tilheres 011 o roe>~••• de no•os centllneres
•"rlntldos nl htu.h••nto LO, h• co•e dos t.ontllnares llhteftUI,
llnerto ser <lltlpenu<lln aU 1'1 <llo Janeiro <111 an. htretanto, u..
Allolalstr•ç:ro Jlillert fazer ulgiM.Iu •ais estritas para conUiur•s
11111 teu prllprln (nacional I) proprletlrles.
3.

Setembro de 1991

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçao II)

•

Aorouçlo 1111 Concilnuu. liMihldlllh
A 1prov1~ ..., de ~o~tlfnttrl* t ... hld1111s podtt u r <:G.,Cttdld.a
'IYIII4a 1 l.d•IIOist,..çio, depois de uaol••r • de certlrlcar-se dos
tl*tes, ther • cert111 de que • cootel-r H111do .ts ut,~nclas da
_presente Canwe11çlo. Anl• a U•lnlltr&'lll •otltlc.arl a sollclunt•.
,or escrita, 1 resplito 41 iprovlçle •. e111 •edlda e crtdeftC:i&rl 1
aflur 1 " " ' de Apron~:re 111 sev~unç1 - rehrt<lo c:ont11111r,

a[CUUKEflfO- 3.
Apnnç:le Ce lowu"'tontitaer••

tA,JTULOI'f

Ptrt una aprondos quanta 1 ntll~lnÇI, .o:ellfGrae a pru.e•t•
Cal•eiiÇID, t.DIICIS 01 IIOWOI contlle•rll
<lle ... rlo
t.Oijlltlr•&l
h
o.:ttlllclu ut.a~elecUu "" Antxe 11.

• 111• lowos conUhern III• Apro..-uos
.. [poc:• •• fllof'l~

ucut.A~rHo '
Aprau,ao dos C:o1t.i1111res f:dU..,tn

IEiiULAKEIITO 4
Aproy1;1e Ce llodalo
h
Ull Ct C111ri111eret p1r1 os 111111\1 tanlll st4e hllh 11•1
IOUCIUÇII III ljlf'OYIÇJO, I A4a111htraçla ua•llllrl prejatu I tutu
lle c:.o11tfl••r • protllt\110, de ••~o 1 91r10tlr 1111 IS eonUineru
osuJi• <lia acortlo co• .as .. ttiolchs uubelecfllu •• ~t~neu H. 1111.a11do
uUsteiU, .a All•hfstrlçlo d ..era not!Ucar o raotu•~••U por escrita
<li ••• 1 eo11tlher Uoda Is utthchs da pruent .. Co..,uçle • esta
MUfluçla .. denf't tntltiiChf' o h~rtcallt•" 1 .artur- a PI•~• li•
Apf'OY&çh <lle s'atlf'IIIÇa •• tllll ll<lltlo •• dri• .,., c11tiiNr.

S.
t~rn•IU

51• ,.,.. pra~• <le clec• ~nos 1 ~t.tr da oJ•t• d• vt 1 ;; 11 cl•

Cu~··~lo,

o ,raprtulrlo 4 e - cutiher uhttnte

11 setuhtvl lnfer••ç:ll~s a ~·• Ad.•lr.lstrolo(S.:

"•

,,..,u,.

•) llna e Jecal •• ta•rtcaçll:
lt) llilolf'• lle ICIIItltiCIÇIO Ca -..lller,

c:.)

upectri~d• ohf••

h

11110 lllf"'Jh

.u houver:

opor~etonal:

III) (I} etd<lli1C11 4e q11e'u11 ti ...... COittlber
C..

tu

"'"'1!141.

IIIII"'IIÇI 18 t.riiiSPOI"tl _,.n_l,.. l/OU tlu\•1 ,.,. ••

''"'"• ••· "''' •••••· cets -

.. 011

(li) ••lllfncll lllt q11a o c:oa~la1tr fel

coniiiÇGOif

flbrlcldO dlt aoorao
t! JllliUO CII'U III ltt!ftdltr IS
UUMieC>IIU na llnt!XO Ít, c:oa

t~HUO

COI O aollala

tf,nlcn

'""'çao u~nlls ••h••ntn 1n 1ni:u 41 rnlnlnch e.is
par.,cru de- funoto e us , ....-..,s l1ter111, 011
(111) •vlcllnch ola

~ua

o;eaUiner fD\ coutryfdo da
1coroo co• os pl4rllc-1
u optnUo di Aaalatnrl'h•
•quhlha h condlçllu tfca\CIS aiUbithCIGIS no Anl!n
ti,
Cllll I!~Cc-ÇI(I cllqllthl l'flfltl'ltnti!S IIII tltstU Clt
rtclufn,II,IIU plrtCIU ola ta11ol11'., ou p&rldl!' llterlllõ

•

ct•••

e) peso clt e01p\lba••"tll per•lllola p1r1 1,1 t (kll 1 lb);.,
f) qu1Uq111!t IIUti'OI ddOS e:dtllllll Plrl I PhCI Ct Aprouçlll

dlt

hlllll'lftÇI~

... , l~nsti~1Çio, notlficarl o
por •su·tu, ,., o contftner fo.l ou 11h
.1prouda, 1a cuo pn1tho, n u notHIUÇlo cr.,.t~~Rcllrl
11 proprleUrio 1 1fh1r a Pl•u dlt Apro•IÇlll de Seturlnfl
lP"' a conti!ln•r ur sllllo eu111in~cr., de oicerdo c11• o
R~uh•uta
z, O ~·••e ..,su contlint!r e 1 lfhtflG d~
at~~ncion~<ll pi~~~ lllewerl• oc.,.rlr au 01.01.1§. •
enuo.,

1

~dainhtrlçlo,

propdn~rto,

Os contllnertli 1111\~t•ntiS c;M •I• tiver .. • sido qul\lr!CidOI
o III'IJtlfe 19 daste llegul-nto poaorlo 111r lprnontldlll
.-u IPI'IIYI~ID, Olt ICOI'dll co• OS CliSpiiSUfvn do Clpftu\o" 11 011 ~O
Cl,ftOilll õtl deste ARI/IXO, hrl tlh COIIUIRII't!S, nJo III 1pllc11 IS
•~19fnchs de AIIIXO
11 refer•nus •u u n n 11• reslstfRch du
••trt•l<tldfls e/o.u Plr&dcrs liltlttli,, S. o optra,lo elas c.ontllneres ••
p&uU utlsf1zer 1 Ad•lniHr•ç~o. cstl ~·~ ibdr .~11 cln ulgfltc.hs
•.efer.. nt .. l 3 ~prltll!nt~;,3o" ~~ des~llbos ~ ••s to:stcl
n:r11 .tc-J<~•' ~~
de rnhUnch de lç~•uto. e do n1111l~•.
2.

confor•~t,

<I""

Y•hr Co cortl •• tut• C• rut1tlactl

I Epot:l III

I, l'lh di AprllUSIII 011 Refltriõ.,c.ll 41 ""rouçJ1, Chlor•e
consu ela e•eaplo <11 linllo I (o plts di Apro~•'h ••••
ur Indicado por 11111 dO $ln1\ 4Utlotho uslfl Plrl
111111c.w o p1h "' rethtro Gos nfcglos' qvo etrcvha n
trlft~~go re>Cav\Jrla lnurnlcloul).
2, DIU (Iii ' 1nÓ) da flbrlt•çlo
3. Pl~aero de ldentlfltiÇio da tont~lnu ou, •• cn'• dos·
cantilnlr&l e.!)stlntes cuJo• nli•eros sao dtiC011h1ddo!-•
colac~lo-'do-ndlllro ce>~ctdldOJ pela Ad•llllstuçlt.
4, #se •r11t11 0Pir1CI0111l l!hiao (ti I là),
5, Pesa ll1t E•pllh11111to

Ptl"tlltl~o

6. Y1lar <11 Cut• na Teue

t) C.IPICid,cllt •bfu dlt p•n l!rato o,er.~;clan.ll;

d) 11w1dnct1 di qut/1 o co•"U"r fol hltrlc . . ll di 1cordo co •odeio tUtldO I julgiCO UPIZ 4111 Uendlr h
CllftClÇIIts
Ucnlcn Utlltelecl<ln •• ...,... li;
.) PilO de t•pllllJ•entl , . . . ittCI Pltl 1,1 t (kl 1 h),, .•
f). quJhqutr outros dUas ldt!Qs PHI t I'IICI <11 Apro ...IÇh
de seguranç•.
nun cuo, I Adalnlnr•ça&. 1pGs l11ustl~•sao, . p11der1
lpunr •
Uf>tiln1r, nlo 111>1t1nte 11 Chposhhu do Clpltuh.' 11.
Ess1 1prouç1D deur' ler nottfltl~l, ..,. escrito, •o propr,lnlrlo do
tOII\!11111', O. q11e O Cl'ltdUChrl 1 1 thir 1 l'ltcl d; Aj.r'a~I~ID· de
S~'"ra"'~ ·~os ~ rc~lluçae> ,de ca-te. v•••~. dt "o•••·" co,;, o
l .. g,.llaento l. O •u•c do canttlner, "'- o:o•11 1 •flu~la u aent\ORdl
Phoa, dcvarl\o ocorrer •t!' 111 dlt Ja 11•1,.. lle ltl~.

A Phc• de Aprovl'lll Clt
StlllfiiiÇI,
c.onfor••
•ote\o
npuduiCo 1bauo, dnerl ur 1 r, ..... de u. . piiCI . . ~angullt
p•r••~ente, nJo ce>rrouu, a pr•w• <~• ,.,.., ooeclin<l• Rlll ••n•s
e11
200 •• x 100 . . . As ,11uras •Aprauil• <la S~gur1n'1 pell esc•, co•
letru 41, "" afnl•o 1 •• de 1\tur• e ' ' ••••h p111vr11 e nG•eros coa
uoo1 11turt •flllll te 5 ,.., ••-•rll ser 11tlt1pl41h trtYI<IIl ou
lndlc&llll ~· nperffcllt d1; 1'h.c1. Clt . . . 1,.11er OJUtrll •ado pltllllllnU 1t
l•ohe\,

'I"•

a. Rnlstbch di hr1tde LIUr&l, 1 ur

lnC\cad1

u

phel

I, DIT,I do prl~e_!re> ua•e .ra ooanutençlo (•h 1 0110) p1 ra
RIIYIII COIItl!notrltS, e <latiS SllbUquentiS 401 I;I .. IS CO
•IRUtoe.nç.lo C•Js t 11111), Slt 1 plica for uudo p 1 r1 os••

Ü

Exltlnc,ll 1 TltsUs Cc SetUtlll(l htt•CVf"ll
lntro4~clo

Ao 11 tU11>cltc•r u ulgililldn d&Sh Aana', ~tu iepltc.UI
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pUI
41
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CllltOa ol• 11•rto: •w,arlur;
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de comprtm•nto 4~ver!o ter
torça~ do Içamento
apllcadn verttcol.,onte e,. todo<
os quatro enc•ixes do canto
da parte IUporlor.
For'iH ~plieadJI utunamente:
l~u~nto do pe~-o ·combinado
de
2 ", conforme j~ ducrito

Setembro de 1991

DIÁRIO DO CONGREsSO NACIONAL (Seção II)

Con•!tneres ço"' 3.000 ~'"'
(lO pl1-nomtnal J de ;:omprl"'""to, ou m_enas, ~ever~o
hr
força.
~e
!~amentc
~pltoodas ~,.todo~
os quatro enc•t .. s do canto da
part~ superior, de modo que
o !ngolo entre t~dJ
canh100" de lç-~~mento e a
vertlt.o.l ~•J• de 300
II) Içamento pelo' encalus dos

testJdo eo11 c Citrrc~amentc Interno e forçu Apl!eun hternomente,
rcpresenuntH dn condto;~u de acel.er~'õlo adequJdn t•.ra oquel~
mHodo.

2.

E11P!lHAttf:.NTO

Pa" n 'ondtçae~ ~-e _tran~poru __ lnterna~tcnal em que H
mhlmu vertical• de aceler•>io vartu ~l9ntflcot1vu~ntt de
l,8g, o quando o GonHioer ror efetlv~"ente t!m1tado o~~~~
co~dfç"O~~
de tran•porte a carga de e11p1Hamento podo •orlar 'ooforme a reh;!o
apropriada <tu for;n de aoeleraçlo,
l.
foro;u

2.
lia conclos~o bu-suGodldo dUSe tua. o cont~lner pode ser
nttr.. do para o peso de uptlhamento est<ltico sobrepoHo, que ser~
Indicado na Placa de Aprovaç~o de Segurança ;ob o tTtulo: "Pe•o de
EOtpllha.,cnto Permitido para 1,8~ (kg_ e lbJ".

cantos da P•rtt tnhr!or:
Os
de

cont~Lilu_u

Içamento

t_u}o forças
ee

CARReG.o.MEMTC

D~_

PROCE:Dll'\E~_TO

TESH E FQRÇ.O.S APL!C.O.OAS

_OE_ TESTE

~plicadas

!41 foru que os mHanlsmo•

de oçooocuto sopurt<'"' •'I"'"'''
os encaixO! de canto ••
parte Inferior.
As for1u ~~ tçuonto serao
apl t~;adu em !ogulos
horizontal do:
JOO p&r• cont!1neres
12.000 11m (40 pls•OOIIInaJ)
de co,.prlmento; ou ui ores;
J)O
para cont~inerH co'"
9.000 mm (30 ph-oo~.!nal)
dt oo10pctmento, ou utO"es,
mas n!o Incluindo 01 de
12.000 mm~
45
para
conUtneru ~·
6.000 mm (20 p!J·OOlllnal)
dt com~rtmento, cu "aturo~.
1\U
n~o
incluindo o~ de
9.000 mr.o~
6U

~oro

Car~a

dtstrlbulOo uniforoocU\ente, de
ul modo que o peso co~btnado do ~on
t~iner e da ~H91 do teste •~J• Igual
a 1,8 R. Ccnt~lneres;Unques po<tem
ur te~tados .aztos.

forçu aplltJdH e~urnamente
Oe forma a sujeitar cada u11 dos
quotro encahu dos cantos da parte
s ,er1or a u~a força vertical para
baho, igUal a l/4 ' l.ll '
o p.. o
pcrnlltldo ~e C"'t>llh.t.,onto cstltldo
superpoHo,

cunt~lou,rco

meno~

de 6.000 de comprl·
mente, (20 ph-nomtnal)
carr .. oallento Interno:

!) IÇlll\tnto por nptlh•delrH:

Carga diHrlbuTda ~nlformo11enh,
de 010do que o pelo- COA'Iblnado oo
tonHtner
da carga de tuto
Hh Igual I 1,25 R.

tçaroento do pes"(l co.,bfn4do de
l.~S

R, confcr10o jl descrito.

d!Hrlbufda unlfor"e"'ontt,

de roodo

que

o peso

delru que dcver~o •er oudU n.a movlmenuç3~ dO cont~lnnr, " projetorlo 751 do
comprtooento da ompilhadelrl

combinado

do contélner c u cuga do toste
ja t~ual a ,!,25 R.

o

.c.ontflner

"'" ealço• -..o ""'mo plane
horllonul, ficando eada ur
delu _sob ~·~· amarra. Esu• ealço• ur~o c ~••me
l>"''"'lo" dH ~"'"''•\~ ,, 'rrrr
usaau.

lçuento de pno collblnado dR
1,25 R, confor'"e ja dncru·o.
lll)

11Uodo

OUUOS HETOOOS

Quando o eonniner carre9ado tiver dt ser içado por algu01
mencionado no• Itens A ou Q (1 e !I), &le dever, 'er

n~o

~

3

Car~u

u

"'"'"'"' dlmer

Concentrada~

Caraa• de Teste e foryn 'pllcadu
Carrega,.ento

qu~drodu)

no teto

As rorp~ e•t~rn.\'1: dl'VI•r:ro
apltcadn vert1call\onte de c1m~
p~n
baixo ~obre ~ •uperffcie
externa da ;;-.,--,.. h -frl~l\ da
teto do cont!tner

Interno:

Ouu cargas coneentr~d~'· de 2.730 Xg
(6000 lb) cada u~a, •pllcad .. aa uto ~lho do cont!lncr otrave• <te uma
·~rea Oe conto to de 142 cm.:t. (ZZ pologod,

<•I

lnt~rno:

Nenhulll.
for~~· ~Jlll ,.,~,,;C. H c rn•oÕciote,
Um& carga concentrado d~ 300 K9
(660 lb) d1str\bufda ~ntforlltllenu
sobre ou ar .. de 600 ~jj, ·;, -3oo mm
(H p_olegad~s • 12 pole~adas)
arregam~nto

Hr! CQiocadG

~tudamente,

CadJ força e<tertor Oever~ ~~
•;•ll._.,,t,o ''" c,«t,o ""<i<>< ""'-·•I
•es de canto, atravh de uoo cn
cohe de Conto corresponrlcnt
ou ana•e• de "" calço
mes11u dlonensOu.
O eal;o ou o encaixe tte cant
dever~ ~er reforçada em reh>l
ag encaixe de c~nto da part
~uperfor do co"t!-lner por 25 m·
(l polegada) n1 hter~l e l 1/
polegoda) no H~tido \ongltudi

"''

cont~lner

~"'

___ llj_ Jçaro<!nto pelos

Carregamento Interno:
Carga

Hr~
coiOt4dC
bdrras no 11\Umo plano
horlzonul ficando um• bar·
n· --.:-~ntl"llizadl dentro de
cada emptlhadctra uudo par~ i>H o Gont!lner
'arregado. As barrn serlo d~
------~----Muro; 11-r~U, du
e.,;p-; lha·

O

Ap~_s
a prescrlç~o dO C4rr~~a
,.ento Interno, o cont11ner ser
colocodo em 4 calços. nlvohdo
que, por sua vH, ser~o apotad
•~ uma superf1cte 'rfg!da
hort
zonul, ncan~o cadJ ""' sob ca
da encaixe de canto da part
i_nhrlor.
Os ca1$0_s flcarlo eentralla~o
~ob os oncahes e terlo,
apro

[b) no Assoalho

o

teste dever& ~er feito
cont!tner apotuo e11 quotro_S~·
portes no 11•srno nfvel colocados
10b o• quatro cantos inhrlorH
de tal ,.anatro ·quo a utrutui'O;
da base do oontilner posu in·
clinor-u livre11~nu.
Ouloea-H sobre a super Hei<
do assoalho um 41sposttt.o d•
teste carregado ae une ira qu~
~eu, peso seJa tgua'l a S.4&0 r.~
_(12.000 libra•) ~esse peso H·
ja dividfdc sobre ilun super·
(feles _de contacto, no proporç~o de
2.Tll1 K9 (&.000 1 tbr•~
~obre
Gado supcrffct~. tsu<
<luiS superf1c1u deve" medir
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Plua do

Aprova~1o

de Segura"''

O parl9rafo 1 uhteot<> po;sorf • ur
Hr~o

acrucontodo' os ugulntu novo'

~ubp&rli'oro

1

[a)

•

parl~rofol:

"bl E• cu• cont~lner cuja consnuç~o tonho sido lnlclado n
l'l' de Jlnelro do 1984, o~ •JI~I u u dato, todu u 'indlcoç~u de peso
bruto mh\o;o d~verlo os tu de acordo com •• lnro·rmo;llu de pe•o bruto
~Jxl~o contlus n• Pllto de Aprovoç~o do Sogoronça.

C)

E• ndl conHiner ~•J' ~on<truçh t~nha ~~~o lnlct.oda
an~H de l ~. joneiro ~~ !9!4 todu n
to~~~~-~u de puo ~ruto d.<l~o
de,or~o uur de .cardo
co~
u
informaçhs de puo bruto ghl~o
eontldas 01 'h'• de Aprovaçlo de Sogur~nça H~ 1 dt j~nolro dt 1909."
!ndieiç~n

t.

pHa l(ovimuti;lo dt Cont!ln~res Vazios A~~:<o !I

- Constr"çlo (Anular o parl9raro 3].
~este

l.
THt~

de t"'pllho.,onto

Cont~inerei·Tonquu

poro

Anno

11,

"t~pllhamento•,

no; Z

,\erHantar, lOb o titulo "Corr~gomenta tnteroo~ e dopoh
du plhvrn " •.• ·~utvahn~e 1 I.U", a leguinte frue no_.,-

'·

Esrorço
conUI neres· tonquo

palovus • ...

tnHico]

Longitud!nll

AereHcnu~.
~u

OY A"

<ob

a

tftulo

"tarr~gutento

lntHno ..

1

dopols

a s'gulnte frHe nova:

•no cuo de Contllncr-ronqot, ~u•ndo • puo do cor9a
interno, junta10ente co~ 1 un, lor lfttnar que o ~ua bru~o dxho cu
R, uu car~a adicional dt•erJ sor apltcan oa canUiner.

Anuo !, Reguh11enta 2
Suh~ltutr

os

p~r~~roros

.. tnentn

l'll'.

39

"

49

pelo

ngu1nto:
O proprhtirta de u11 conUin~r opro>~do dHerl
tnspeeton!-lo de oGordo tollt •• protedl.,ontol pro~critol ou opra,.do~
p~l•
1art~
Controtonu tnurosudo, u
inurvolos odcq••dos l$
condlç~es operac!onol$,

deverJ

(b) A dou (mh o o no], antu ~~ qull ""' no•o conUlntr
sub~etldo I ••• prl•eira trupoç~o, ser~ lndiG•41 nt 1Úel
~e Seguron;a.

1er

de Apro .. <;la

anterior).
(d) Como no po..rlgrtfo
puurl • ser ",30 :aesn• o

4 anterior, ucuo "24 11un•, que

3 - (o) co"'o ~\urnotha ao p~r;~roro ~. 4 >arlo C"ont·r•hnó~
1ntnuudo paderJ opro'lr u pro!Jromo de in~peçlo conttouo lfttd!onu •
utdh<h. aprenntodo pelo proprht&rlo de quo tal ~rogr1011o arerece "'"
podrlo de uguranç• nlo tnrorior 10 utobeheido no porlgroro 2 aclu.

(b) Pari tndleor que a

cont~iner

t!tl sendo operado eonrorne

o protra"! aprovado dt tnspeçao coot1nua, uu etiqueto collt
"Aprov,• o o ldcn~trtcoçlo da Parto Contruante quo

os letras
concedeu 1
oprovoçlo do pro~ra"o dev~r~ 1e~ ~aloudl no conlil!nor, subre o ~loco
ae .liprou~~o do Scguran;o. ou o 101ls perto deh poufvol.

tc!~u
conforlfto cue progr••• dooerio
tu algotO defeito que po•so colocar cm r!$GO
a vldo d•s pusou. Enas 1111p~ç~es de•erlo nr realludos Juntomente
com o' repUO$, reforlftU ou 1ntercl.,bla "On·hlre/oH-hlre", •·••
nenhu11 cuo m.-nu que uru ur o cado 30 mun.

Toda

4eter,.1nor <e a

u

seu>mbro de 1991

\nspo>~••

cont~!nu

(d) C0110 Dllposrtho Trorl<lt6rto,
quol"i~Utr
••~anel :is
do
otiquot• lndlcan~o q•e o eontHnor nU seodo operado confor~>e 0
progro101 apre .. do d~ lnspe>lo continua, duerJo $Of protelld&s otl 1
do
j•notro
de 1987. (n~rotonlo •. 1. 1\d•otlo.!<Lraçaa poderl ruer
cxl9lnctas .o;• h rtgarous paro os contllneru de nus (n«lonols)
propr!tUrios•.

~· """"du hrom adoud .. u 13 de .!unho de l98J pelo Co<~~lt~ d•
Segurança HorHiu e pelas P•rtei Controtontn prenntu
vonntu, de Horda co'" o Artlgc ~. par~grofo z do Convençh,

tendo ont.Ndo em v!90r em l do juelru do US4.

(Á Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional.)
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N• 113, DE 1991

(N' 130/89, na Câmara dos Deputados)
Aprova o texto do Ajuste Complementar ~e Coope·
ração Cientifica e Tecnológica, no Campo da Informática e Computadores, entre o Governo da República
Federativa do Brasil e o Governo da União das RepúbUças Socialistas Soviéticas, celebrado em Brasilla, em
6 de junho de 1989.
·O Congresso Nacional decreta:
Art. l~' Fica aprovado o texto do Ajuste Complementar
de Cooperação Cicintífica e· Tecnológica, no Campo da Informática e Computadores, entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas celebrado em Brasilia, em 6 de junho de
1989.
Art. 2~' Este decreto legislativo entra em vigor na data
de sua publicação.
MENSAGEM N' 377, DE 1989
Excelentíssimos Senhores Membros do Congresso Nacional:
Em conformidade com o disposto no art. 49, inciso I,
da Constituição Federal, tenho a honra de submeter â elevada
consideraÇãO de VosSãs~xceléncias, acompanhã.do de exposição de motivos do Senhor Ministro de Estado das Relações
Exteriores, o texto do Ajuste Complementar de Cooperação
C~~!ltífica_ e_"fecnológica, no campo da informática e computadores, cele~rado entre o Governo da República Federativa
_do Brasil e o Governo da União das Repúblicas Socialistas
SoviétiCas·, em Brasília, ã 6 de junho de 1989.
2. Traduzindo o dinamismo já .alcançado pela cooperação científica e tecnológica entre os dois países, o ajuste
complementar em questão prevê que, para alcançarem os objetivos propostos, o Brasil e a_ União Soviética reãlizarão o
intercâmbio de cientistas e de atividades conjuntas de pesquisa
e desenvolvimento, conferências e cursos, bem como promoverão a elaboração e publicação de trabalhos conjuntos sobre
os resultados de pesquisas científicas e tecnológicas.
Brasflia, 1' de agosto de 1989. -José Sarney.
EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS_DCTEC/DE,_
III210JETECLOO 109, DE 7 DE JULHO DE 1989,
DO SENHOR MINISTRO DE ESTADO DAS RELAÇÓES EXTERIORES.
A Sua Excelência o Senhor
Doutor José Sarney
Presidente da República
Senhor Presidente,
Tenho a honra de referir-me ao AjuSte Complementar
de Cooperação Científica e Tecnológica, no Campo da Informática e Computadores, assinado em Br::g;_í]._~, erri 6 de junho

Setembro de 1991
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de 1989, no âmbito do Programa a Longo

Pr~zo_ ~~

Coope-

ração- Econômicã;··conú!rcial, Cientificá ·e Tecnológica, concluído com o GoVernO da União das Repúblicas Socialistas
Soviéticas.
- ·--- ,~
~
- -_ ·
2. Q_ novo instrumento-,- que reSUltoU. de- prolongada e
cuidadosa negociação, Siinboliza o dinamisnio já- alcanQado
-o

-

•

pela cooperação científica_e tecnológica Brasil-União Sovi~
tica, decorrente do novo patama~ das relações entre ·os do1s
país-es alcançado a partir da viSita âe Vossa Excelência a ~os
cou, em outubro de 1988.
3. Nesse contexto, foi acordado papel de relevo à informática, do que resultou a negoci_ação, por pa!,te das autoridades brasileiras e soviéticas competentes, do AJuste em apre-ço, que permitírf-(f desenvolvimento da cooperação bilateral
nos ramos da engenharia de software e das estações de trabalho
multiprocessadoras, bem como das redes de computadores,
da automação industrial e da rnicroeletrónica.
4. O Ajuste prevê que, para alcançarem os objetivos
da cooperaç-ão, o Brasil e a Unão SoviétiCa realizarãO o ifl!ercâmbio de cientistãs e de informação científica e tecnológica,
atividades conjuntas de pesquisa e desenvolvimento, conferências e cursOs, bem como promoverão a·etaboração e publicação_de trabalhos conjuntos sobre os resultados das pesquisas
científicas e tecnológicas.
5. Em vista--do exposto, permito-me encarecer a Vossa
Execelência a conveniência de que seja este instrumento submetido ao exame do CongressO Nacional, na forma do art.
49, inciso I, da Constituição Federal.
6. Nessas condições, tenho a honra de sub~~ter projeto
de mensagem ao Congr~s~o Nacional para_ qu._e Vo~sa ExcelênCia, se aSsim houver por bem, encaminhe o texto do apenso
Ajuste ao Pode~ Legislativo.
Aproveito a opOrtunidade para renovar a V.ossa Excelência, Senhor Presidente, os protestos do meu mais profundo
respeito. -Roberto de Abreu SodréAJUSTE COMPLEMENTAR DE COOPERAÇAO ..
CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA, NO CAMPO DA
INFORMÁTICA E COMPUTADORES, ENTRE O
GOVERNO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO
BRASIL E O GOVERNO DA UNIÃO DAS
REPÚBLICAS SOCIALISTAS SOVIÉTICAS
O Governo da República Federativa ·dO Br~sil"~ o Governo da União das Repúblicas Socialistas Sovíéticas (doravante denominados "Partes"),
ReconheCendo intere-SSe comum na cooperação científica
e tecnológica no setor de informática e çornputadores, e -Tenho como fundamento o acordo entre o Governo da
República Federativa do Brasil e o Governo da União das
Repúblicas Socialistas Sovieticas sobre Programa a Longo Pr_azo de Cooperação Econôniica, Comercial, Científica e Tecnológica firmado em Brasília, em 30 de setembro de 1987.
Acordam o seguinte:
ARTIGO!
As Partes desenvolverão cooperação no campo da informátiCa e de computadores, nos seguintes ramos:
a) engenharia de software;
b) estaçôes de trabalho multiprocessadoras;
c) redes de computadores;
d) automação industrial;
e) microeletrónica- - -
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.ARTIGO !l
. A cooperação prevista neste-Ajuste Complemeiitir será
realizada, segundo as condições previstas pelo Acordo sobre
Programa a Longo Prazo acima mencionado, nas seguintes
modalidades, sem exclusão de outras que venham a ser mutuamente acordadas:
a) intercâmbio de cientistas e especialistas para realização de atiVidades científicas e tecriológi~as;
b) realização de conferências, seminários, cursos e palestras;
c) elaboração e publicação de trabalhos conjuntos sobre
__
os resultados de pes_quisas científicas e tecnológicas;
d) intercâmbio de informação científica e tecnológica;
e) realizaÇão de atividades conjuntas de pesquisa e desenvolyimento_._
ARTIGO lU
As Partes designam as seguintes entidades responsáveis
pela implementação do presente ajuste complementar:
a) Secretaria Especial da Ciência·e Techologia da Presidência da República, por intennédio do Conselho Nacional
de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) e da
Secretaria Especial de Informátíca {SEI}, pelo lado brasileiro,
e
b) Academia de Ciências da URSS, por intermédio de
.seu Setor de Informática, Computadores e Auto~açáo (OIVTA), pelo lado soviético.
ARTIGO IV
Os procedimentos operacionais necessáriOS à Írbplerllentação das atividades a serem realizadas no âmbito do presente
aluste complementar serão acordados por via diplomática.
ARTIGO V
1. O presente ajuste complementar entrará em vigor
quando as Partes se tiverem comuniC3._âo sobre o cumprimento
das respectivas formalidades l_egais h}t~rrias.
2. Q presente ajuste complementar terá uma validade
de dois anos, findo os quais será automaticamente renovado
por período iguais e sucessivos,. a menos que qualquer uma
das"Partes comunique â outra, a qualquer tempo_ e por via
diplomática, com-uma antecedência de seis meses, sua inten.
. .
ção de denunciá-lo.
Feito em BraSília, ew 6 de junho de 1989!_ em dois exem·pJires originais nas língUas portuguesa e tussa,,~endo a_mbos
os textos autênticos.
Pelo Governo da República Federativa do Brasil: PaulO
de Tarso Flecha de Lima.
Pelo Governo da União das_RepúbHcas Socialistas Soviéticas: Gurilvanovifch M"artcbuk.
(À Comissão -de Relações Exteriores _e Defesa Nacional.)

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N• 114, DE 1991 .
(N• 125/89, na Câmara dos Deputados)
Aprova o ato que outorga concessão à RCE TV
Xanxerê Ltda., para explorar serviço de radiodifusão
de sons e ima_gens (televisão), na cidade de Xanxerê,
Estado de Santa Catarina.
O CongiesSô Nacional decreta:
Art. 1~ Fica aprovada a outorga de concessão à RCE
TV Xanxerê Ltda., para explorar serviço de radiodifusão _de
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sons e imagens (televisão) pelo prazo de quinze anos, sem
direito de exclusividade, na cidade de Xanxerê, Estado de

Santa Catarina:, a·que· se-refere o Decreto no 97.883, âe i7
de junho de 1989: •
Art. 29- Este decreto legislativo entra _em vigor na data
de sua publicação.

MENSAGEM N• 320, DE 1989

. Setembro de 1991

Art, 1'1 ~ I".I c• outorq•da CO>lc:euiio l IICT' T\1 CC XAI-lXi!:rJ.: LUtJ
''fAQII., par-& axplc-rar, P"lo pr•lo da IS !quln~el a<>v•• soo dlr<!'lto
dii
en•luaLuidad~t, ••rvl<o<> de uJ1o<IH•Jsic- d; 1on• ct IIO.Iqf'nl {t•h•v1•<io)
roa cld-..!cr do Xanu• 1 ;;, Eot~<l<> de ~anta C:atarln•.
'
oo
P.ot,'J<&(o ·;;nln) ~ A concosaio oi:a outorqli~a u~~•r- 11 a~ii p .. lo
t:6dl7" Br.•sll!l<e- de T"1e= .. un1c..,õea, la!• aubl,.qOe .. tel,
ra9Ulil"""n
to.~ ct obrlq~·ir>•s •••U"'I-:1"• pela outorqad• em au~ propo•t•.
-

-·~· ~·tt~oo"!'!ça~'~ ~:~~(~::~·::~o~:r,r"~: ~~~~:á~;.;~r~!";2J, 1 •g:!ã
{'On~tltulçio.

WJCalo t<HO::ctlrn, da

Art, l? • O ~<:>ntr•to d<'<":lrro:nta delta conees~~.iio· c!:evr.i aer
•••lnado d•ntro d.. 1.0 r~•s•,.n!al dla .. , a c::>nt"r da d•t• de pub11c•çio

!:l:~~~="~i;~~ ~'l,:ho~'~-r!t~ d!t~~~o:~!~rlo'r,

•ob po:n• d .. ••

tornar

•011 ter1110a do as::t.l.o;~o 4t, 1nc:bo XJI • c:..blnado
S 111 o!o a~tigo 223, da C:CJ~atit.Uld.o l'adarat. tanho_ 'ÍI
·bon-.:a de aut..tar l
aprac:iaç.ilio 4o Congraaao
Nacional,
-

IIC'o-p.tnhado de l:xpoaiÇio doi Motivo• do Sar:hor MiniatJ:o d<t
latada .!laa c-unic:açõOu, o ato cru• •o11toro;a c::oncaaaio i liC'I!:
n XM!XEII! LIK!'tADA, paEa •xpl<>rar aarvic:o da r•diodif.~nio de
.01!11 a J,.aagana Ctalavisioh na cJ.d•de da Xan>Eflri, Estado da
laaU C&tacina•, con&tlllnta do Oac:z.••to no

•1.1113,

j\U\ho de UU, publica~o ..., D1irio Oficial da

de' 2?

Unilo

do

de
d.i"a

l!,ubHql!.el\ta•~

•jlllho

Avbo no

liSS -SAP.

Tenho a 'honra dct cti\C:'Intinhar

,tten~•qe•

d_o

~:c:c:el•nds~il'l~

S•nhor _

&

ctlcta

Sec:J:etaria

~~~•.i<!•!'~ .~a

11

.;.p.lbHc:a,

.aco.panbada dt !:xposiçiõo da Motivos do Senhqr H:iniatro_ 'de l!:!tt:.lldo d•e C...uni.c:açõea, n• qual aubOletlt i aprec:iacio do Con~~ctiiO H•c:lon.-.L O ato constanta do OciCTctto no ,7.18], .dct
2?
ela junho dlt 19119, qo&t "outorqa c:onc:e .. io • RC!: TV XANXERI!: LIDe confonlda.,. co. •• atdbu1çi5e• leqa!• •
~"!
f!l..-..ntlnes c:o-ttdu a este Mlnisti~lo, doter~nd • publ1~:::!
ço• vi•ta• .ií l•pla•u:•çAo cSe ,...,.
est~

ç.o do Edital n<1 2tJ/IIII,

•o

l.
prezo eetab..,lec:Jd·' potla 1•1 0 &COJ:'I'Cr..,,. '" ""
Vtqlltaa •ntldadeao

IIltTAbllo, pan axplor•r serviço de r.adio<'Hfu•io d" aona e i•a.nn• (tel&viliot. n• c:idllde de Xanxeri. E•~ o de !lftnU cataAproveito a oport.uni~de para r novilr a Vos~& r:xcel.nebi p«tt.eatoa da elevada ctlti- e eon idera1;Ão.

JICE TV DC .1:1\.Nlo.I:IIE: Ll1'4!:11\.0A. 0
•CC-TV O C~Tl\00 XANXF:R!: LTOA. e
PS, TV V.Mxtnr.. LTOJI..

l,
O. Õr;qio;~• C:"""P'"'t'l'ntc,. d.-ste MlnlstCrto e<:o"<"lur
Z'- no sen.t.tdo do qua, 10b oa ;o.'OpcC'~os t.io..""nlco • j•uidi~·o, .•i
entidades rroponcnt.-,s aatl!Hzera• .la ax!<;õl-nclu do E~lhl
aoc I:..:J.l:1S1tos d.& le9lslaço.Lo coap'l'cl.~ica de rad1od1!usan.
11.
Neaaaa c:ond1çÕe•• li. •11sta da" ont1<tadc!l •tu• aa

-~~-~~~!~~!"'a ab~~~~a:o a~...:~~~i~Q .'!;:~~~ ~\I~~;~• I ~~~~~~~c:!'!;
- r • Una de docls:io, noa ,..rmo'l' d<;> a.o:tlt;o l ' e ••u•

P"rá<;.:a

!;: :d~='j_~-;~~e'!:' !";~~;~;,d~ 0 ~•·;~1:1;~~:~o~= ~ns. rcd~
..

ato O!lct o..,tol'qa so!IO(!ntot •Irá '" produ:1lr seus efctitoa

~!.~!t~:r:~:rg':: 2 i'l"'3!cC:~.. ~ii~?~l!~

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

na

ronu

lloenovo a Vo.aa Exe4:ló-nc1a _ , .

~

do

...

lot1ala

P•l'i~ra[o

~;n::ot•.s<;o•

·~

A Sllll r.:o:c:eli;nc:h o Senhor
D•p•lUdo LUl:E HEI>IRtQUE.

DO, l'riN'!HO Scc:ntirio da Ci111ara do• D<er;>OJtados
!l~·tA(Otl

_ t!.: ·~ iEr;· J!.i Cb~I'VICI :ti[S
__ __
JUtll~
_

oxplor&J:

putcKqa con.:4: . . io I, JI.CE '1"V DÇ XANXEJ!t t.l.Ht!ADA, pa.:a
da z..SiocUfusio de sons • l••'l•n• {televiaaol. 11a cidade de
l:at.ado de S:at~ta Catat i na.

O

Prctr.ldcnto_ da

--·

serviço
Xanxel:'l,

Repübllea,

,,.ando d&lll atribuições que lhe confore111 o al'tiqO at, 1t,.111 I\', d& C2"'!
utuJ.çio, a o az-Ugo n do p,,..gul_IIJl!C'ntO dos ;!a;-viço~ _Çc ll;,.d1(:>~1(u•ao,
a~rov..So pelo Dc!cnto nO 52. 7!15, de l1 da outubi'O do U6l, COIII '- l'<l'd-!!
'i•O dada ~lo oacreto no 88,067, d• 26 de janeiro de 198l, e UIRdO ••
'l'laU• o que consta do l'roc:e••o KC n9 29000.00590S/118, (Edital no 241/
4ecJ:ataa

••J •

12DODODD . 000000 III

aulor•••c-'~

A fi• de •lendar d•t•rs1nacao ctuPctflctr, sol1cUo
11• • 1J Ca Para vro•ndenclar a aberlvra de ll:chlal pua
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Setembro de 1991-

•••cuoc:&o d" •II'I"YHO d• f'•du><hfu•lo '" •one •
c;on•o•nt• ••to•c a f ac•cll•• ilbill "" ·
1, :lervH;o
2. Lc.Cill
l.. C•n•Z
4. •ot•ncu
~. Ci1Pitill •ln1•o •lliQide>
6. llor4rle> d• lUf'(IOn•••nto

~••t~•r.. 4'J'I:'.rVI:!tJ.OJ.

o

!'10-_(-f

""'' .-a<;,o

dt

•~ ~-··•·~•'"•

O MINlSTIIO DI: I:!:Tli.OO D.II.S COHUNICACOts,
~-•"do ~·
· H1t.1 o
hiiPOIILo no art1oo J!!' do Dr-crtto Di! 10.5-HI, dt 18 de •n~ d .. l)72. •
tot iiCOfde> :;o• •" ncor••• t-ll!.lbtlO'Cid•s no:: Jle<:~vl.l.,ento: de>11 St.-.I!F~ " '
l•daod•tu•lo •• VIQcr, tornl pvblaco qv•. tr11n11eorrzdoa 4~ {qu&<<'lll.l'
'ln<:ol d••"· econt11dos elo do• srou1ntt •o d• P\lbllc•~-1?
r_,; I o I.,.,
IUir>o Ofl'<l•l
d• t1n1lo. O'l't•r' rec•tu:ndo pel? PT III"' ~~~ l'- !-;••• .. ~•
propoat.lll par• 11 •J<•tuçlo 11'
••PIOIIç:li•, dr ""' ~•••·
'•
••dlodlfUIIlO d• 110!111 •
1••11'11'!1110 (telii'VIIIoliO), tO• UI C-lrl-:'1 .. 1 f'l'll ~-H
:onda o;~,. '~~"" •e •eou••·

NJt.SS UI CNEH-'•

t:dlt•l

n ' .<'

~•cetu••rnto dr propo:.til'"' P•r•
• """c;uc;lo • <t,ll,plor•c;lo dt
rãdaodafv•llo d• •on• t- t••o•n•
Cl•l•v111Ao), n• C'''·•·!•
E•to~do de S•nt• C•hr•<~•.

••cr•t"rao d• llerulc;oe d• R•d,odafu•J.o
De •cordo.
ltlilbore-••
propo•t••·
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Tttt:VISAO fC•t•Cllol
X-'H~t:~r. ~ SC
)• f~ t.l.t~N.O f'N\1\ H\1~)
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Crl!~ta-r:a
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!!_R!,~ LIA -~E_

Prc ;..;~dd'J Senhor,

Em anexo: Decl.i.trõ.çüo ::;olicit.adu púla comi r. ..;_ão de
c.tência e Tccnolouia e ü ComissdO--de Justiça ela Cfunorc1 dos
Deputados.
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J!=
~\\
RCE
.QEfL~g~_ç~Q

Nós, Hf::LIO MAZZOLLI e ALVARO ROBERTO DE FREITAS
ARNS, sócios cotistas da RCE TV'DE XliNXEro:! LTDA, estabeleci·da na cidade de Jtanxerê, estado de Santa Catarina, na
Rua
Cel. Passos Maia, 184, declaramos para os devidos fins,

que

consoante.parãgrafo 59, Artigo 220 da Constituição da República Federativa do. Brasil, a RCE TV DE XANXEro:! LTDA, nao ex
cede os limites determinados pelo Artigo 12 do Decreto
Lei
n9 236; de 28 de fevereiro

d~

1967.
1991

REDE DE COMUNICAÇÚES
ELDORADO
__..---·
..
-

-

Morra d• TV s;,.P • C.lx• Prur:.IIJ.-'2- T•lu: 0483 - 707 • Fon•: (0484) 33-6333 TV
ELDOilAOO AM Fo"õ((0484} 33-6555- 88.8tJO- CRICIOMA -SC

.'/}

Có/.1/J~ dE-

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N• 115, DE 1991
(N• 349/90, na Câmara dos Depiti:idos)
.Aprova o texto do Acordo de Cooperãção Econó~
mica e Tecnológica, celebrado entre o Governo da Repú~
blica Federativa do Brasil e o Governo da RepúbUca
Popular da China, em Brasilla, em 18 de maio de 1990.

EJ-vc.-1-ç.&>

- Pã.rágrafo úniCo.- Ficam sujeitos à aprovação do Congresso Nacional quaisquer a tos que possãrtl resultar em revisão
do referido Acordo, bem como quaisquer ajustes complementares que, nos termos do art. 49, inciso I da CoD.S-titúiÇâO
Federal, acarretem encargos ou compromissos gravosos ao
patrimônio nacional.
Art. 29 Este decreto legislativo entra em vigor na data
-de sua publicação.

O Congresso Nacional decreta:
MENSAGEM N' 498, DE 1990
Art. 1" Fica aprovádo o texto do Acordo de CoopeExcelentíssimos Senhores Membros do Congresso Nacio~
ração Econômica e ..T...ecnológica, celebrado eJ;J.tre o Gpvemo .. nal:
.
da República Federativa do Brasil e o Governo· da R_epública
-Em conformidade com o diSPosto ·no art. 49, inciSo I,
Popular da China, em Brasília, em 18 de maio de 1990.
da Constituição Federal, tenho a honra de submeter à elev~a
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consideração de Yo.ssas Excelências, acnmpanhado de Exposição de Motivos do Senhor Ministro de Estado das Relaçó_es
Exteriores, o teXto __do Acordo de Cooperação EconôrniCa
e TecnológiCa, celebrado entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da República Popular da China,
em Brasília, em 18 de maio de 1990.
O referido Acordo se revestirá de especial significado
para a dinamização das relaç6es sino-brasileiras, ao prover
novo marco institucional para uma diversificada gama de atividades de cooperação nos campos econômico e tecnológico.
Brasnia, 22 de junho de 1990. -Fernando Collor.
EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS: DOC/DAi/DAOCl/DCTEC/144/ECON LOO DOG, DE 2I DE JUNHO
DE 1990, DO SENHOR MINISTRO DE ESTADO DAS
RELAÇÕES EXTERIORES.
.
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obrigaçõe_s internaciOnais, e no âmbito de seus programas
de _desenvolvimento eoonômico, a estim_ular a C_o_operação
EcOnômiCa e Tecnológiqt entre çqrporações, empresas e instituições, públicas e privadas, de ambos os países, observadas
as condições de igualdade e benefíCio mútuo.
-

ARTIGO II
Com vistas a alcançar os objetivos enunciados no artigo
anterior, as Partes fo_mentarão o estabelecimento de relações
entre corporações, empresas e instituições, públicas e privadas
dos seus respectivos países, em quaisquer setóres econômiço
e ~ecri:ológico identificados como promiss9res, com prioridade
para os setores agroindustrial, energético, de exploração mineral, transportes e teleCOIJlunicaçõeS;.
ARTIGO III
A Cooperação teferida no Artigo I poderá abranger:
a) elaboração conjunta de estudos e projetas nos setores
mencionados, de acordo com as necessidades de desenvolvimento económico de seus respectivos países;
- b) criação de novas instalações industriais e moderni-zação das já existentes;
c) intercâmbio de infõrmações e documentos-técnicos capacitação de pessoal técnico em nível empresarial aplicação
e aperfeiçoamento âe tecnologias jâ existentes e desenVolvimento de novos processos tecnológicos;
d) implementação de projetes de comercialização conjunta, nos mercados internacionais, de produtos resultantes
da cooperação prevista no presente Acordo;
e) formaçãO de empresas conjuntas com capitais brasileiro e chinês;
f) outras formas de cooperação acordadas por ambas as
Partes.
.

A Sua Excelência _o Senhor
Fernando Collor
Presidente da República.
Senhor Presidente,
Tenho a honra de submeter à alta apreciação de_ Vossa
E:celência o an~xo texto de Acordo de C:I?OJ?~!ã.Ç~o__ Ec~nó~
mtca e Tecnológica entre os Governos -do Brasil e àa~China,
assinado por mim e pelo Vice-Prirneiro-Ministrõ da República
Popular da China, em Brasília, em 18 de ma16 úitínlo:
2._ O referido acordo se revestirá de especial significado
para a dinarnizaçàõ das relações sino-brasileiras, ao· prover
novo marco institucional para uma diversificada gama de atividades de cooperação nos campos económico e tecnológico.3. O instrumento prevê, entre Outras" formas de cooperação, a elaboração conjunta de estudos e_ projetas nos setores
económico e tecnológico, a ctiaçáC:i cJe novas instalações industriais -e a inodernlzação das já existeiltes~-c;- intéfcâmbio de
informações e documentos técnicos~ a capacftãçac,-ae·pessoaJ
técnico eril nível einpfesárial, a formação de empreSas conjunARTIGO IV
tas com capitais brasileiro e chinês e a implementação de
Os documentos técnicos e informações resultantes da coo-__
projetas de comercialização conjunta, nos mercados interna- peração prevista no presente Acordo somente poderão ser
cionais, de produtos resultantes da coope-ração prevista no
~ivulgado~ a terceiros com\), cc::ms~ntiment~.das._duas_ Partes.
Acordo.
4. Submeto, portanto, ã alta consideração de Vossa ExARTIGO V
celência o atiexó ~projeto de mensagem ao Congresso Nacional_,
Os assuntos decorrentes da implementação do presente
encaminhando ã apreciação do Poder Legislativo o Acordo
--Acordo serão, sempre que necessário, tratados no âmbito
de Cooperação Econóinica e- TecnológiCã B_fiiSif-Chinâ.
da Comissão Mista prevista do Artigo IX do Acordo ComerAproveito a opOrtunída-de para renovar a Vossa Excelência, Senhor Presidente, os-protestos do meu mais profundo cial entre a República: Federativa do Brasil e a República
Popular da China, assinado em 7 de janeiro, de 1978, e denorespeito:-- Francisco Rezek.
min~da_ Comissão _Mista Econômic_o:-Cometcial_mediant_e troACORDO DE COOPERAÇÃO ECONÓMICA
ca de notas entre o -dois Govei"ilOS, cõm data de 22 de outubro
de 1988. A Comissão Mista EconômiCo-Comerçial, além das
E TECNOLÓGICA ENTRE O GOVERNO DA
:;tJ:ribuiçQes ;m_teriores, terá -a respoitsabilidade de examinar
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL E O
o Cilmpriiiienfo do presente Acordo, discutir os problemas
GOVERNO DA REPÚBLICA POPULAR DA CHINA
relativos à sua aplicação e fazer recomendaçõe_s no sentido
O Governo da: República Federativa dO Brasil e O Go- de assegurar a realização dos seus objetivos.
verno da República Popular da China (doravante _denomiARTIGO VI
___ _
nados "Partes").
Conscientes dos estreitos e tradicionaiS-laços de amizade . . Na esfera de suas respectivas legislações e regulamenentre o Brasil e a China:
tações, as Partes outorgarão às pessoas que se deslocarem
Animados pelo desejo de fomentar, diversificar e conso- de um país e outro no âmbito do presente Acordo, as facililidar as relações entre os dois países, através de u!Da Ço?pe- dades necessárias para o normal desempenho de suas funções.
ração Económica e Tecnológica- rriais arTií)la e permanente,
Acordam o seguinte:
ARTIGüVII
.
ARTIGO I
O presente Acordo entrará em vigor na data- em (iue
As Partes se comprometem, de acordo com suas respec- as duas Partes Contratantes trocarem notas diplomáticas infortivas legislações e_ regulmentações, sem prejuízo para suas mando haver cumprido seus respectivos procedimentos legais.
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2. Terá Ulfià âuração de três anos, "prorrogando-se auto·
maticamente por períodos sucessivos de um ano, salvo se
uma das Partes manifestar, mediante notificaçãO poi escrito
à outra Parte, com três meses de antecedência, a sua iriten-çãó
de dá-lo por terminado.3. A denúncia do presente Acordo não prejudicará a
aplicação dos Acordos específic-Os concluídos e sua vigência,
até seu cumprimento total.
Feito· em Brasília, ãos 18 de maio de 1990, em dois exemplares, nas línguas portuguesa e chinesa, sendo os dois textos
igualmente válidos.
Pelo GoVerno da República Federativa do Brasil: Francisco Rezek.
Pelo Governo da República Popular da China: Wu Xue
QianLEGISLAÇÃO CITADA
CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA
FEDERATIVA DO BRASIL -1988

················--··············1i:iuí:o.iv······.···············--·········
Da Organizasão dos Poderes
CAPITULO!
Do Poder Legislativo

················································································
SEÇÃO II
Das Atribuições do Congresso Nacional

.. ····A·;;:·:;g:· .. é' d~· ~-~;.;;~~;ê~~i~ -~~~i~;·i~~- d~· Có~g~~~~~ 'N ~cionat:
I-

resolver definitiVitmente sobre tratados, acordos ou

atos intemacionãis

qi:ie~acatretem-encargos

ou compromissos

gravosos ao património nacional;

-
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no 50, de 1991 (no 357/90, na Câmara dos Deputados), que

aprova o ato que renova permissão outorgada à Fundação
Cultural Celinauta, para explorar serviço de radiodifusão sonora-, erit freqüênciii- modulada, na cidade de Pato Branco,
Estado do Paraná.

(Projeto enviado à promulgação em 13-9-91.)
N<? 231!9l, -de 13 do corrente, comunicando a rejeição
das emendas do Senado ao Projeto de Lei da Càmara n9
27, de 1991 (no 159/91, na Casa de origem), que altera dispo'
sições do Código de Processo Penal Militar e da Lei da Organi-

zação J udiciár"ía- Militar.
(Projeto envíado à sanção em 13-9-91.)
PARECERES
PARECER No 322, DE 1991

Da Comissão de Constituição, Justiçã e CidadaD.iã,
sobre o Projeto de Lei do Senado n 9 177, de 1991, que
unispõe sobre a contagem de votos, nas eleições, pela
Mesa Receptora e dá outras providências".
Relator: Senador FrancisCo RoUemberg
Vem a exame desta Comissão o Projeto de Lei do Senado
n~ 199/90, de autoria do nobre Senador Nelson Wedekin que,
em seu_art. 19 , determina a realização da contagem de votos
nas eleições pela própria Mesa Receptora, uma vez encerrada
a votação, e, no a-rt. 2 9 , atribui ao Tribunal Superior Eleitoral
competência para editar as normas necessárias a seu cumprimento.
Indiscutível o mérito da proposição, que tem em vista
possibilitar maior fiscii.Iização da_ apuração por parte de candidatos e partidos políticos e que, ao mesmo tempo, preocupa-se
em assegurar a lisura do processo~ subordinando-o às ·normas
acauteladoras_ previstas no Código eleitoral em vigor.
_Em face do exposto, concluímos pela sua aprovação.
Sala das Comissões, 11 de setembro de 1991. Maurício

Corrêa, Presidente em exercício- Francisco Rollemberg, Relator.(Seguem-se assinaturas)

(A

Comissão de Relações Extúiores- e DefeSa Na-

cional.)
OFÍCIOS.
DO PRIMEIRO SECRETÁRIO DA
CÁMARA DOS DEPUTADOS

N"' 227/91, de 13 do corrente, co-municando aprovação
da Emenda do Senado- a-o PrQjeto de Decreto Legislativo
no 7, de 1991 (n' 270/90, na Câmara dos_ Deputados), que

aprova o ato que outorga permisSão à Rádio Cidade de Cãbreúva Ltda. para explorar, pelo prazo de dez anos, sem
direito de exclusividade, serviçoo de radiodifusão sonora em
onda média, na cidade de Cabreúva, Estado de São Paulo.
(Projeto enviado à promulgação em 13-9-91.)
N<? 228/91, de 13 do corrente, comunicando aprovação
do Substitutivo do Senado do _Projeto de DecretO Legislativo
n' 51, de 1991 (no 360/90, na Câmara dos Deputados), que

aprova o ato que renova, a partir de 1<? de novembro de 1983,
a concessão outorgada à Sociedade Rádio da Paraíba Ltda.
para explorar serviço de_ radiodifusãQ_ sonora, em onda média,
na cidade de Campina Grande, Estado da Paraíba. (Projeto
enviado à promulgação

em

13-9-91.)

N<? 229/91, de 13 do corrente, comunicando a aprovação
do SubstitutivO do_ Senado ao Piojeto de Decreto Legislativo

PARECER No 323, DE 1991

Da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania,
sobre a Emenda de Plenário, oferecida ao Projeto de
Lei da Câmara n9 128, de 1990, que "Dispõe sobre
a criação de Procuradorias Regionais da República, da
Procuradoria da República do Estado do Tocantins,
de Procuradorias em Municípios do interior e dá outras
providências".
Relator: Senador Francisco Rollemberg
I --Relatório
Vem a exame da Comissão de ConstituiÇãó; Justiça e
Cidadania (CCJ), a Emenda no
, de 1991, oferecida, em
Plenário, ao Projeto de Lei da Câmara no 128, de 1990, que

''Dispõe sobre a criação de Procuradorias Regionais da República, Qa Procuradoria da República do Estado do Tocantins~
de Procuradorias em Munidpios do interiOr e dá outras providências''.
De autoria do eminente Senador Pedro Simon~ referida
emenda visa a garantir ao membro do Ministério Púbico, removido para o DistritO Federal em virtude de Sua promoção,
o direito de retornar ao Estado de origem e ao lugar que
ocupava, desde que renuncie ao referido privilégio.
Realmente, a hipótese garante a essa importante categoria o· direito de evitar, diante do advento da fei'"em tela.
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transferência ex officio motivadas por mera imposição de carreira. Destarte, transtornos múltiplos que são causados a inúmeros funcionárioS-, gerando custos relevantes de toda espécie,
poderão ser evitados, uma vez aprovada a medida que a emenda sob exame busca introduzir no bojo do projeto.
De outra parte, convém destacar, também, que nenhum
óbice que impeça o--acatamento da iniciativa em qU.estãó veio
à tona.
Do ponto de vista formal, todavia, sugere-se que a inclusão prevista na emenda ocorra em substituição à norma do
parágrafo único do art. 49 , aliás já suprimida do texto oriundo
da Câmara dos Deputados, conforme se depreende do parecer
relativo ã matéria, subscrito pelos Senhores Parlamentares,
membros da CCJ.
II - Conclusão
Em obediência aos argumentos em linhas precedentes
expedidos, somos favoráveis à aprovação da emenda apresentada pelo ilustre Senador Pedro Simon.
Sala das Comissões, 11 de setembro de 1991.- Maurício
Corria, Presidente, em exircfcio - FranciScO Rollemberg,
Relator - Elcio Álvares - José P. Bibol - Magno Bacelar
- Júnia Marise - Carlos Patrocinio - JOSaphat MarinhO
-~César Dias -·Valmir Campelo - Alfredo Campos.
PARECER N• 324, DE 1991

Da CoMissão de Constituição, Justiça e Cidadania
sobre o Projeto de Lei do Senado n• 71, de 1991, que
"Dá nova -i"edação aos artigos que menciona da Lei
n.., 6.368, de 21 de outubro de 1976".
Relator: Senador Magno Bacelar
Chega a esta Comissão, na forma regimental, o Projeto
de Lei do Senado n" 71, de 1991, que "Dá nova redação
aos artigos que mencibna da Lei n~ 6.368, de 21 de outubro
de 1976".
De autoria do_nobre S_e_nador Carlos De'Carli, a proposição em paUta tem por objetivo '' ... agravai substancialmente
as sanções penais a -que estão -sujeitas -a~s:-pessó3s cjue, das
mais Variadas formãs, se envolvem com o hedio_nd_o comércio
e a nefasta prátiCa do consumo de substâncias entorpecentes".
Ainda segundo o representante do Estado do Amazonas.
" ... é preCiso dotar os órgãos responsáveis pela repressão
de mecanismos sancirinatófios suficientemente graves, não- só
para dissuadir, mas também para permitir sejam oS criminOsos
excluídos do convívio social". Conclui o congressista sUá jus'tificação afirmando que a " ... vigente lei de combate ao tráfico
e consumo de drogas é reconhecidamente severa mas nem
por isto tem sido suficiente para coibir esta execrável prática ... ", razão esta que o- leva a propor o presente projeto
de lei.
De nossa parte, perfilhamos entendimento-divergente do
ilustre parlamentar. Concordamos que tanto o ·tráficO Como
o consumo de substâncias entorpecentes constitUem males
que devem ser ·combatidos de forma enérgica e iilsistente.
Entretanto", :parece-nos que o tratamento penal dispensado
ao consumidor não pode ser equiparado àquele previsto para
o trafiCante-. o-primeiro é-fundamentalmente uma vítima de
um perverso processo so-cial: o segundo é um perigoso agente
promotor da desgraça alheia. A sociedade como um todo
e os órgãos públicos em especial devem velar pela recuperação
dos vicidos. Nunca projetando-_os na vala comum dos delinaüentes. Dentro de tal perspectiva, entendemos caiba ao legis-

lador incentivador a criação de programas de reabilitaçãp,
promover o resgate social dos marginalizados e, acima de
tudo, dotar os órgãos executivos de recursos capazes de atender aos programas de_ prevenção e combate ao tráfico de dro~
gas.
O aumento indiscriminado das penas e sanções criminais
nunca foi remédio hábil para debelar processos sociaiS degenerativos. Ademais, a experiência demonstra que a mera exacerbação repressora da lei nem sempre encontra respaldo na
prática forense. Tendem os magistrados a não aplicar as penas
por demais severas quando verificam que daí possa resultar
um julgamento injusto.
Cumpre lembrar que a situação carcerária do País já não
comporta agravamento quantitatiVO. _São freqüentes as notfcias de rebeliões e motins nos presídios, invariavelmente causados por problemas de supe_rpopulação.
--Julgamos que a gravid-ade do- problema estaria.- -antes,
a recomendar u_ma _ampla discussão sobre os mecanismos de
prevenção e re_cuperação existentes, de sorte a aperfeiçoá-los,
evitando assim tanto o ingresso no mundo das drogas como
a reincidência no vício.
Com esses o_bjetivos é que o Grupo Parlamentar para
a Prevenção do A_buso de Drogas (Grupag), sob a presidência
do Deputado Elias Murad, elabora um anteprojeto da nova
Lei Antitóxicos e cujos trabalhos se encontram em fase final.
É oportuno, ademais, que as alterações à Lei n9 6.368!1_6 __
se façam através desse anteprojeto que contempla, entre outras, inovações como a proposição aqui relatada.
Pelas razões apontadas, manifestamo-nos pela rejeição
do Projeto de Lei do Senado n' 71. de 1991.
Sala das Comissões_, 11 de setembro de 1991. ~Maurício
Corrêa, Presidente- Magno Bacelar, Relator- Cid Sabóia
- César Dias - José P. Bisol -:- Francisco Rollemberg Jutahy Magalhães - Josaphat Marinho - Carlos Patrocínio
- Elcio Álvares- Júnia Marise- Valmir Cainpelo.
PARECER No 325, DE 1991

Da Comissão Diretora, sobre o Projeto de Resolução n• 32, de 1991, de autoria do Senador Pedro Simon,
que cria, em dependência do Senado Federal, Capela
Ecumênica destinada a orações e atos religiosos para
Parlamentares e Funcionários do Senado.
Relator: Senador Rachid Saldanha Derzi
_Trata o pl"ese-iite Projeto de Resolução, de autoria do
nobre Senador Pedro Sinlon, da "criação, em dependência
-do Senado Federal, da Capela Ecuménica destinada a orações
e_atos religiosos para Parlamentares e Funcionários do Senado".
Em sua justifi~tiVã, -diz o ilu_stre parlamentar que "o
Senado Federal não dispõe de local destinado à oração e
meditação que permitam a todos refletirem sobre seus problemas, em ambiente d_e libefdade individual, com paz e harmonia~'.

O legislador foi sábio ao assegurar na Constituição de
1988 a liberdade de_ culto, já que é fndiscutível a forte influência
que exerce a religião na formação e consciência do povo brasileiro. CremOs, mesmo, ser eSse--ponto a motivação. principal
que levou o ilustre Senador Pedro Simon à apresentar tal
proposição.
Louvável em diversos aspectos, essa iniciativa colide, no
entanto, com a grave situação que vive atualmente a Direção
do Senado Federal, que enfrenta um sem número de dificul-
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É inquestionável o mérito da Proposição ora sob exame
haja vista que o Congresso Nacional" é o Poder formã.dO-.Pelos
representantes do povo e deste receptor da delegação para
exercer a- fiscalização dos atas do Governo que impliquem
o cqmprometimento do património público.
-A- matéria coloca-se de forma até singular do ponto de
vista da Magna Carta, porquanto a alienação de bens público·s
pendentes de autorização legislativa. como na espécie, pode,
·- igualmente, ser desautorizada, sempre que imperativo do bem
PARECER N• 326, DE 1991
comum o determinar. A malversação do património público
Da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania deve ser coibida de qualquer forma e de maneira expedita
sobre o Projeto de Decreto Legislativo n~ 82, de 1991, para ·propiciar enciêõcia. O Projeto de Decreto Legislativo.
que "Susta os atos normativos do Poder Executivo que é, sobretudo, na sua essência, uma tentativa de manifestaçãoobjetivam realizar o processo de privatização da Usimi· inequívoca de caráter político, contrária à visível lesão ao
erário. Resta indagar se o De_creto Legislativo exalça como
nas".
provimento legislativo genuíno para viabilizar o seu alteado
Relator: Senador_Amir Lando
escop-o, contudo não deixa de materializar um embaraço consiO Projeto de Decreto Legislativo n' 82, de 1991, de auto• derável, quando colima a sustação de alienação lesiva ao interia dos nobres representantes do Estado de Minas Gerais, resse social. A arte de bem governar implica na tomada de
Senadora Júnia Marise e Senador Alfredo Campos, viSã, cónl decisão judicios·a iilfoiinada pelos ingredientes de oportunifundamento no artigo 49 da Carta Magna. à suspensão da dade e conveniência, bem assim de consultar o interesse covigência dos atas normativos, emanados pelo Poder Execu- mu-m. -PrivatiZar jamaiS- pode confundir-se cOm___ malbarataf
tivo, tendo como-escopo-a-privatização da Usiminas, economTa O pãtiiirlóriíõ. público-. A- piiv3tizaÇ30 nounca -pOdé vir dissociada de justo preço. Toda vez-que -ocorrer avaJíclçãd-abaixo
mista federal.
Na justificação -do Projeto é ':lsseverado:
·do justo preço o Poder Executivo exorbita os limites de sua
"Desnecessário, nesse momento, enUmerar todas delegação legislativa, como flagrantemente ocorre na hipótese
as indiscutíveis qualidades dessa importante indústria vettente.A -gerência do património público implica necessariamensiderúrgica. Todavia, cumpre esclarecer que 3 Üsiminas foi construída com ·gigantesco esforço- de toda a te_ em preservar sua integridade. Quando o Estado comparece
sociedade brasileira, o que implicou, segundo valores no mercado não lhe é ético e- lícito renunciar às vantagens
já admitidos publicamente pelo BNDES, um investi- económicas e financeiras normais da prática comercial. O processo de privatização autorizado na forma da Lei n" 8.031/90,
mento aproximado de I (um) bilhão de dólares.
Empresa moderna, que emprega maiS ~de--o::soo objetiva a transferência- de empresa pública ou do controle
trabalhadores, é a siderúrgica que apresenta a melhor acionário de empresa de economia-mista atendendo às normas
produtividade entre as grandes indústrias brasileiraS do mercado, jamais fiivOrecimentos oblíquos e _sobremodo,
alienação lesiva do património público.
que fabricam aços planos.
Em conseqúência é inquestioriável Que o Poder Executivo
Cãbe questionar, então-; qual _o verdadeiro propó- -eX:ciibita a delegação consubstanciada na Lei no 8.031/90, semsito de se promover, açodadamente, a privatização de pre que o preço mínimo alvitrado para a alienação de qualquer
tão relevante empreendimento para a economia nacio- empresa pública ou de economia-mista, contrarie o interes-se
nal? Foram o preço, a forma e to"dos os demais procedi- público ou dessirva ao p-atrimónio da República, como no
mentos relativos ao processo de privatização ora ern caso em foco.
E como fiscalizador dos atos do Governo é que o Concurso, ampla e transparentemente debatidos com todos
gresso
Nacional. com·fulcro no artigo 49, V, da Lei Maior,
os segmentos da sociedade? Não é o que parece ter
acontecido mormente se levarmos em conta os inúme- detém a titularidade de sustar os atas normativos, editados
pelO Executivo, os quais excedam a autorização legislativa.
ros registres JOrnalíSticos que a imprenSa liVre des-Se
Inexistindo, pois, óbices. à tramitação des_te__ Projeto, e
País consignou sobre a matéria.__
_
__
Assim, o que reãlriierite iinporfã., no momento, sendo de todo conveniente e _oportuna a sua apresentação,
é destacar a insofismável necessidade dei ã sociedade é o nosso Parecer pela sua aprovação, com a seguinte emenda:
brasileira interromper-. co·m o--emp-rego de todos os
EMENDA N• 1-CCJ
recursos disponíveis, o cornetiri:iento ·desse verdadei'ro
Inclua-se no art. to do projeto, após as expressões_ucõm
despautério, que -iricáOtáVi!l prejuízo trará ao interesse base no art. _49". a expressão "inciso V".
nacional, se concretizada a operação.
Sala das Comissões, 11 de setembro de 1991.- Maurício
É, pois. com o intuito de resguardar vigorosamente
Corrêa, Presidente L em exercfcí_o -:- Anlir _LÇdo,_ Relator
o património nacional, construído com o suor -e o san- - AÍfredo Campos, (abstenção) - CéSar Dias - José P.
gue dos brasileiros. que conclamamos os Senhores Par- BisoI, ( d ressalvas) - Francisco Rollemberg- Josaphat Marilamentares para, como urna só força, abortar, de forma
nho- (c/ ressalv_as) -Cid Sabóia-:-- Mas:no Bacelar- Carlos
iricondiciohal, esse inconveniente proCesso- de privati- Patrocínio:-- Valmir Campelo- Elcio Alvares, (c/ ressalvas)
zação."
-Júnia Marise, (abstenção).

dades para encontrar acomodações adequadas aos Senhores
Senadores e a diversos órgãos da Administração da Casa.
Muito embora simpátiCa a proposição s-omos, no momento, pelo motivo acirila expoSto~ c-ontráriOs à aprovaçã-o do
Projeto de Resolução n" 32, de 1991.
Sala da Comissão Diretor3,
de agosto de 1991. Mauro Benevides - Rachid Saldanha Derzi - Meira Filho
- Carlos De'Carli.
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PARECERES N" 327 E 328, DE 1991
Sobre o Projeto de"Resolução n• 6, de I99l cjU:e
~'Dispõe

sobre formalidades e critérios para a apreciação dos atos de outorga e de renovação de concessão

ou permissão de serviço de radiodifusão sonora e de
sons e imagens".
PARECER N• 327, DE 1991
(Da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania)
Relator: Senador Cid Sabóia de Carvalho
I - Relatórlo

Chega a esta Comis_s-ão, para parecer, o Projétõ-cte Resolução n" 6, de 1991 qu~ "Dispõe sobre formalidades e critérios
para a apreciação dos atos de outorga _e_ de renovaç<io de
concessão ou permissão de serviço de radiodifusão- SonOra
e de sons e imagens".
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do Poder Executivo, que- tem assegurada a prerrogativa de
conceder permissões (Ministro da Infra-Estrutura) e concessões (Presidente da República) a quem lhe convier, dentre
aquelas empatadas no âmbito técnico (Decreto n9 52.795/63,
com redação dada pelo Decreto n• 91.837185, art. Jõ, § 3•).
A segunda proposta do Senador Affonso_Camargo toina
facultativa à Comissão de Educação a abertura de audiências
públicas, propondo que sejam anunciadas na "Imprensa Oficial". A emenda é incorporada na íntegra, por significar, na
nossa modesta opinião, real avanço no sentido da exeqüibilidade das intenções do autor. lncorporârno-la no substitutivo
que apresentamos a seguir.
~--:-:- ~uprimimo~. por julgar já coberto por legislação, o art.
3"' do presente Projeto, renumerando os demais. - _
Destaque-se, finalmente, que alguns documentos indicados no artigo 2"' da citada Resolução n9 1 da Câmara dos
Deputados não constituem documentação instrutória prevista
em legislação. Sua aparição, portanto, na documentação que
acompanha a Mensagem Presidencial requer lei que os exija.
Mantemos sua exigência, no entanto, no âmbito- desta Resolução, por sabermos de outro projeto, também da lavra do
nobre Senador Jutahy Magalhães (Projeto de Lei do Senado
no lO,.de 1991), que se destina a sanar esta lacuna. Integrados,
esses dois dispositivos se completam, na busca do aprimoramento do processo crítico de distribuição dos canais de som
_ e imagem em nosso país.
_ Diante_ do exposto,- somoS pelã.-pfovação do presente Projeto de Resolução, na forma do substitutivo que se segue.
EMENDA N'
(Substitutiva)"

O Projeto em pauta pretende incorporar ao exame das
concessões _e renovações de canais de rádio e televisão, critérios_ e procedimentos que garantam urna mais adequada sistematização do processo. Nesse sentido, adota urna lista de
exigênçias consUbstanciadas no art. 2" _da Resolução n~ 1, de
28 de março de 1990, da Cõmíssão de Ciência e TecnOlogia,
Comunicação e InformátiCa da Câmara dos Deputados, aos
quais acrescenta algumas outras.
__
No prazo regimental, o Projeto__ recebeu duas emendas.
A primeira, do Senador Maurício Cotrêa, acrescenta parágrafo ao art. 2~' buscando impedir que os diretores e admiçlistradores de uma concessionária participem da direção de outra, do mesmo· tipo, ÍIÍSfalada no mesmo município ou em
muriicípio" contíg-uo. A segúllda, do Senador AffõriSõ CamarDispõe sobre formalidades e critérios para a apre~
go, aprimora a redação dos artigos 49 e 59, sem substancial
_ ~iação dos atos de outorga e de _renovação de concessão
alteração do sentido geral' do texto.
ou permissão de serviço de radiodifusão sonora e de
sons e imagens.
II - Voto do Relator
O Senado Federal reSOlve~
A emenda apresentada pelo nobre S_enador Maurício CorArt. 1~ A apreciação, na Comissão de Educação, dos
rêa se constitui inoVação, vez que a legfslaç~o em Vigor (Decreto-Lei n• 236167, art. 12) estabelece alguma flexibilidade" para atas de Outorga· e renovaÇão de concessão ou pernlissão_ de
a participação de uma mesma pessoa na direção de outra serviços de radiodifusão sonora e de sons e imagens obedecerá
concessionária. Essa flexibilidade é determinada_ pelo tipo de às formalidades e crítéríos enunciados nesta resolução. Art. 29 o- exame dos atas a que se refere o artigO anteonda utilizado e pela localização geográfica da emissora~ A
idéia de se limitar a participãÇão uma única concê"ssionária, rior far-se-á à vista dos documentos indicados no art. zo da
no mesmo município e em municípió"s"~CÔiHíguos- é ·nova, e ·Resolução n' 1, de 28 de março de 1990, da Comissão de
parece-nos incorp-orar urna preocupação crescente quando à Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática da Câinara
questão da eficácia da lei antitruste. Incorporámo-la, pctrlanto, dos Deputados, bem como -dos documentos resultantes das
análises e consultas feitas por essa mesma Comissão.
__
na forma como se-em:ontra, no substitutivo qile apresentãmos.
§ 1~ Além dos documentos a que se refere o caput deste
A segunda emenda, apresentada pelo nobre senador Afartigo, deverá ainda constar declaração firmada pelos diretores
fonso Camargo, traz duas propostas. Aquela que se destina
a modificar a redaçãodo art. 49, visa a retirar o aspecto compa- e :administradores das empresas referidas nesta lei, de que
rativo, presente na redação dada, onde o advérbio "maior" não participam de direção de outra concessionária ou permis~
aparece. A fundamentação apresentada é de que não há ne- sionária do mesmo tipo de serviço de radiodifusão, instalada
nhum exame de cotejo a ser realizado pela Comissão-de Edu- no mesmo município ou em município.contfguo.
§ 29 Os documentos -de que trata este artigo Integrarão
caçã-o-para que possa usar expressões compátativãs. Entende
o colega que não está na alçada do Congresso júlgar entre o process_o_ submetido à Comissão de Educação.
-Art. 39 A Comissão levará em conta, como fator posiduas ou mais concorrentes, mas tão-somente, aprovar ou nao
tivo para uma _conclusão favorável à outorga o-u renovação;
a concessão, permissão--ou renovação.
o fato de existir, riOS ãutos, comprovação:
Entende este Relator, todavia, que, conquanto, de fato,
-I- de maiortempo dedicado à produção cultural, educanão caiba ao Congresso-particípar do julgamento licitatóriO,
pode ele, através de critéifõs- de análise tornados públicos, cional, artística e informativa;
II- de maior nível de compromisso com a promoção
e valendo-se de seu poder de veto, determinar novos rumos
ao-processo pelo qual o Executivo, faz··suâs_ésColhas. Desta ··da cultura nacional, regional e local;
III -de maior nível de compromisso com os__valores étiforma, uma resolução interna,_ se incorporada com seriedade
e firmeza, tem a propriedade de influenciar numa decisão cos e sociaís da pessoa e da família; e

a
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IV- de oferecimento de maiores facilidades de participação da população como sujcifó do processo comunicativo.
Art. 4• A Comissão de Educação, de posse do Projeto
de Lei, poderá abrir audiêndã pública, a ser anunciada pela
Imprensa Oficial, e que deverá ser realizada no prazo de
até 30 (trinta) dias.
§ 1"' A abertura de audiência pública ficãrá a critério
da maioriá da COmissão, antes do exame de Cã.áa outorgada.
§- -z.,. Caso abertas as audiências públiCas, serão convidadas autoridades c lideranças dos municípios, Se-des da outorga, que serão nominadas pela maioria da Comissão.
§ 3"' No anúncio de que trata este artigo, es_clar~_cer_-se-á
que a ConiisSão de FdiiCação considerará corrcspoil.dêltcias
das autoridades e lideranças mencionadas no§ 2'?, que tratem
dos requisü.OS-COiistantes do art. 3~
Art. 5'? Está resolução eritra em vígOr na--data de sua
publicação.
Art. 6" Revogam.:sc :a:S"disposições em ContráríO.
Sala das Comissões, 29 de maio de 1991. -Nelson Car~
neiro, Presidente- Cid S860húle Carv81hO; Rél<iio"r =Naboi
Júnior - Magno Bacelar - José Paulo Bisol - Meira Filho
- Maurício Corrêa - Valmir CamPelõ -.::.. OZiel· CarnCii()
- Mansueto de Lavor- Chagas Rodrigues- Antônio Mariz
- Jutahy Magalhães (abstenção).

PARECER N• 328, DE 1991
(Da Comissão Diretora)
Relator: Senador Meira Filho
O presente Projeto de Resolução, apresentado pelo nobre
Senador Jutahy Magalhães, objetiva "Dispor sobre análises
e critérios para a apreciação dos atas de outorga e de rena~
vação de concessão ou permissão de serviço de radiodifusão
sonora e de sons e imagens".
Pretende, assim, estabelecer critérios garantidores de
uma adequada operacionalizaç-ão dos atas objetos da presente
iniciativa.
O aft. 3~ do Projeto reza que "a Comissão nao-âeverá
aprovar outorga de concessão-<JUe implique a utilização de
canais educativos como canais comerciais".
O art. 4n reladoila quais -as forrrialidades legais que,
uma vez atendidas, s·erão levadas em conta como fator positivo
para uma· conclusão favorável à outorga.
Ao ProjetO foram apresentadas duas emendas, a primeira
pelo Senador Maurício Corrêa, e a segunda pelo Senador
Affonso Camargo, 3(Juéla buscando impedir que diretores
e administradores de uma concessionária participem da dire~
ção ·de outra do mesmo tipo, instalada no mesmo município
ou cm município contín-guo, c esta aperfeiÇoando o art. 4-?
do Projeto c, ao mesmo tempo, acrescentando um artigo que
visa a pemfitlr a abertura de audiência pública a_ser anunciada
pela Imprensa Oficial. _
Na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, o Projeto recebeu parecer favorãvd, sendo apresentado Substitu~
tivo pelo Senador Cid Sabóia de Carvalho, que incorpora
as emendas apresentadas pelos Senadores Maurício Corn~a
e AffonSó Camargo, apfímorando~se, após rejeitar- pai"cíalmcnte a âc n': 2.
O Substitutivo supramencionado é conveniente e- opor~
tuna, pois, ao adotar e aprimorar as emendas apresent~das
pelos Senadores Maurício Corrêa e AffOnsO Glmargo, rri€:1hora de maneira marcante o proc-esso-de distribuição de canais

de som e inlagem- no~Brasn, além ·de estar em consonância
com o art. 221, itens I a IV, da Carta Magna.
Ante o exposto, opinamos pela aprovação do Projeto
de Resolução na forma do Sübstitivo apresentado pela Comis~
são d.e ConstitJJição, Justiça e. Cidadapia.
___
___
Sala da Comissão,
. -Mauro Benevides, Piesidep.tc
- Meira Filho Relator- Racbid Saldan~~ Derzi -:Carlos
De'Carli.
PARECERES N•' 329 E 330, DE 1991
Sobre o Projeto de Resolução n9 8, de 1991, que
'"'Altera a redação do inciso I do art. 43 do Regimento
Interno do Senado Federal".
PARECER N• 329, DE 1991
Da C«;):fllisS_ão de Constituição, Justiç3: e Cidadania
Relator: Senador Chagas Rodrigues
I - Relatório
1. Da lavra do eminente Senador Carlos De'Carli, vem
a exame desta Comissão o Projeto de Resolução n'? 8, de
1991, que "Altera a redação do inciso I do art. 43 do Regimento Interno do Seriado Federal".
2. Trata~se de in"icüitiva qué vüsa SObre õ comparecimento de senador às sessões ordinárias da Casa·,- haja vista
o que dispõe o inciso lll do art. 55 da COnStituição Federal.
3. Especificani.ént~. a pro-pOsição em tela visa a supiimir
a expressão "subscrito por três médicos" do citado dispositivo
do Regimento Interno, que tem, atualmente, a seguinte reda..
.
.
~o:

"I- quando, por motivo de doença, se encontre
impossibilitado de comparecer às sessões _do Senado,
re_g_uer licença, iristruída com laudo de inspeção de saú~
sUbscritO-por três m-édíCOs.-,-, -·

-ae-.

~Nos argurne_ntos que fund~entam o projeto em fo~
co, o autor busca, em essência, conferir maior facilidade ao
processo de justificação- do afastamento do parlamentar, ocorrido por motivo de doença, o qual é consi-derado excessivamente rigoroso.-- ·
-- ---- - -- ·
5. Em veiâade, as normas referentes à ausência de par~
l~mentar, consagra9as no Regimento In~e_rno, _t~m adequ~d~
conteúdo acautelatório, inegavelmente indicado para instruir
a análise dos casos concretos relativos à espécie.- - - -11 - Conclusão
Embora não se--tenha registrrido vício quanto à constitucionalidade, juridicidade ou regimentalidade, somos, relativamente ao mérito, pela rejeição do Projeto de Resolução n'?
8, de 1991, haja vista argumento em linhas precedentes exposto._
Sala das Comissões, 12 de junho de 1991. Nelson
Carneiro 1Presidente- Cbagas Rodrigues)Relator Elcio Alvares ,_- -Maurício Corrêa - José Eduardo - Wil_s_on Martin_s
- Magno Bacelar - Jutahy Magalhães - Oziel Carneiro
- Junia Marise - José Fogaça.

PARECER N• 330, de 1991
(Da Comissão Diretora)

R:elator: Se.11ador !'1arclo

L~cerda_

Veio a esta segunda Secretaria, pãrã exame e parecer,
o Projeto de Resolução n9 8/91, de autoria do Senador Carlos
De'Carli, que pretende alterar o inciso I do art. 43 do Regi:.
mento Interno do Senado Federal.
.
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O dispositivo atual assim determina:

"Art. 43.

Para os efeitos do disposto no iriciso

III do art. 55 da Constituição, o Senado poderá:

I - quando, por motivo de doença,- -se encontre
impossibilitado de comparecer às sessões do Senado
requerer licença; instruída com laudo de inspeção d~
saúde, subscrito por três médicos.
--;:; • • • • • • • • • • • • • " ' . •-•:-·-· ,,_., ...~·-~··· · - · • • -~·-·· . . . . . . u

.:.- • • • • • • • • • • • • • • • • •
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qi.Je acrescenta, ao art. 62 do Regimentá Interno do Senado
Federal, o seguinte parágrafo; renumer3lldo o atual § lO?:

"Art. 62. . ............................................... .
§ 1• ··················-··········••><<••••••••>••············
§ 2'? AS lideranças dos partidos que se coligarem
em bloc9 parlamentar perdem suas atribuições e_ prerrogativas regimentais."_- - --

'A propOsiÇãO em ·epígrafe foi sUbmetida à deliberação
Segundo proposta do Senador Carlos De'Carli, o inciso- da Comissão de Constituição, Justiça e Soberania do Senado
I passará a ter o seguinte- eilUilciado:
_ _ Federal, que pronunciou-se favoravelmente à sua aprovação.
A norma proposta tem o mérito de tornar explícita a
"I- quando, por motivo de doença, se encontre
impossibilidade, já implícita em nosso Regimento, de coexisimpossibilitado de comparer às sess_óes do Senado retirem lideranças às quais são atribuídas, simultaneamente,
quer (sic) licença, instruída com lauda de inspeção (sic)
as mesmas competências e prerrogativas regimentais.
de saúde."
Embora a incompatibilidade da existência simUltânea de
Justificando a medida, o autor alega o seguinte:
duas lideranças com idênticas atribuições decorra das normas
I-- O disposít1vo vigente regula a hipótese de afasta- regimentais, entendemos oportuno explicitá-la.
ment~ ~o Senador, por l!lotivo de doença, com rigor excessivo
-:- Em face do exposto, somos pela aprovação do Projeto
ao eXIgir que o_ requefime-rttO de licença seja instruído com
de Resolução n• 22, de 1991.
laudo de inspeção de saúde, subscrito por três médícos·
Sala da Comissão,
. - Mauro Benevides, PresiI I - a Constituição Federal ao tratar da matéria 'prevê
dente - Iram SaraJva, Relator - Meira Filho - Rachid
somente a circunstância do afastamento do parlamenÍar meSaldanha Derzi.
diante licença concedida pela respectiva Casa;
PARECER N• 332, DE 1991
_III- o Regulamento AdmiriistratiVo estabelece que os
Da
ComissãO
de CoRstituição, JustiÇa e Cidadania,
servtdores do Senado Federal poderão apresentar como prova
sobre _o Projeto de Lei_ do Senado n9 94, de 1991, que
de doença laudo de médico da Casa e, para licença até 90
dispõe sobre as cédulas eleitorais e dá outras providias, admite-se laudos de outros médicos de órgãos oficiais;
- dências.
IV- a CLT estabelece que o trabalhador que faltar ao
Relator: Senador W~lson Martins
serviço por motivo de doença, justificará a aus-ênCia mediante
apresentação de atestado médico.
I - Relatório
. Sub.metid~ ao· exame da Comissão de Constituiç'ão, JusO
nobre
Senador
Jutahy
Magalhães, de acordo com os
tiça e Ctdadama, aquele colegiado, mesmo não constatando
preceitOs regime.át3iS; apfes"enta 3.ó~eXanie do Senado Federal
vícios quanto à constitucionalidade, juridicidade ou regimeno projeto de lei que leva o número 94 e que trata -sobre
talidade, manifestotr-se pela rejeição do projeto, aduzindo
a confecção e· forma que deverão tomar as
que "Em verdade, as normas referentes à ausência de parlacédulas eleitorais.
mentar, consagradas no Regimento Interno, têm adequado
- Introduz na legislação eleitoral a determinação de que
conte~do acautelatório, inegavelmente indicado para instruir
as cédulas deverão ser confeccioriádas com a sigla e_ a cor
a análise dos casos concretos relativos à espécie".
OU combiiiação de co_res, do partido que lança candidatos. '
Conforme se posicióiJ.a o Senador Carlos De'Carli, tamNas eleições majoritárias, prOpõe __ que- deverá constar,
bém entendemos que a exigência de laudo de inspe_ção- de
"ao lado do nome do candidato", a sigla e a cor, ou combisaú~e, subscrito po~ três médicos, para instrUir o requerimento
nação de cores, do partido ao qual pertence o candidato".
de licença por motivo de doença, é excessivamente rigorosa
Nas eleições realizadas pelo sistema pToporéiOtial, segune dificulta o processo decisório num momento de urgência.
do s_ua proposta, ''a cédula conterá sigla e a cor, ou combínação
Se essa exigência náo é praxe aplicada no meio dos servide cores, de todos os partidos que houverem inscrito candidato
d«:res públicos e d.os trabalhadores de modo em geral, então,
e espaço, ao lado do nome de cada partido, para que o eleitor
nao vemos necesstdade deste ''conteúdo_ acautelatório'' uma
escreva o nome ou número do candidato de sua preferência".
ve:- que se trat~ de pessoas subordinadas a elevados prin~ípios
--Mantém, como na legislação atual, o sistema de sorteio
éticos, como é o caso dos parlamentares e da classe médica
e_ determina que os partídos políticos devem registrar suas
pessoas idóneas e responsáveis, até que se -prOve·o-contrário~
s1glas e cores, ou combinação de cores, no Tribunal Superior
Ante o exposto, somos favoráveis à-aproVação do Projefo
Eleitoral.
de Resolução n' 8191.
· .
· II-- Parecer
Sala da Comissão,
. - MaUro Benevides, PreSidente - Mareio Lacerda, Relator - Meira Filho - Rachid
A preocupação que move o insigne representante do EstaSaldanha Derzi - Carlos De'Carli.
do da Bahia é de todo louvável, posto referenciar-se diretaPARECER N• 331, DE 1991
mente ao problema que acompanha o cidadão analfabeto
quando do momento de exercer o direitO qUe a Constituição
Da Comissão Diretora, sobre o Projeto de Resolhe instituiu.
- lução n• 22, de 1991, que "Acrescenta parágrafo ao
Apesar do esforço de governos e entidades não-:.governaw
art. 62 do Regimento Interno do Senado Federal".
me:ntªi_s, a chaga do analfabetismo ainda permanece no corpo
Relator: Senador Iran Sar:_aiva
social brasileiro, ora manifestando-se na cifra de 21,7% de
a~alfabetos segundo a Pesquisa Nacional por Amostra de DoVem a exame desta Comissão _o Projeto- de Resolução
micílios de 1987, ora em 44,2% _de analfabetos funcionais.
.n"' 22. de 1991, de autoria do nobre Senador Mái'cio Lacerda
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Todas as iniciativas -que objetivem beneficiar o cidadão
iletrado são bem-vindas para o fortalecimento da democracia.
Certo é que fião basta facilitar o reconhecimento simbólico
dos partidos e candidatos nas cédulas, que sejam aqueles símbolos gráficos ou ideográficos oü tep~esentaçãO mnemónica
qualquer. Estes, na realidade, são instrumentos facilitadores.
Na essência, o que dá garantia à democracia~ _a consciê_!!ci~
política e -a liberdade de escolha entre posições diversas. Na
medida em que o cidadão tem acesso à leitura e faz uso dessa
capacidade, passa a tomar conhecimento da realidade que
o cerca, dos limites do universo político de sua terra etc.
A consciência acompanha de perto a evolução dessa capacidade. Entendeu o constituinte que, em que pese essa situação,
analfabeto não poderia ser discriminado, tendo em vista que
está incapacitado à escrita e à leitura não por força de sua
vontade mas por causa de fatores que lhe limitam a existência
e o discriminaram durante sua vida, em verdade, a falha maior
está na sociedade .•
Percebendo assim o problema, o legislador não pode furtar-se a apoiar as medidas que se direcionam para fãdlitar
o livre exercício do voto.
A história eleitoral brasileira já mostrou que a cédula
única é menos susceptível à fraude que as cédulas indiVidualizadas por partido ou legenda e às cédulas discrimhi3das por
tipo de voto; proporcional ou majoritário. Em tempos passados, a utilização da diferença de cor para as legendas ou
candidaturas, notadamente às majoritárias, sempfe foi meio
para a burla e à indução--ao erro, mormente contra os analfabetos. A literatura brasileira, mais que nossa hiStOríógrafia.
é profícua na ilustração -de- c-asos e situações onde tal ato
se registrou.
A proposição ora em tramitação supera essa sitUação,
pois na mesma cédula serão feitas as marcas identificadoras
de partidos e coligaçpes.
III- Voto
Por ser proposição que objetiva apeffeiÇ-o~ar -o iXetCfciO
do voto, facilitamos a manifestação do voto consciente do
eleitorado analfabeto, ao mesmo tempo em que se trata de
projeto plenamente constitUcional e elaborad() Segundo a bOa
técnica legislativa, voto favoravelmente à_ aprova-ção do Pro~
jeto de Lei do SenadQ n' 94, de 1991.
Sala da Comissão, 11 de setembro de 1991. - Mauricio
COrrêa, PteSidente -WilSOn M&rtins, Relator- César mas
(e/ressalvas)- Elcio Tavares- José Paulo Bisol- Josaphat
Marinho (e/ressalvas- Magno Bacelar- Cid Sabóia- Diva!·
do Suruagy- Júnia Marlse- Francisco Rollemberg- Jutahy
Magalhães (abstenção)- Valmlr Campelo- Carlos Palro·
cínio (e/ressalvas).

Setembro de 1991

nas eleições. pela Mesa Recepiora e dá outras providências",
na reunião 11-9-91.
Na oportunidade renovo a V. Ex• meus protestos de elevada estima e consideração. -Senador Maurício Corrêa, VicePresidi:mte.
-·
- ·

--Of. n• 19/91-CCJ Brasflia, i2 de setembro de 1991
Senhor Presidente,
Nos termos regimentais, comunico a V. Ex~ que esta
Comissão aprovou o PLS n• 94, de 1991, de autoria do Senador
Jutahy Magalhães, que "Dispõe sobre as ~édula~ eleitorais
e dá outr-as -proVidências". -na reUnião 11-9-91.
Na oportunidade renovo a V. Ex~ meus protestos de elevada estima e consideração. - Senador Maurício Corrêa, VicePresidente.
O-SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) -A Presidência
comunica ao Plenário que, nos termos do <irt. 91, §§ 29 a
59 do Regimento Interno, abrir-se-á o praz-o de cinco dias
para interposição de_ recursos, por um décimO da composição
da Casa, para que os Projetas- de Lei do Senado n95 94 e
177, de 1991, sejam apreciados pelo Plenário.
Esgotado esse prazo sem ~ interposição de _recurso, as
proposições serão remetidas à Câmara dos Deputados.
O SR. PRESIDEN-TE (Alexandre Costa)- Sobre -a mesa,
outro ofício que será lido pelo Sr. l'? Secretário.
·-É lido o seguinte:
_COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA
E CIDADANIA
.
Of. n• 17/91-CCJ Brasaia, 12 de setembro de 1991
-·--senhor Presidente,
Nos termos regimentais, comuniCo V. Ex~ que esta Comissão rejeitou_ o PLS n~ 71 de_1991, de autoria do Senador
Carlos De'Carli, que "Dá nova -redação a:os artigos que menciona da Lei n" 6.368, de 21 de_outubro d~ 1976", na reunião
11-9-91.
Na oportunidade renovo a V. Ex~ meus protestos de elevada estima e consideração. -Senador Mauricio Corrêa, Vice~
PreSidente.
o·sR. PRESIDENTE (Alexandre Costa):_ A Presidência
comunica que, nos termos do art. 254 do Regimento Interno,
por ter recebido parecer contrário, quanto ao méiíto, da Co-missão a que foi diStribuído, o Proje-to de Lei do Senado
n9 71, de autoria do Senador Carlos De'Carli, cjue dá nova
redação aos artigos que menciona da Lei n'? 6363~- ae 21 de
outubro de 1976, deverá ser definítivamente arquivado.
EntretantO, de acOfâO com o disposto no parâ"grafo úniCo
do art. 254, fica aberto o prazo de 48 horas, a partir deste
momento, para a· interposiçãO de recursos de um décimo dos
. O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) - Está finda membros do Senado no sentido da continuação da tramitação
a leitura do Expediente.
da matéria.
Sobre a mesa, ofícios que serãu lidos pelo Sr. 19 SecreSobre a mesa, projeto de lei que será lido pelo Sr. r~
tário.
- Secretário.
~
·
·
-- -- - -- - , .,
São lidos os .seguintes:
É lido os:guirte
COMISSÃO DE CONSt!TlJIÇÃO, JÜSTIÇÃ
E CIDADANIA PROJETO DE LEI DO SENADO N• 320, DE 1991
Proibe a divulgação de bens, produtos e serviços
Of. n' 18/91-CCJ -Brasília, 12 de setembro de 1991
não corllefocializáveis e dá outras providênciãs.
Senhor Presidente,
O Congresso Nacional decreta:
Nos termos regimentais, comunico a- V. Ex• que esta
Art. 19 Divulgar, por qualquer meio de comunicação,
Comissão aprovou ó PLS n• 177, de 1991, de autoria do Senador Nelson Wedekin, que "Dispõe SObre a contagem de votos, bens, produtos ou serviços não comercializáveis:
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Pena: multa de até 50 (cinqüenta) salários mínimos ..
Parágrafo único. Se a divulgação for promovida pelo
prÓpriO ÓrgãO de imprensa OU emissora de rádiO_QU televisão,
além da pena prevista neste artigo, a -autorídade judiciária
poderá determinar--a apreensão -da publicação ou a suspensão
da programaç-ão da emissora; até por dois dias, bem como
da publicação do jornal ou periódico até por dois nú:qteros.
Art. 2• São responsáveis. pela prática· do ato previsto
no art. lo, sucessivaineiitC.
--a) o autor da divulgação incriniinada; _ _
__ .
b) o diretor ou dirctOres, o redator ou recatares-chefes
do jornal ou períodico, emíssora de rádio ou televisão;
c) o dono da oficina oilde se impriMir Q jOrnal ou períodico;
d) os gerentes dessas oficinas;
e) os distribuidores;
f) os vendedores de_ jornal ou periódico.
Art. 3° O disposto no art. 19 não--se~apiica:
a) aos debates de caráter pedagógico ou cierttífiC:ó com
caráter exclusivo de esclarecimento à opiníão pública;
b) à discussão e crítica sem o caráter de oferta ou de
proselitismo;
- - --c) à opiniâõ- favOrável oU desfavorável da crítica;" científica, --salvo quando ine-quíVoca: a inteiiÇãó comerCial;
d) à exposição de qualquer doutrina ou idéiã., -desde que
limitada aos legítimos termos,·excluído o ânimo_de c_omerciar.
Art. 4~ O POder ExecUtiVo n!gula~entará _esta lei_ ito
prazo de 60 (sessenta) dias contados d(isua publicação.
~
Art. s~ Esta lei entra em- vigor ila data de _sua publicação.
Art. 6" Revogam-se as disposições ein cOnti"ário.
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A doutrina não é unânime em acatar a disponibilidade
das partes destacáveis do corpo humano, condicionando,
quando a aceita, através de alguns estudiosos, ao interesse
público e desde que não importe em risco óu grave prejuízo
para o disponente.
Filiamo~nos, tódavia, à con:ent~ maiS -restritiva, que considera fora do comércio e iflestímáVe-iS em pecúriia uma série
de bens, produtos e serviços concernentes à Vida, ao pr9prio
corpo~ ao cadáver e à integridade moral.
Neste passo invocamos, à guisa de ilustração, o _afl. 10
da.Lei n• 5.479,de 10 de agosto de 1968 :_ D\spõC s-õbre
a retirada e transplante de tecidos, órgãos e partes de cadáver
para finalidade terapêutica e cieri.fífic3 e dá outras pro-vidências
--:-:-segundo o qual"é permitido à pessoa maior e capaz dispor
de órgãos e partes do próprio corpo vivo, para finS humanitários e terapêuticos"_. (grifã.mos).-Jamais, portanto, para usu~
frui~ lucro qu v_antagem financ~i:J;'a. E, assim, inúmeras outras
disposições legais declaram a não comercialização _de b_ens,
produtos e serviços. Daí a divulgação, por coerência, se afigurar imoral e até ilegal quando se evidenciar o interesse ·de
retribuição em dinheiro.
Cremos justificada esta Proposição que, esperamos, venha a ser aprovada, por ser a divulgação da prática comercial
inCiíminada, ilícita e, em conseqüência, nüfa; aléin de contrá_
ria aos_ bons costumes.
Sala das Sessões, 16 de setembro de 1991. - Senador
Francisco Rollemberg, PMDB - SE.

· ·· LEGISLAÇÃO CITADA.
DECRETO
N•.52.795,
DE31 OE_
OUTUBRO
DE 1963
Aprova o Regulamento dos Serviços de Radiodifusão.

Justificação

Os anúncios oU a publicidãde, através dos meios de comunicação, empenham a responsabilidade ciVil ou penal, desde
que danosa a terceiros o_u co_ntrários-ã:s-disposiÇ6~S legais.
Anúncios podem, com efeito, encenar informações Ou
conter mensagem com características -danosas à qrd~m pública, e os meios de comunicação estão submetidos ao dever
de não causar prejuízos aos cidadãos:, conf6ime bem --exem:
plifiea o art. 3• do Decreto n• 52.795, de 31 de outubro de
1963~- que "AprOva õ--Regulamei:ito -dOS- SerViÇoS- de Radio:
difusão".
A imprensa, a radiodifuSão e-a--televisão têm-nos__ dado,
diaiiaineiite, eXemplos aberrantes sem qualquer valor social
compensatório, de ofertas de bens, produtos e serviços, com
ferimento das normas legais e atentatórios à moral corrente.
Sabido que há bens inegociáveis ou -legalmente iD.alienáveiS (cf. art. 69 do Código Civil) e, portanto, insuscetíveis
de apropriação.
~·
·
O comércio de órgãos humanos e de sangu~, p_~r exemplo,
estimulado pela miséria e alimentado pelos meios_ de com uni~
cação, bem como a prestação de serviços contráriOs ao Direito
e aos bons costumes, afiguram-se chocantes. __
A presente iniciativa objetiva repriniir COID severidade
a divulgação de bens, produtos e serviçosn_ã_o comer_cializáveis,
considerados absolutos, extra-patrimoniais, int:fansmissíveis,
imprescritfveis, impcnhoráveis, vitalícios e necessários, como
os referentes ao próprio-corpo e ao Cadáver, que não podem
ser comercializados.

Art. 3" Os serviços de radiodifusãO têm finalidades <_::docativa e cultural, mesmo em seus aspectos informativo e recreativo, e são conSiderados_ de iv,teresse n~cj_9p.al,sendo permitida, apenas, a exploração comercia dos mesmos, na medid_a
em que nãO prejudique esse iriteresse- e aquela finaH-aade.
Parágrafo úníco. Para atiilgir tal finalidade o Conte!,
de acordo com a legislação em vigor, promoverá as medidas
necessárias à instalação e funCfonamento de estações, radiodifusoras no território nacional.
oooooooooooooo.,oooOoo•••.,•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••u.••"•••••••ooo-

Código Civil

Art. 69. São coisas fora do __comércio-as insus_cenveis
de_ apropriaç?o, e as legalmente i_nalienáveis.

LEI N• 5.479, DE 10 DE AGOSTO DE 1968
Dispõe sobre a retirada e· tr3nsplante -~dé tecidos,
órgãos e partes de cadáver para finalidades terapêutica
e cientifica e dá outras providências.

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

.(À Comissão de Educação-decisão terminativa)

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) - O projeto
lido vai à publicação e à comissão competente.
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. l9
Secretário.
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É lido o seguinte:

REQUERIMENTO No 604, DE 1991
Nos termos do art. 43, inciso II, do Regimento Interno,
requeiro licença para me afastar dos trabalhos da casa. a
partir de 16-9-91, pelo prazo de 12 dias,
Sala das Sessões, 13 de setembro de 1991. -Senador
Rachid Saldanha Derzi.
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Colho o ensejo para renovar a Vossa Excelência protestos
de estima e considera,ç-ão. lbsen Pinheiro, Presidente.

·o

sR. PRESIDENTE (Alexandre Costa)- A Presidência
comunica ao Plenário que, com referência aos expedientes
lidos, tomará as providências necessárias à promulgação dos
DecretOs ~gi_slativos.

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Co.sta) ~Foi encami·
nhado à publicação parecer da Comissão de Constituição,
Justiça e Cidadania, que concluiu favoravelmente ao Projeto
O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) - A votação
de Decreto Legislativo n"' 82, de 1991, de autoria dos Senado requerimento fica adiada por falta de quorum. (Pausa.)
dores Júnia Marise e Alfredo Campos, que susta os atos norSobre a mesa, ofíciOS q-ue serão lidos pelo Sr·. 19 Secremativos do Poder Executivo que objetivam realizar o processo
tário.
---- ãe privatização da Usiminas. A matérià ficará sobre a mesa
São lidos os seguintes
durante cinco sessões ordinárias·para recebimento de emendas, nos termos do disposto do art. 235, II, d, do Regimento
Interno.
BrãSíli3., 13 de Setembro ae--1991
SGM-P 743/91
A Sua Excelência o Senhor
O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa)- A Presidência
Senador Mauro Benevides
cqmunic~ que~ nos termos do art. 254. do Regimento Interno,
DD. Presidente do Senado Federal
por ter recebido parecer contrário, quantO ao-mérito, da Comissão a que foi distribuído. o Projeto de Resolução no 32,
Nesta
de 1991, de autoria do Senador Pedro Simon, que cria, em
Senhor Presidente,
Tenho a honra de enviar a V. Ex', para os- fins constitu- dependência do Senado Federal, Capela Ecumênica destinada
a orações e a tos religiosos para pai'lamentares e funcionários
cionais. õ incluso PrOjetO cte Decreto Legislativo n~> 270, de
do Senado, deverá ser definitivamente arquivado.
1990, que "Aprova a ato que outorga petnüssão à Rádio
Entretanto, de acordo com o disposto no parágrafo único
Cidade de Cabreúva Ltda., para explorar, pelo prazo de dez
do art. 254, fica aberto o prazo de 48 horas, a partir deste
anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão
momento, para a interposição de recursos de um décimo dos
sonora em onda média, na cidade de Cabreúva, Estado de
membros do Senado no sentidQ_9_a continuação da tramitação
São Paulo".
da mãtéria.
Colho o ensejo para renovar a V. Ex• protestos de estiÍna
e consideração. - lbsen Pinheiro, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) - O Projeto
de Decreto Legislativo n'~ 114/91, lido no Expediente, terá
SGM-P 744/91 Brasília, 13 de setembro de 1991
tramitação com prazo determinado de quarenta e cinco dias,
nos termos do art. 223, § 19 da ConstitUição, combinado com
A Sua Excelência o Serihor
o
art~ 37.5 do Regimento _Interno.
Senador Mauro Benevides
~De acordo com o art. 122, b, do Regimento Interno,
DD. Presidente do Senado Federal
a proposição poderá receber emendas, pelo prazo de cinco
Nesta
dias, perante a Comissão de Educação.
Senhor Presidente,
O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) -Os Projetas
Tenho a honra de enviar a V. E~. para os fins ·conStitudo DecretQ_Legislativo n•" 112, 113 e 115, de 1991, lidos no
cionais, o incluso Profeto -de· Decreto Legislativo n~ ·360, de·
Expediente da presente sessão por se tratarem de matérias
1990, que "Aprova o ato que renova, a partir de 1~> de novemreferentes a atas internadoiiais, em obediência ao art. _376,
bro de 1983, a concessãO outorgada à Socieâaáe Rii.dio da
C, do Regimento Interno, terão, perante a Comissão de RelaParaíba Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora,
ções ExteriOies e Defesa Nacional, o prazo de cinco dias
em onda média, na cidade de Campina Grande, Estado da
Paraíba".
para recebimento de emendas, após o que a referida comissão
terá quinze· dias, prorrogáveis por igual período, para opinar
Aproveito a oportunidade para renovar a V. Ex~ protestoS
de estima e consideração. - lbsen Pinheiro, Presidente.
sobre _a matéria. Findo esse prazo, sem parecer. as proposições
entrarão na Ordem do Dia nos termos do art. 172. II, c,
SGM-P745
Brasília, 13 de setembro de 1991.
do Regimento Interno.
A Sua Excelência o Senhor
Senador Mauro Benevides
DD. Presidente do Senado Federal
Nesta
Senhor Presidente
Tenho a honra de enviar a Vossa Excelência, para os
fins constitucionais, o incluso Projeto -de Decreto Legislativo
n~ 357, de 1990, que "aprova o ato que renova a permissão
outorgada à Fundação Cultural Celinauta, para explod.r serviço de radiodifusão sonora, em freqüência modulada, na cidade
de Pato Branco, Estado do Paraná.
-

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa)- A Presidência
recebeu a Mensagem n' 241, de 1991 (n" 490/91, na origem),
de 13 do corrente, pela qual o Senhor Presidente da República,
rros termos do art. 52, inciso V, da Constityição so1iCíta autóií-zação para que a República Federativa do Brasil possa contratar operaçãO de crédito externo, no valor de US$2,000,000.00
(dois milhões de dólares norte-americanos), para os fins que
especifica.
~
-- :=A matéiía será despachada à ComiSSão de Assuntos EconômiCos. -_ O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa)- Há oradbres
inscritos.
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Coricedo a palavra ao nobre Senador Jutahy Magalhães:
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.Como já fól observado por alguém, é urna crise de seriedade e não de governabilidade. O problema maior é que
OSR. JUTAHY MAGALHÃES (PSDB- BA. Pronunciá
estamos atin-gindo, corD. a- mesma velociadad.e dos acontecio seguinte discurso.)- Sr. Presidente. Srs. Senadores, o Brasil
mentos históricos contemporâneos. o nível mais baixo de creestá diante de uma das maiores crises políticas de toda a
dibilidade que um governo poderia ter, até para assim ser
----- - - o - - - - sua história.
denominado. Daí ao esgotamento da própria autoridade falta
mUitO ~pouco.
Não sou eu quem o _diz. É a imprensa, são os ari3.listas,
C3be corrigír a famosa frase atribuída ao General De
são os políticos, são-- ãqueles que acompanham o dia a dia
dos fatos. Basta isso e algum conhecimento das situações mais
Gaulle_, para quem· o a·rasíl não é um país sério.- Não, o país
é sério. Seus governos nem sempre o_ foram. E o atua_l GovernO_
dramáticas da história brasileira para que qualquer pessoas
possa perceber a gravidade do momento presente.
- triste, mas necessário dizer - não é tão SériO~
Abro os_ jornais e o qUe vejo? Uma enxurrada de denúnAliás, nunca foi tão fácil essa percepção. Jamais um governo mostrou tanto·, às escâncaras, sua vulnerabilidade. Não
cias diariamente. Não preciso reproduzir todo o noticiário,"
de conhecimento geral. Os e·scândalos são incontáveis e se
que o quiSesse, evidentemente. Não que isso representasse
transparência administrativa. Mas é_ porque ele não consegue
sucedem a cada dia.
ocultar suas mazelas. Os .véus não foram des_veladoS por qualE agora cabe perguntar pela bandeira da moralidade e
quer curioso ou"sado. Os véus· foram rasgados por aqueles
d3. moralizaçãO, qUe o candidato Fernai-tdo C:Oiloi- ianio brari~
diu na campanha eleitoral. o- que- foi feito dessa_ bandeira
próprios que se disfarçavam e se devoravam detrás deles.
- Dessa forma, ·puseram.::se à mostra. Deixaram-se ver.
e O que se fará doravante? De início·, fOram denúncias :de
contratações sem concorrência. O Governo prontamente resMinhas posições frente ao Governo Collor sempre foram
de crítica. Não de. oposição sistemática. Mas de divergências
pondeu e chegou a promover ações judiciais c_Oiltra os denunciantes:;COii"fó nlanobra de atemorização, de ameaça e de tenconstantes, acompanhadas _de adv_ertência as incessantes. Assim, acabei Identificado corno um-a voz de oposiçãO, iildepentativa de convencimento__ da opinião qUintá-à legalidade dos
denternente da linha que fosse adotada pelo meu partido ou
ates de que era acusado. Hoje, o que ele fará? Defender-se,
de circunstâncias políticas emergentes dos diferentes episódios
acusando os autores das denúncias, ou entupindo os tribunais
com ações contra -os denunciantes? Impossível. Impossível,
que vêm marcando esse ano e meio do Gover"rio Collor.
Sirito-me, portanto, Sr. Presidente, à vontade para analiporque agora lhe poderiam fãltar até meSino as chainadas
sar, criticamente, a perigosa conjuntura ·que estainos apenaS
coridições da ação, a primeira das quais é O denominado '~inte~
começando a enfrentar.
resse de agir". De acordo com o art. 76 do Código Cívl.I,
O cenário, o ~SCript; Os atares e b autor, óu_autores
''pãfa pi-Opor, ou conteStar uma ação~ e-necessário ter legítimo
crise, está tudo apresentado, descrito, transcrito nos jqrnais
interesse económiéo, ou moral",.:
e revistas.
- '
-Na verdade, o Presidente COllor decepcionou aqueles
_que acreditaram em sua pregação de candidato. Cada dia
Não se passa mais um dia sem revelações, sem fato novo.
que passa; a imagem do Presidente se desgata perante a opi~
Toda vez que se depara com uma situação de crise política
no Brasil, pode-se distinguir, de certa maneira, entre crise - nião pública. níriiiriüein o respeito e o ãpoio popular. seus
erros demonstram que ele não estava preparado para assumir
de governo e crise institUcwrial. Quando as crises, por exemas funções de chefe de Governo. Enganou como candidato,
plo, se dão intramuros ou, mesmo extramuros, no entrechomas não consegue enganar como Presidente_.
que das relações _do Governo com esquemas de apoio ou
Por incompetência, não cOnSeguiu de organizar a base
de oposição parlamentar, ou, ainda, do Governo com- organiparlamentar do Governo: Ao ·mesmo tempo em que dizia
zações representativas, de segmentos da socieçlade, e$Sas cris_t~;S
não ceder aos fisfologistas, aca~ava cedendo às pressões. Cedia
se resolvem (ou não_ se resolvem) sem qualquer ameaça às
o suficiente para, que -as crposiçóes não acreditassem em sua
institUições.
_
- - -""""' --=propalada resistência aos pedidos. Sua tática teria sido a de
Por princípio, "qUalquer crise de governo é_uma crise instialimentar os fisiológicos, mas de não saciar sua fome. Com
tucional na medida em que ele próprio é uma das instítuições
isso, perdeu apoio político. Pior, ganhou falsos aliados.
fundamentais. Mas isso, quando se" trata de uma crise de goverAonde chegamos a aonde vamos?
nabilidade pura. Ou seja, umã. dificuldade extrema de conduChegamos a uma situação económiCa caótica, inerce da
zir a gestão adminiStratiVa diante de fatores adversos, em
duradoura e infrutífera política do combate â inflação, que
ponto de não poderem ser superados, de natureza económica,
gerou o que af está: recessão, ·arrocho salarial, desemprego
social e/ou política.
e retorno da inflação, que pode começar a disparar. Chegamos
Nessa perspectiva, a·atual crise do Governd Collor não
ao desencanto generalizado. Chegamos à_ irresponsabilidade,
é, ainda, de governabilidade .. Afíni:tl_ de c~:mt~. a economia
aos abusos, ao irnpatriotismo-dos membros da chamada "repúnão vai bem, mas resta um pouco de oX.ig~riiõ-; a sociedade
blica de Alagoas". É lastimável que o povo alagoano tenha
está ·ínC}Uieta, percebe-se uma crescente insatisfaÇãO- social,
de ver o nome de seu querido Estado marcado numa expressão
mas ninguém está nas ruas. POliticamente, o GovernO ainda
tão caricata, tão desmoralizadora. Chegamos à ingenuidade
consegue se movimentar e negociar. Portanto, há percalços,
e à inabilidade de um_ Presidente _que permite, que incentiv2
porém não há exaustão· dos instrumentos de governabilidade.
até a invasão de sua vida particular, trnsformando crise conju
O que caracteriza, entretanto, a crise atüal como uma:
gal em tema nacional, em folhetim, dando assim motivo aos
das mais sérias, senão" a p"ior, de tantas quantas já ocorreram
e_ternos oportunistas de lhe atribuírem cunho de crise inS.tifu~
é que· se. trata -de. uma crise_ no G.oveiTib, funda"irieittalmente
clonai. Chegamos ao reconhecimento_ público ~do Presidente
de ordem moral, faltando mais da metade de mandato a ser
de qu~ é incapaz de resolv_er a crise_sozinho, de que precisa
cumprido, sob_ regime. presidencialista.
de .ajuda de todos, pela via, novamente desarquivada, do
Esses quatro aspe-ctos permitem avã.Iiar o tamanho da
entendimento nacional.
crise e a ela agregar sua dimensão institUcióriã.l.
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Aonde vamus, é outro·problemã. Diz respeito às possíveis
soluções para superai--a -crise.-se Já-fiVésSemõs um~síste'ilfa
parlamentarista, não haveria difiCuldades para resguardarmos
o País das amea"Ças à estabilidade institucional.Mas ainda estamos no presidencialismo, não obstante toda _a e;.::periência
de instabilidade polítia desse sistema de governO no Brasil.
De fato, o momento é muito delicado. Trata-se de salvar
o País e suas instituiç6eS democráticaS. SeíSSoTriipHê.:i.salvã-r
o Governo, ou o que ainâa resta··cte suas possibilidades de
governar, temos que fazê-lo.
Nesta hora, fala-se em tudo: impeachment, renúnci~~ parlamentarismo já, etc. Nada disso me parece possível e oportuno.
A solução ainda deve ser política. Parece claro que o
Presidente perdeu a capacidade de liderar o _processo, chamando a si a imposição de- pr-opostas ou a unilateridade de
oferecimento dos termos de um amplo acordo político. O
que ele não pode deixar de ter é a iniciativa d_o_s_ apelos, das
convocações e da busca de um projeto com o qual todos,
ou quãse todos se comprometam a implementá-lo.
Não pode mais o Presidente escolher O!) par_ceiros de
sua preferência para costurar um acordo ou concretizar entendimentos, e não falo de sua· equipe de Ministros e Secretários ..
Os j:larCelros para a implementação do novo PrOJetO de ·gove·rno devem ser todos os que têm responsabilidade pelos destinos
da democracia brasileira: Fundamental~~nte, todos os partidos políticos~ com- representação congressual, em particular
os de oposição.
Insistir na idéia de um emendão. produto da concepção
de tecnocratas, sem se ouvir os partidos e a sociedade que
estes representam, como ponto de partida para o entendimento, é um erro.
Dessa arregimentação das forças políticas n3ci6-ri:ais, des.:.
se arregaçar mangas pafã i.lrtf esforço interativo com vistas
a buscar o caminho do desenvolvimento do País, é que de_vem
surgir as propostas em torno das quais se dará o entendimento
buscado.
Será necessário que o Governo convoque, das militâncias
partidárias, uma equipe qUe tenha o respaldo de idoneidade,
competênci<i e respeitabilidade comPiõvadas.
A retomada do desenvolvimento depende da retomada
da governabilidade por meio de entendimento político nesses
termos.
Penso que o meu partido, o PSDB, por i:riterril.édio de
sua direção, após ouvir-Suas bancadas, poderá convocar seus
quadros de recorihecida competência para uma colaboração
nesse esforço nacionaL
O Presidente Collor recolheu a bandeira da moralidade._
Mas ela continuará a ser a grande eleitora na ·ainda distante
campanha da próxima eleição presidencial.
Porém, mesmo agora, recolhida, ela é ambicionada por
alguns, que se posicionam para tentar empunhá~la antes da
hora.
Atualmente. já se-pOde Perceber argUnS -ensaiOS nesse
sentido, aproveitando-se a_onda antkorrupção.
Esta palavra, que circul~ com tanta freqüêtlcia no cotidiano· dos brasileiros. pronunciada nos noticiários, dita nas conversas de qualquer lugar e de todo momento, escrita em editoriais, -ouvida e banalizada em-discursos e pregações· moralistas
ou pseudomoralizadoras, tem um significado léxico supostamente conhecido, que lhe dá um sentido apenas de efeito
moraL Portanto, o corrupto, seja ele corruptor ou corniptível,
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passa ãó largo das sanÇões legais, porque aCha que sua PUnibilidade não tem valor, não tem importância, não existe.
Entretanto, essa palavra possui conteúdo jurídico. Ela
co·nc_en~ra tudo o que significa ato ilíCito pr3ticado cOntra o
património público. Nesta acepção, ela abrange todas as conseqüências civis da prática de ato ilícito e a incidência dé
incontáveis delitos tipificados no Códig_o Penal, que vão des4_e
os -ciimeS capitulados sob a epígrafe genérica de falsidade
até os crimes contra a administração, sem· esquecer da tipifi~
cação dos crimes contra o património.
Tudo isso é conotativo à corrupção. Se foSse póssível
tornar imprescritíveis todos os atos ilícitos e delitos sob motivação ou para fins de corrupção, teríamos dado um grande
passo para, ao menos, refrear a intensidade de sua prática
e diminuir a quãntidade dos agentes da corrU.pção:-rsto_-por;.
que.--sehoje são estimulados pela impunidade que se perpetua
pelo decurso do tempo de efeito prescrícíonal, amanhã já
não o seriam, poís, inexistindo prescrição, a qualquer momento poderiam ser responsabilizados e apenados.
Fico imaginando que a imprescrífibilidade das práticas
de corrupção permitiria, por exemplo, desde um passado re~
motQ,-punir todOs-Os que enriqueceram em prefeitúái-e eXeCUtiV-os_- estad':'~is, que com salários de prefeitos _e g-overnadores
conseguir_am ampliar de forma escandalosa seus patrimónios:
Os órgãos públicos é que poderiam fazer essas apUrações.
Suponha-se, portanto, a bandeira da rngrali_dad_e_ reerguida por alguém que tenha a desfaçatez de etnpunhá-la sem
ter méritos para isto. O Brasil estará perdldo;-iireinCdl.aveimente perdido. O Governador Ciro Gomes já ChegOu a afirmar que "vão desmoralizar a bandeira da moral!zaçãç. Virou
diScU.isO da- moda". E o pior, digo eu, é que está' sendo pronunciado por alguns que, se não vivêssemos no País da impunidade, não teriam como pronuncíá.:lo.
A crise é séria e sem precedentes. Isto é que basta para
estimular a ambição dos eternos inimigos da democracia. Não
podemos subestimar os plantonistas do golpe.
Por tudo isso, Sr. Presidente e Srs. Senadores, a preocupação n-este inomento deve ser a da convergência de opiniões,
de interesses e de vocações patrióticas. A hora é de reunião
para superar a crise, hão para Salvar o GoVeirio, nláS pata;
com ele e conosco. por todos nós. salvar a democracia e assim
garantir o futuro do Brasil.
Er~- o que tinha a dizer. Sr. Presidente. (Muito bem!)
Durante o discurso do Sr. Jutahy Magalhães, o
Sr. Alexandre Costa, 19 Viu-Presidente deixa a çadeira
da presidência, que é ocupada pelo Sr. Epitácio Ctifeteira.

O SR. PRESIDENTE (Epitácio Cafeteira) _:_. éoncédo
a palavra ao Sr. Senador Esperidião Amin. (Pausa.)
_
S. Ex~ desiste da palavra.
Concedo a palavra ao nobre Senador Nelson Carneiro.
· O SR. NELSON CARNEIRO (PMDB- RJ. Pronuncia
o-seguinte discurso.)-Sr. Presidente, Srs. Senadores: impressionoU-me a publicação, ontem, no O Estado de S. Paulo
de_ um quadro que enche toda uma página sobre denúilcias
eirregufaridades. São nunierosas as dúvidas que marcam esses
18 meses de governo. Não quero endossá-las, Sr. Presidente,
mas uma, pela sua relevância, merece a atenção do Senado
Federal: é aquela referente ao escândalo _ do café, que foi
denunciado pela própria ex-Ministra da Economia, Fazenda
e Planejamento- que já deixou o Governo há mais de quatro
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meses - e, no entanto, o inquérito" rigOroso rião ChegOu a
termo ou, ao tnenos;-não se divulgou o seu resultado. Leio
no Jornal do Brasil de ontem, que o DepUta<io Jo~é _Dirceu,
do PT, já recebeu informaçõeS do· Minisféiío dª_ Ecônomiã,
Fazenda e Planejamento mas <!-Ias estavam contidas em um
envelope fechado, com a nota de "secret\)_':. _ __
ata, St. Presidente-. o esCândalo foi públiCo, ã apuração
e os resultados são _secretos!
Evidentemente, essa não é urna boa solução.
Quando vejo, Sr. Presidente~ que há rebelião nas prisões,
iinag:ino se entre ·e.sSes_ que se iilsurgem n:lo se encontram
muitos desses pobres presidiários que praticaram_ pequenos
furtos e que, apesar disso, continuam presos meSffio qU~fndo
se esgotam as suas·pena-s: E todos oS dias lemos noS jornais
que Juízes contlenam a dois, trés anos meliantes que furtaram
ou roubaram pequenos bens alheios.
No entanto, esses outros que estão envolvidos em escânR
dalos tão rumorosos- cõntinuam impunes. E aquela velha frase
que aprendemos em emnino, St. _~_!_e~~~nte: "quem rouba
pouco é ladrão, quem- rouba--iiiüíto é barão". São os barões,
e quanto a esses as comunicações enviadas a requerimento
do Deputado José Dirceu têm o timbre de __''"seç_reto''!
sabemos dOs resultados, sabemos dos lucros por conta
da inco:Ofidência, mas os rtorn:cs dos implicados ficam semp-re
sob a cortina do "secreto".
Apesar disso, Sr. Presidente, o Jo~nal do Brasn, num
esforço do jornalista Odail Figueiredo, publicou, ontem~ a
seguinte notícia que desejo íncorpurar aos Anaísdesta Casa,
para mostrar que esses assuntos, que- dizem respeito à pecúnia
pública, não podem ser secretos. __
Se o Governo encontrou realmente aqueles responsáveis
pelo escândalo do café, tem que denunciá-los, porque o dinheiro é do povo, do sacrificado. Somos todos nós, e isso é uma
homenagem, um respeito a esses pobres delinqüentes que
estão nas penitenciáriaS, pOrque furtaram um relógio ou "afanaram" um objeto qualquer de terceira pessoa.
Lerei, Sr. Presidente, embora não subscreva todas as
afirrtfãÇôes, o que divulgou ontem o Jornal do Brasil, assinado
por Odail Figueiredo:
Comissão ajjurou denúncias
"O escândalo do café coffieç"ou a vii à tona no
final da tarde do dia 21 de março passado, quando
o Ministério da Economia, alegaildo que precisava discutir o retorno-do Brasil ao Acordo_ Internacional do
Café, anunCiou ·a "Suspensão; por tempo indeterminado,
das exportações brasileiras do produto. Além de provocar grandes altas nas cotações do café nas principais
bolsas internacionais, a notícia levantou imediatamente
a suspeita de que alguns empresários haviam se beneficiado com a medida, por terem tido conhecimento prêvio da decisão- do governo.''

HOje não, Sr. Presidente, a scrvirdàde o que diz o jornal,
esse conhecimento foi feito amplaffiente entre os que estavam
presentes naquela r~u~_i~o_.
_
_ _
ContimiO, Sr. Presidente, com a ressalva de que não sou
fiã:dor do que aqui se escreve, mas apenas porque é u_çp.a
notícia sobre a qual os homens públicos devem meditar.
- Continua Odail Figueiredo, no Jornal do Brasil de ontem:
"Segundo apurou comissão de sindicância do Ministério, apenas quatro ·pessoas tínham conhecimento
da suspensão das exportações: a ex-ministra Zélia Car_doso de Mello, o ex-Secretário de Economia Edgar
Pereira, a ex-Porta-Voz do Ministério, Sílvia Faria e
o ex-.,Chefe do Departamento de Preços, Ribeiro Mesquita, ligado ao irmão do Presidente da República,
- Leopoldo Collor; Mesquita foi quem sugeriu a medida
à Zélia.
A Comissão concluiu que houve, efetivamente,
um vazamento de informação, mas não apontou culpados_. Segundo as conclusões da_ Comissão, o vazamento
ocorreu por desaviso, mas não por intenção criminosa
de algum funcionário Uo Ministério."
Ora, Sr. Presidente, esta é uma versão que todos os que
praticam crime podem alegar, em sua defesa. '_'N?9_, eu tirei
o relógi~ por desaviso, não foi por illte~çáo de roUbá-lo''.
"Lucros. Entre o meio-dia e às 14 horas do dia
21, anteS-"_que iiotícia fosse oficialmente_ 4ivulgada,
um únicO corretor comprou três mil contratos de entrega futura _de café na bolsa de mercadorias de Nova
Iorque".

a

Antes da publicação, Sr. Presidente! Numa operaç·ão-qüe
pode ter proporcionado um lucro superior a cinco milhões
de dólares, segundo cálculo de especialistas do mercado. Ora,
Sr. Presidente, há tantos batedores de carteira presos neste
país, e quando eles cometem uma rebeldia são punidos pela
polícia.
Continúo, Sr. -Presidente.
"Naquele dia, a bolsa negociou 15 mil contratos.
e tudo isso era segredo, ninguém sabia, mas, ã bOJsã
de Nova Iorque negociou 15 mil contratos ......;... cinco
mil a mais do que o movimento normal."
O úriícO operado~ idefltificado 1 o 'Corretor A arO r{ Sp~ck
comprou 1.500 contratos em Dome do Fundo de Investimentos
Tudor Jones.
"Empresários do setor denunciaram que, nos dias
que antecederam o fechamento de _exportações, muitas
empresas brasileiras compraram grandes quantidades
de café em Nova Iorque e os pedidos de exportação
reg_istrados· no Banco do Brasil atingiram o dobro do
normal. A agência de notíciã.s Unicom chegou a divulgar a medida algumas horas antes do _anúncio oficial
·
do Ministério da Ec_onomia. ,-

Nesse ponto, Sr. Presidente, interrompo a·leitUrá para
Evidentemente, quem sabia disso? Quem divulgou isso?
lembrar um episódio que ficou conhecido no País, há muitos
Se só quatro pessoas sabiam, será impossível encontrar entre
anos, quando era Ministro da Fa~enda _9 saudoso Çkjáv_io~ _
os quatro aquele que, desavisado, espalhou a notícia aos seus
Gouvéa de Bulhões. Era_ a primeira -vez-em que se ia fazer
amigos'?
a desvalorização da moeda e ele, Ministro -da Fazenda, deixou_
"Depois da investigação de Ary Oswaldo Matos,
que todos os funcionários aOándonassem o gabinete e ele
que obteve o nome das empresas e empresários- que
mesmo, pelo que se-espalhou ao tempo, teria·datilografado
especularam na bolsa, a ex-ministra Zélia Cardoso de
a ordem para que fosse tomada aquela medida. E ele próprio
Mello encaminhou todas as informações-para a Polícia
a levou à imprensa oficial, quando estava ence~ado o expeFederaL"
diente para que ninguém tiv..esse conhecimento da alteração.
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Isso em março, estamos em setembro. A Polícia Federal
deve ter terminado esse inquérito rigoroso. E, s_e te'rriilnou,
deve divulgar o nome dos responsáveis do vazamento, ao
menos em homenagem a _esses mi_ser~v~íS S:em.rióine qúeoeStão
na penitenciária ct.irnprinâ.o-pCria-por desCuidos muito menores.
Ou será que estamos instituiltdO- no"í3r3síl·a velha.ffiiXiffia
de que Hquern rouba pouco é ladrão, quem rouba muito é
barão...
,
____ -~í está, Si'. Presidente, uffi fato ocotiido erll março, denunciado pela própria Ministra Zélia Caidoso de Mello, do
qual só tinham conhecimento quatro pessOas. E tudo isso,
por desavisas foram espalhados. Será que todos esses presos
q~e estão nas _cadeias do País também não agi~am por_ desaVIso? Se e!es fossem avisados no· sentido de que a polícia
os prendenam, será que eles não teriatri-deixado de praticar
os delitos?
- - Não, _Sr. Presidente, vamos ·-respeitar a inteligência, vamos respeitar a sociedade. Vamos denunciar os que se aproveitaram dos cofres da União. Esses- e outros ...
O Sr. Julahy Magalliães- Permite-me V. Ex• um aparte?
O SR. NELSON~~CXRl'<ETRO- Concedo o aparte a V.
Ex~. ·e desde já o agradeço.
O Sr. Jutahy Magalhães- V. Ex• fala sobre um
assunto que, como V. Ex• declarou, vem desde março. Hoje,
estamos lendo nos jornais que essa famoSa õperáÇiíO não representou prejuízos mas lucros superiores ___;_ V. Ex~ citOu cinco
milhões -_ -atualmente citam-se até números -maiores, mais
elevados. Mas esse é o grande problema que temos. No pronunciamento que acitbei de fazer, disse que gostaria de ver
a irrlprescritibilidade desses_crimes,_porque no reino da impunidade em que vivemos, prescrição de_ crimes como esses,
muitas vezes, acredito, ajudã a fraude e se leva anos e anos
sem se apurar e se j0ga para a frente até Q assunto morrer.
Como fiz um pronunciamento um pouco severo~ imaginava,
até com muito otimismo, que alguém da Liderança do Governo viesse_ me- fazer alguma pergunta a respeito das supostas
denúncias que estava fazendo. Eu trouxe aqui duas pastas,
Sr. Senador; ..são_de alguns jornais, poucos, que tenho a_oportunidadc de ler diariamente, e estes são de um período curto.
Tudo isto é denúncia de irregularidades, d_e corrupção. Todos
os dias, quando abrimos os Jól'"i:tais, repetem-s_e-:essas denúncias,_ e a reSposta é sempre -de -qtie este G-oVerno é- severo
na apuração. Mas V, Ex~ me cite quaís foram as apurações
feitas e quem está preso por causa disSo, a nao ser alguns
desse caso da Previdência, que não-estão ainda condenados.
O SR. NELSON CARNEIRO-- Muito gratO a~ V. Ex•
Sr. Presidente, há casos difíceis de res_olver. A corrupção se
exerce com todas as manhas e todas as cautelas. Há o corruptpor e há o corrupto. Um e outro são culpados, e um defende
o outro. Mas neste caso, que ocorreu no gabinete da Ministra
da Economia, Fazenda e Plailejainento, presentes apenas quatro pessoas, o inquérito for cóllduído, mas não se· divulgam
os resultados.
Pelo que diz o Jornal do Brasil, o Deputado José Dirceu
recebeu os resultados, mas com o timbre "Secreto". Então,
é como se não tivesse_ existido nada. Secretos são esses beneficiados, que são barões._ São os barões, Sr. Presidente; se
fossem os pobres_, já esUlriaffi com sélúf "n.~_ti-atO:ir.eiÍi -tdâC>S
os jornais do_ País. Mas _esses são os barões, pór issO éles
estão impunes; e cóntirhiarãO impunes: sem uma -Sirilj:)les san-

ção mOral, porque tudo é secreto. É se~reto por quê? Porque
eles não são pobres; não são humildes_~ não _são desamparados.
E quem veio defender os humildes, os pobres, os desamparados, os miseráveis, não pode esquecer de denunciar esses,
que afrontam a sOciedade, afrOntam as leis, afrontam a -confiailça da Ministra, vale dizer, do Governo, e enriquecem
com o fruto do seu deS-aviso. Deram essa notícia aos seus
amigos por desaviso: "Comprem, comprem·-aepressal Vendam, yendam d_epressa, porque, assim, vocês enrfqtiecem inais
depressa!"
Si. Presidente, esse é um caso que não precisava rri.aiOres ·
explicações. O Governo já sabe os resultados; já foram enviados:a_o Deputado. Por que n~o s~ divulga o nome dos culpados,
por que não se toma uma providência para apontá-los à opi.:.
nião-pi.íblica? Não, eles são _os barões; contiiluarao -impUneS;
Sr. Presidente, Este país acabará sendo o dos barões da corrupção!
O SR. PRESIDENTE (Epitácio Cafeteira) - Concedo
a palavra ao-nobre Senador Garibaldi Alves Filho.
O SR- GARIBALDI ALVES FILHO (PMDB - RN. Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores,
está sobre a mesa um projeto de_ le-i -de nossa autOria que
pretende alterar o art. 2-:i da Lei n9 8.028, de 12 de abril
de 1990, que dispõe sobre a organização da Presidência da
_Rep~bli~a e dos Ministé,rios.
-- --A alteração, Sr. Presidente, con-siste em acrescentar um
parágrafo, que terá o número de §_ 2~ do art. 29 daquela lei,
para acrescentar o seguinte:
"Art. 2"
§ 2o O -titular do cargo de Secretário-Geral di!
Presidência da República, para efeito do disposto no
\·art. 50 e Seu § 2°, e no incisO III do § 2o do art. 58
C:Ja Co"ifstifulçãOFederal, é equiparâdo -a Ministro de
Estado."
Art. 29 Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 39 Revogam-se as disposições em contrário.
Sr. Presidente.__na nossa justificatíva estamos dizendo_ que
a lei que dispõe sobre a organização da Presidência da República _e dos Ministérios, introduziu mudanças significativas na
estrutura da Administr3.Ção FederaL
_ _
A par de alterar denominação, número e atribuições de
ministérios e extinguir vários deles, aquele diploma legal transformou o Gabinete Civil da Presidência da República em
Secretaria-Geral, criando, ainda, como órgão de assistência
direta e imediata ao Presidente da República, a Secretaria
de Cultura, a Secretaria da Ciência e TeCnologia, a Secr:etaria
do Meio Ambiente, a Secretaria do Desenvolvimento Regional, a Secretariados Desportos, a Secretaria da AdminiStraÇão
Federal e a Secretaria de Assuntos Estratégicos.
Ess_es_ órgãos foram criados para exercer atribuições de
larga_ amplitude.
Poderia citar vários exemplos: a Secretaria da Cultura,
com a· finãlidade de planeja_t! coordenar e superviSionar a
foimulação e a execução da política cultural em âmbito nado_nal._ A de Ciêricia e Tecnologia, suQs_tituíndo o Ministc6rio_. _
dO mesmo_ nome, tem por fíriillidade o planejaniento·, coorde.!l~~Çã<Y; ~uperViS~o e CCirittóle das ativ_idades. de ciênCif! e teCnqlogíã; írii::IUsive de pfogiamas especi3is e de fomento" das atividades de pesquisa e desenvolvimento em áieas priõrifári-as._ --
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Cabe à Secretaria do Meio Ambiente planejar, coordenar. supervisionar e controlar as atividades relativas à política
nacional do meio ambiente e à preservação, conservação e
uso racionãl dos recursos naturais renováve-is-e-, à -secretaria
de Administração Federal, realizar estudos, formular diretri::.
zes, ·visando o bom funcionamento- da adminíStrãÇão pública
federal orientar norrnativarnente, planejai-, CO-ordenar, SUpi!rviS:iõnar e---controlar· os assuntos referentes ao pessoal ciVil
da AdrniníSfraÇão PúbJiCã "J~ea·eral-dírefa~ indlréta e fundacionã.l, aos serviços gerais, à modernização e oiga-nizaçaO administrativas e aos siSfcnlas· e·-sei'viçôs ·dê prOcessamento de
dados dessas entidades.
Tem por finalidade a Secretaria de Assuntos Estratégicos,
entre outras, desenvolver estudos e projetas de utilização de
áreas indispensáveis à segurança do tertitórío e op-íilãi sOhieo seu efetivo uso, fornecer subsídios necessários às decisões
do Presidente da República, cooperar· no planejamento, na
execução e no acompa-nhamento da- ação governamental com
vistas à defesa das instituições nacionais, cooi'denar a fófõ:ili~
lação _da política naciomi.J nuclear e suPervísionat sua -execução.
Vê-se, portanto, que um elenco tão extenso de atribuições
deixa eviâente que as alterações-introduzidas na estrutura
da Administração Federal pela Lei n• 8.028/90 foram de molde
a subtrair do Congresso Nacional substancial prerrogativa que
ConstituiçãO l?'edéral,
lhe foi conferida pelo § 2° do art. 50
e que consiste- em encaniinhar pedidos de inform8ções aos
Ministros de Estado- e, ainda, no que ·concerne ao disposto
no inciso III do § 2• do art. 58 da Carta Magna que dispõe
sobre a convocação dos Ministros para prestã.r informações
sobre assuntos inerentes às suas _atribuições.
Assim, um sem número de atribUições que-, até''ã ectlção da lei em referência~ era-m eXei:'cídadS pOr MinistroS de Estado,
passaram à competência dos Secretários da Presidência da
Republica.
·
o· Legislador constituinte autorizou que as M_esas das
C~fSàs 'áo Cóilgresso Nacional encam-inhassem aos-_ MiniStros
de Estado pedidos de informações e, aiilda, que essaniutori~
dades, quando convocadas, prestassem, pessoalmente, ao Parlamento, esclarecimentos relativos às atribuições dos respectiVOs MiniStérios~- fiãó"-Sé- ieTerifido, eritretahto, às "Secre-tarias inseridas na estrutura da Presidência da República~ onde são
tratadas matérias de relevantíssiirio iOte!esse naclóriã.CDe acordo com o disposto no art. 29 da Lei n9 8.028~-
de 1990, assim como aos Ministros de Estado c3be a supervisão
dos órgãos a eles subordinados, ao Secretárid.:.Gêfãl da Presi.:dência da República cabe a supervisão técnicã. ·Ctas d_êmais
Secretarias.
---- -----o pi'Ojeto que -oál âPresentamos· procura·srm.pi'esii:iCnte
regulamentar a maneira de o Parlamento poder utilizar, junto
às Secretarias da Presidência da R.epúbiica, da pr_errogãtiva ·que lhe confere a COnstituiç<lo'-no qUe sC-relackmã ãoS Miriistros de Estado, conforme, aliás, já é princípiO ~assegufã._dO
pelo artigo 5'-', inciso XXXIII, da Carta Magna.
--.- -Então, Sr. PreSidente, o piojeto que vai serlido~.-de_nossa
autoria, pretende simplesmente regulamentar a matéria de
maneira qUe -o Parfã.rri.ento possa -usá-la jlliitO- às SeCretarias
da Presidência da República. E nirlguértrval~riegar as- atribU."i~
ções, as prerrogativas e as responsabilidades -déssas secretarias.
O nosso projeto pretende, simplesmeiite, que a Constituição, no que se relaciona a essas secretarias, posSa cobrar
dos seus respectivos titulares responsabilidades.
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Como supervisor das demais _Secretarias, o Secretárioderal_da Presidênc;:ia da República será o_canal de comunicaÇão entre ó Congresso Nacional e os _.demais órgãos que
integram a estrutura daquela Presidência, assim éomo se dá
em seu relacionamento com os Ministros de Estado, no que
se refere aos órgãos integrantes do respectivo Ministério.
Este o objetivo do projeto que submetemos à consideração dos Srs. Senadores.
Portanto, Sr. Presidente, o projeto que apresentamos
pretende, repito, para fic3.r bem claro, regulamentar a matéria
que dispõe sobre a possibilidade de o Parlamento utilizar,
jun.to às _secretarias da Presidência da República, da prerrogativa que lhe confere a Constituição no que se relaciona
aos ministros de Estado, conforme, aliás, já é princípio assegurado pelo art. 5'', inciso XXXIII, da Constituição. E como
supervisor das demais secretarias -repito c_:_ também o secfetário-geral da Presidência da República será o canal de comuw
nícação entre ó CongresSo Nacional e os demais órgãos. que
integram a estrutura daquela Presidência.
Com isso, Sr. Presidente-e Srs. Senadores, estamos querendo realçar as prerrogativas do Poder Legislativo. Já se
disse, já se falou, já se proclamou que ainda uma das grandes
funções do parlamento é a fiscalização; que a:o_ parlamento
moderno cabe exercitar, cada vez mais, os seus poderes de
fiscalização.
Ora, Sr. Presidente, através dessa lei que modificou aestrutura da Presidência da República, essas secretarias-gerais
ficara_m imunes a essa fiscalização. Afinal de contas, não se
pode dirigir um requerimento de informações a um secretário~~eral, não se pode convocar um secretário-geral para prestar esclarecimentos, porque, simplesmente, a legislação não
permite.
Por essa razão, Sr. Presidente, Srs. Senadores, estamos
propondo essa alteração, para a qual contamos com o apoio
e a aprovação desta Casa.
· --Era o-que tinha a dizer, Sr. Presidente-:-

COMPARECEM MAIS OS SRS. S};;NÃD0RES:
Albano Franco - Esperidião Amin -João França - Josaphat Marinho - José Eduardo -José Fogaça -José
Sarney - Marco MacieL
Durante o _discurso do Sr. Garibaldi Alves Filho,
o Sr. Epitácio Cafeteira, deixa a cadeira da presidência
qUe é ocupada pelo Sr. Mauro Benevides, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Srs. Senadores, desejo comunicar à Casa que o Senhor Presidente da
República convocou, para as 10 horas de amanhã, uma reunião
do Conselho da República, do qual faz parte o Presidente
do Senado Federal. Sendo as_sim confirmO perante os Srs.
Senadores a minha presença, na condição- de Presidente da
Casa, -na -re-união daquele colegiado, que será presidido pelo
próprio Presidente da República. Portanto, fica o registro
nos Anais do Senado Federal da nossa presença, já confirmada, na reunião do Conselho da República,_ a primeira que
se realiza após a sua instalação- formal, ocorrida no dia 5
do mês passado ..
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - A Presidência lembra aos Srs. Senadores que o Congresso Nacional
realizará, hoje, sessão do Senado Federal destinada a recepcionar s-: EX' o Sr. Luis Alberto Lacalle Herrera, Presidente
da República do Uruguai.
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. A Presidência e~carece aos Srs~ -Senadores o compareCin:ento a_ esse -avento que sinaliza a aproximação cada vez
ma1s estr.etta e fraterna entre os dois pafses irmãos, o Uruguai
e o BrasiL Então, Srs. Senadores, às 18 horas, no plenáriko
do S~nado Feder.al, reuniã? do Congresso Nacional, pararecepciOnar o Prestdente Lmz Alberto Lacalle Herrera Presidente da República tio Uruguai. ·
'
Concedo a palavra ao nobre Senador Pedro Simon.
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para se desencadear um processo -dessa natureza, envolvendo
uma empresa como ·a Usiminas.

Por isso, quero n:t~ dirigir a V. Ex\ Sr. Presidente, que
merece o nosso respeito e a nossa admiração, no sentido de
chamar a atenção- ainda que desnecessário- para a- responsabilidade que está sobre os ombros de V. Ext no momento
em que, como Presfdente do COngresso Nacion'al, recebe por
parte do Procurador da República um alerta, uma solicitação
para que coordene e este Congresso lhe dê força para sustar
O SR. PEDROSIMON (PMDB -RS. Pronuncia o se·
os a tos da privatiZação da Usiminas. A meu ver, o Presidente
guinte discurso. Sem revisão do ·orador.) -Sr. Presidente
da República, diante desse ato do Procurador, não deveria
e Srs. Senadores, ci-eio que tOdos nós ficamos surpreendidos,
nem esperar a decisão do Congresso Nacional. Seria um gestO
com a. ~ecisão de S. Ex~ o Procurador-Geral da República,
elegante,
fino e respeitável do Presidente Collor tomar a sede sohc1tar a V. Ex• baseado no art. 49 da Constituição, qtie
gUinte atitude: ''Diante dessa manifeStação- não quer dizer
estabelece a competência do Congresso Nacional, sustar atos
nem que eu a acate - mas, diante da decisão- do Procurado Poder Executiv6 que exorbitam do poder regulamentar
dor-Geral
da ~epública susto o edital que inicia o pfocesso
ou dos limites de delegação legislativa.
-de privatização, a firri -de aguardar o desenrolar dos aconteci0 Procurador alega que as _formas _ctê pagamellto, previstas no Edital de privatização ·da Usiminas, -contrariam a-- mentos".
O -Sr. Nelson Caroeü;o - Permite-me V.. Ex~ um aparte?
Lei n" 8.031, que regulamenta as privatizações.
Os títulos da dívida agrária, por exemplo, poderiam ser
O SR. PEDRO SIMON - Com o maior prazer.
usados na privatizaçãb Usimimis-, -mas-rião estão previstOS-na
O Sr. Nelson Carileiro - V. Ex' se recorda dos discursos
Lei n' 8.031.
·
·
·· ·
aqui pronunciados sobre a privatização da Usiminas. Um dos
O Senador Mauro Benevides diz que o Secretário-Geral
tópicos que acentuei foi exatamentê que ó pagartteiltti seria:
do Congresso ainda está examinando as norrilaS regimel].tais
feito, inClusive, com tftulos da dívida pública, evidentemente
que vão disciplinar a tramitação da matéria.
com grande margem de deságio, e que seriam recebidos com
Veja!_ nObre Sena~or Nelson Carneiro, eu sinceramente
70% .. Seria igual aos títulos da dívida agrária, que seriam
~ão imagínava que Unf artigO tão importante quanto este fosse
recebidos pelo valor nominal, quando todos sabemos que esses
mvo~ado por S. Ex~. o Procurador-Geral da República, num
valor~s- estão defasados em 70 a 80%. Dizia eu que, naquelas
caso tão ímfioftànte qliãilti:f ó da Usirninas.
cond1çoes, qualquer um de nós poderia comprar a Usiminas.
Creio-:que -é inédita essa Situa"ção-; Sr. Presidente. Um
artigo- recentemente inserido na ConstituiÇão -Federal pelos Vê V. Ex~ que o protesto acabou chegando ao ProcuradorGeral da República, o que vem mostrar, ainda uma vez, que
Constituintes e que estabelece uma norma nova, através da
a Assembléia Nacional Constitu-inte foi inspirada, quando asqual este Congresso pode agir no sentido de evitar aquilo
que se chama o exagero, o equívoco, o erro~ a exorbitância - segurou a independência do titular da Procuradoria-Geral,
do Poder Executivo; um item que, de certa forma, lembra que fez com que o Procurador deixasse de ser apenas um
o que vai ser o-parlamentarismo no futuro, de repente é invo- funcionário indicado, indemissível, ad nutum pelo Presidente
da República, para ser uma pessoa encarregada de cumprir
cado pelo Procurador da República. S. Ex~ chama a atenção
deste Parlamento se dirige a V. Ex~, Sr. Presidente, solicitan- a lei e fiscalizar o seu cumprimento. Isso se entrosa naquela
responsabilidade do Congresso Nacional, que é a de fiscalizar
do~lhe que oriente nO ·sentido de que esta Casa, atr-aVés de
os atos_ do Poder Executivo. Há m_uitos anos, juntamente
uma legislação específica, suste a privatização da Usiminas.
Já votamvs aqui um projeto sobre essa matéria, de autoria com Milton Campos, peregrinamos - S. Ex~ e eu - pelos
do Senador-Jutahy Magalhães. _Lamentav_e_lmente, ~ projeto países democráticos e oferecemos um trabalh.o; naquela hora
parou na Câmara dos Deputados. A proposíÇãO já poderia de ocaso dos parlamentares, dizíamos que uma das atribuições
ter sido decidida, legislada, fazendo com que matérias como essenciais dos parlamentos era a fiscalização. O nobre Presi~
essa, caso a caso, passassem pelo Congress-o Nacional. O dia dente Mauro Benevides sabe a luta que empreendeu durante
24 está muito próximO~ e é O prazo de abertura dos editais anos-;--para que, afinal, se regulamentasse o art. 45 da Constituição Federal de 1946, foram anos e anos, suados e sofridos,
da empresa de aços em Minas Gerais.
------ --- -- - ___ _
Sr: Presidente, o Procurador da República teve a coragem até .que Se regulamentasse·. Já tivemos, neste plenário, na
de alertar o Congr~_SsO _Nacional para o fato -de que deve Legtslatura passada, a oportunidade de rever. de impedir a
sustar tal privatizaçao. Sinceramente, creio que diante do dis- privatização do Lloyd Brasileiro e à frente desse movimento
curso do Senador Nelson Carneiro, dos discursos dos_ ilustres_ -os mais antigos aqUi se ·recordam- estava o atual MiniStro
Senadores desta Casa;das mailchetes.e as·notfciãs publicadas Jarbas Passarinho, que lutava coritra a privatização do Lloyd
sobre a matéria nos ~diversos õfgãos- da imprensa, além do Brasileiro que, afinal, foi evitada naquele momento. Acredito
alerta do Procurador-Geral da República, o mínimo que pode- que a própria Mesa submeterá, em breve, ao exame do Plenámos fazer, Sr. Presidente, é sustar a referida privatização. rio, um projeto- que atenda à solicitação do Procurador-Geral
Sustando aqui a matéria, ilão est3rrios-iinpeaii1dó de privãtizar da República, porque, como está, não estamos vendendo,
ali. Mas, permitindo desencadear o processo, não sei como não estamos privatizando a Usiminas, nos terinos da proposta
on.cia~. estamos dando-a de presente.
ele terminará.
Por outro lado, Sr. Presidente, diante das .últimas manO SR. PEDRO SIMON - Agradeço o_ aparte e creio
chetes, notícias, debates, c interrogações a respeito de "possf- que V. Ex~ diz, com muita clareza - aliás V. Ex~ foi o
veis~·-ilicitudes que _estariam ocorrendo a nível de Governo
primeiro Parlamentar desta Casa que abriu ~ debate sobre
Federal, não me parece que, agora, seja o momento exato essa matéria; foi O pi"oi1tinciamento de V. Ex', o seu particular
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amigo Agapito Durão. que chamou a atenção do COngressoNacional sobre o absurdo dos equívocos que estavam se verifi~
cando nessa matéria~- Chama bem a atenção também V. Ex•
ao_ lembrar do esforço ~·e-eu -ainda era Sena-dor, na outra
vez em que passei por esta Casa - qi.lartdo um projeto do
Senador Mauro Benevides, exatamente tentando regulamentar a capacidade e as ·condições de o Senado Federal e o
Congresso Nacional poderem fiscalizar e atuare·m em termos
da fiscalização dos atos do Presidente da República. Cteio
que esse artigo, que é realmente sui generis, permite cassar,
por assim dizer, o ato de Presidente da República que exorbite
da delegação legislativa a que ele pertence.
Creio, "Sr. Presidente, que, nós, Senadores, p<_Jdefíamos
nos dirigir à Câmara dos Deputados e solicitar também um
empenho em termos do Projeto de Lei do Senador Jutahy
Magalhães, aprovado pela unanimidade desta Casa, e que
lamentavelmente, por essas ou aquelas razões, não te~e a
tramitação tão urgente quanto aqui, na Câmara dos-D-eputados.
o Sr. Esperidíã() Amiri-- Pei-mite-me v. Ex~ uin áparte?
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mon, é objeto de ação judicial imp-etrada e iri{entada por
diversos seglnentos ·representativos de parcela expressiva da
sociedade mineira ligada ao assunto, compreendendo sindicatos _e_até partid9s po!íticos. Ora, foi concedida _uma liminar;
portanto, o remédio_ que prima pela celeridade sem comprometer-se com o mérito é a liminar. E esta foi concedida.
Contudo, com as razões que _ o BNDES ofereceu ã Justiça,
em primeira instânCia- e tive aCess-O a esSas razões por Ocasião da estada do Sr. Eduardo Modiano na Comissão de AsslintoS EConómicoS qUe integramos -com a apresentação
dessas razões, a liminar foi revog-ada. Portanto, no âmbito
da Justiça, o assunto fqi até aqui decidido como "prossiga"._
De forma que manifesto minha apreensão pelo fato de que,
neste momento, faltando uma semana para apresentação das
propostas do leilão, surja esse ofício, cujo teor não con-heÇO
ainda na sua totalidade, como que colocando o Congresso
Nacional, em última instância,ém cima do laço, como responsável por uma decisão- realmente muito grave; porque, se
o Congress_o decidir -_e_ infelizmente essa não tem sido a
vocação da Casa: decidir- baixando um decreto legislativo
aprovado pelo plenário das duas Casas, sustando ess_e procediO SR. PEDRO"SIMON- OUço" o apai'te do nobrê Sena- menta de privatização, estaremos assumindo encargos de nador, com todo prazer.
_ tureza econôrnica sem uma avaliação adequada que à Justiça,
neste momento, na minha opinião, incumbe adotar. Esse o
O Sr. Esperidião Amin - Nobre Senador Pedro Sírrion,
comentário, Senador Pedro Simon~-que faço congratulandogostaria de participar, -de -Certa fOrma, dO aleiti que V. -Ex'
traz e que tenho certeza há de ser satisf:itoriãmente respond-ido me com V. Ex~ por lembrar, nos termos em ·que fez, que
pelo Presidente da Casa, para fazer dois c-omentári-QS! um- é uma colocação muito grave a que faz o ProcuradorMGeral
de natureza geral. Já tive oportunidade_ c_i_e di~erl aqui da_ da República e aguardando, certamente, que o nosso Presitribuna do Senado, que entendo que o processo de privati- dente haverá- de dar as informações conseqüentes e ne-ceszação de empresas públicas no Brasil é uma necessidade, en- sárias.
-- 0 SR. PEDRO SIMON - Agradeço a V. Ex• o aparte,
tendo que o Governo realmente se agigantou, porque não
chegaria ao ponto de fazer a publicidade que o está fazendo, que, assim como o do Senador Nelson _Carneiro, trazem a
mostrando o elefante. Realmente é mastodôntiCo o Estado importância e o significado dessa matéria.
brasileiro e está dimensionado muito acima das suas possibili·_o Sr. -Jutahy Magalhães - Senador Pedro Simori, V.
dades. Quer" dizer, nén o seu coraçã-o, nem----o-seu pulmão, Ex~ me concede um aparte?
nem a sua agilidade conseguem correlacionar-se cbm a cii91enO SR. PEDRO SlMON - P_ois não.
são física do Estado, principalmente com a participação- do
Estado na economia; por isso, sou a favOr da intenção de_
O Sr. Jutaby Magalhães- ~nquestionavelmente, o Proprivatizar. Mas, lamentavelmente, esta é a parte irónica e curador-Gerai da República está chamando a atenção do Concruel do processo de recessão que es_t~It!-OS vi_venc;Jq_ =--~-aqUi gresso Nacional- poderia fazê-lo também diretamente, mas,
repito O que já disse da tribuna- do Senado cumprindo com no meu eritendimento, está chamand_o a atenção do Congresso
o meu dever, assim como V. Ex~ o faz agora:- assim como Nacional - para um ato que deve ser da nossa iniciativa uma pessoa em dificuldades financeiras não consegUe vender e da nossa preocupação. Inegavelmente, o Presidente da Reo seu património erii cmldições razoáveiS, o Estado depaUpe- públic~_ e~tá exorqitando a delegação que _lhe foi conferida
rado, como o Estado brasileiro, fará maus negóciOs ~o priva- pela lei decorrente da Medida Provisória -n 9 155, (Jue criou
tizar. Diria mais, vai ser muito difícil ocorrer um único ·caso U:nYã moeda de conversão,--não prevista na lei, não autorizada
de privatização sem que a polfcia seja- chamada, polícia no pela lei. Daí vem a razão d_e estar exorbitando.
sentido latu e folclórico da palavra. Por quê? Porque alguém
Agora, a minha preocupação, Sr. Senador Pedro Simon
que está quebrado, alguém que está em dificuldades fi~?_!l, ~e que deve ser a do_ Senador Esperidião Amin, do Senador
ceiras não consegue:_:_vender pelo preçn ptóxiniO dO-jUSto o
Nelson Carneiro e tantos outros- é a de que, na realidade,
que é seu, e com o Estado esta tendência é aínda agudizada temos quatro dias. A reunião é no -dia 24. Mas para votarmos
pelo própriO desmazelo com que, infelizmente, de_ ma_neir~ a mat~t_:_ia _9,este quilate, deste teor, aqui no Congresso, vam9s
corriqueira, é tratado o Erário e· o património público. Como ter_ que votá-la até quinta-feira próxima. Se não O Ílzernlds,
dizia o jurista Maximiliano, o património ·pUblico é mais ou
não votaremos, nem na s_ex_ta-feira, nem na segunda-feirá,
menos como o patrimóniO-da viúva: "Muitos se saco-dem para perderemos o pr~z_o.
assaltá-lo e muito poucos se erKuem em seu prol". O -mesmo
-- . O SR. PEDRO SIMON - E esse decreto tem que ser ..
vai ocorrer- e e·stá ocorrendo, a tendência é--de que ocorra
votado
na Câmara e no Senado? Não existe a fórmula do
-na questão da privatização. Finalmente, a fespeíto-especifi-:.
Congresso?
camente dessa questão, que, repito, sei qUe o-Senador Mauro
Benevides vai abordar de maneira satisfatória;o queró aqui
O Sr. Jutahy Magalhães- Não. Tem que-ser. votado
mostrar a minha inquietaçãO com a--descarga de responsa- na Câmara e no Senado. Há tempo para isso, desde que
bilidade que esse ofício do Procurador-Geral dá República haja ~!!,tendimerit~ dane~i_~~d~,-~hátempq para isso. Agora,
significa ·para o Congresso. Essa matéria, Senador Pedro Si- é PreCiso haVer e-ssa preocupação com as datas, ,dentro da
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realidade do trabalho do Congresso. Se não votaítnos até
quinta-feira, muito dificilmente votaremos na sexta ou na segunda-feira.

O SR. PEDRO SIMON - Cieioque V. Ex• apresenta
um dado quase impossfvel. A não ser que a Liderança do
Governo entenda a matéria e concorde em votá-la em regime
de urgência urgentíssima aqui-e no Congresso.- Mas, talvez
mais fáCil que votarmos - não sei, Sr. Pres'iderite, mas eu
diferente dos Senadores aqui presentes, membros do Gover~
nos, pediria ao· Governo =-que- sustassé -a matéria. Creio· que
o Presidente da República, diante de uma manifestação desta
natureza, feita pelo seu Procurador que Sua Excelência há
questão de poucos dias, iridicou para ser reconduzido, e esta
Casa, por unanimidade, atendeu à solicíüiÇão do_ Presidente
da República e o reconduziu creio que, diante de uma manifestação comõ esta, o ato-do Presidente da República adiando,
suspendendo, seria um grande gesto.
Volto a repetir: se o Presidente suspender, se o CO-ngresso
fizer o mesmo, não quer dizer que a matéria não pode voltar;
pode, até com mais força e mais autoridade.
Agora, iniciado um_ processo de uma maneira má com
a decisão do Procurador da República em matériaaessa iliftu:.
reza, não sei como termin-a(á_a priV<ltl:taÇão da Usiminas.
O Sr. Nelso~ Carneiro_~ Permit~-me V. _Ex~ um aparte?
O SR. PEDRO SIMON - Pois não.
O Sr. Nelson Carneiro - Não seria mais fácil e mais
rápido obter da Câmara a Votação do projeto do Senador
Jutahy Magalhães? Evidentemente, o co-ngresso teria _éum:.
prido o seu dever, e, se o Presidente vetasse, a responsabilidade seria dele.
O SR. PEDRO SIMON- Conversei com o Sena~dor J utahy Magalhães na s~mana _passada e falei com S. Ex~ quanto
à importância de irnlos às Lideranças do Senado, à Pr:~~idência_
da Câmara dos Deputados, expor ao Presidente daquela Casa
a necessidade de votarmos-o-projeto do senador Jutahy Magalhães.
Sr. Presidente, o Presidente é V. Ex~ os eleitores somos
nós. Creio que ao PreSidente do Congresso cã.be a responsabilidade de determinar o que será feito e fico ila_ expectativa
das providências que o Presidente do CongreSso irá toiriat:Primeiro, no qUe tange a nós. Temos condições de, até quintafeira, votar a· matéria?
No que tange ~-o Presidente_ da República,__ devemos cobrar dele, independente da -noSsa votação, que suste a privatl~
zação da Usiminas.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Srs. Senadores, a Mesa já esta,va_ na intenção de ofer;ecer à Casa explicações relacionadas com __o ofício enviado ao Congresso Nacional
pelo Sr. ProcuradOr-Gera] da República, Dr. AriSfídcs Junqueira Alvarenga. O debate que agora se trava neste Plenário
compele o Presidente a oferecer aos Srs. seilá.doreS_ e à -própria
Nação informações relacionadas cnm o rderido ofício, que
se fundamentou numa exposição-de motivós da lavra do Sub~
procurador-Geral da República, Dr. Álvaro Augusto Ribeiro
Costa, que entendeu, no caso-da privatização da Usiminas,
que o Executivo exorbito_u na elaboração dos atos normativos
do seu poder regulamentar. O Dr. Arjstides Junqueira Alvarcnga, entendendo como yálj~a a argumentação expendida
pelo Subprocurador, Dr. Alvaro Augusto Ribeiro Costa, en-
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viou, na última sexta-feira, ao Presidente do Congresso Nacio~
nal, esta matéria que, a partir daquela hora, começou a ser
questionada dentro dos vári9s ângulos em que se situaria a
sua tramitação, levando em conta, a Presidência - como
o fez-a urgéncia de que se reveste o exame dessa postulação,
ainda mais porque, no processo de privatização da Usiminas
o leilão está previsto para o próximo dia 24. Como ressaltou,
há poucos instantes, o nobre-Senador Jutahy Magalhães, vai
medear um prazo reconhecidamente exiguo para que essa
mitéfia seja examinada pelo Congresso Nacional.
No primeiro instante, valendo-se da assessoria da Secretaria-Geral da Mesa, a Presidência entendeu que a tramitação
dessa matéria deveria originar~Se na Câmara dos Deputados
a exemplo do que ocorre com projetes_ de lei oriundos do
Chefe do Poder Executivo. Além disso, destaque~se que, tanto
no Senado, como na Câmara dos Deputados, tramitam projetes de decretos legislativos, nesta Casa, de autoria da nobre
Senadora Junia Marise, já apreciados no âmbito da Comissão
de Constitúição, Justiça e Cidadania, sustando os atos normativos em relaç_ão ao processo de privatização da Usiminas.
Na Câmara dos DeputadOs - e esse relato foi-me tranSmitido com absoluta fidedignidade pelo Presidente Ibsen
Pinheiro está sendo tentada a urgência urgentíssima para um
outro projeto de decreto legislativo, que, por não ter sido
pedido e assinado peJas lideranças, teve essa falha suprida
P.ela maioria absol_uta da outra Casa do Congresso.
Portanto, há duas tramitações: uma no Senado e outra
na Câmara dos Deputados.
Em razão disso, ainda no final-da tarde de_sexta-feira,
estabeleci contato com o Presidente lbsen Pinheiro, e a S~
Ex~ remeti o expediente do Sr. ProcUrador-Geral da República, Aristides Junqueira Alvarenga, reservando também ao
Senado a prerrogativa de exaJ!linar a postulação, já que a
Senadora Júnia Marise teve a iniciativa de submeter ao exame
ciO Senado Fede-ia! o- projeto de decreto fegislaiivo- susPendendo os atos riOrmativos de que se cerca a privatização da
Usiminas.
, ()ra, Srs. senadores, se tramitam_simultaneamente, uma
nO Senado- e outra na _Câmara dos beputados, proposições
praticamente idênticas que- objetivam a nulificação dos atos
normativos praticados e vinculados ao processo _de estatização
da Usiminas evidentemente, teríamos que promover uma ação
conjunta das duas Casas do COngresso para que nunca se
irrogasse a nossa face a increpação de omissos· na apreciação
de uma matéria de ini:]_Uestionávefrelevância p3ra a vida econóníica do País.
_Tanto isso é verdade que, na manhã de hoje, no gabinete
da Presidência, foi ·realizado encontro entre e o Presidente
cia câffiara dos Deputados, Présidente do -BancO -Nacional do Desenvolvimento EconómiCo e Soçial - BNDES e eu,
Presidente do Senado ocasião el!l que o Dr. Eduardo Modiano
externou a sua apreensão diante do documento enviado pelo
Procurador-Geral da República, sobretudo porque o _cronograma de providências para a privatização da Usiminas fá
Viriha--Sendo cumprido com interrupções, em razão de- demanda judí~ial, com a concessão de uma liminar num determinado
mou;te.nto e a sua cassação pela instância recursal competente,
em outro, Conseqüentemente essas dificuldades foram todas
expostaS na reunião realizada na rrianhã de hoje, o que nos
obriga à, além da leitura que se fará formalmente no expediente da Casa, para publicação da matéria_-, amanhã o
Presidentt:? ~-~ Senado, reunindo-se no primeiro mómento numa reunião, com as Lideranças da Casa, examine, num priinei-
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ro momento. solução constitucional e regimental adequada
a fim de que se dirima essa pcriâência e possa o Congresso
Nacional, pela primeira vez, cumprir o que dispõe o art. 49,
itein V da Constituição Federal, invocado pelo procurador
Aristides Junqueira Alvarenga.
_
Com esse relato, que nãó foi tão breve como se obrigaria
a Presidência no exercício dessa Cadeira, desejo tornar realmente claro que a Presidência do Senado Federal, e da mesmaforma a Presidência da Câmara dos Deputados, numa aÇão
simultânea, estão buscando situar o Congresso NaciOnal nUm
patamar de dignidade diante dessa matéria, j~ que convergem
para ela as atenções Uo mundo econõmico e político do País.
Estamo-s exatamentc dentro da exigüidade do prazq de que
dispomos, sobretudo pelas circunstâncaiS de o leilão ter sido
fixado para o dia 24, dando a maior -celeridade possível ao
exame dessa questão para-que-ela seja deslindada antes daque~
Je prazo ou, se for o caso, apreciados o PrOjetO Jún"ia Marise
com o projeto que está tramitando na Càiriara dos Deputados.
São esses_ os fatos de _que se cerca a -rnãtéda, agora alvo
de dicussão neste plenário, Com a intervenção do Senador
Pedro Simon e os a-partes solidários de vários Srs. Senadores,
todos evidenciando o inexcedível espírítO público--óe que são
possuidores, mormente quando está em jogo um assunto para
o qual se galvanizam as atenções dos círculos económicos
e administrativos do País.
Podem os Srs. Senadores ficar absolutamente tranqúilos
de que a mesa adotará aquele procedimento compatível com
a norma constitucional de indiscutível relevância, que permite
ao Congresso Nacional sobrestar ou até nulificár os atos=nor~
mativos que possam -representar, neste caso, uma exacerbação, uma exorbitância do poder regulamentar, no caso, '?ExeCutiVO.
Portanto, eram esses os esclarecimentos que, no aligeirado desta exposição, a Presidência sentia~se no dever de
transmitir à casa e à própria opinião pública brasileira. -
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Congresso Nacional, a quem compete, priomordialmcnte,
preSerVar o exercíciõ de suas competências constituciOnais.-Aproveito o ensejo para reiterar a Vossa Excelência pro~
testas de elevada estima e consideração. - Aristides Junqueira Alvarenga, Procurador-Geral da República.

Ref.: Procs. n° 1.927191-98, 2.276/91-17, 2.418/91-18 e
.
2.091/91-11
Senhor Procurador-Geral,
Nas representações em epígrafe- todas elas pertinentes
ao processo de privatização das Usinas Siderúrgicas de Minas
Gerais S. A. - Us!m"inas, foram suscitadas diversas questões. __
2. Dentre elas, identifica-se a que diz respeito aos·
.. meios de pagamento" da alienação das ações da mencionada
empresa, envolvendo tema pertinente à competência do Cong~esso Nacional_,_ql!_e, segunçlp ~s representações, teria sido
usuprada por meio de normas exaradas pelo Poder Executivo.
3. Consideran~o que se trata de matéria cogitada pelo
ait. 49, V, da Lei Maior, afigura-se~me necessário Qestacar,
no âmbito da análise das representações em causa, as seguintes
observações, que_ de logo submeto ao elevado exame da Vossa
Exc~lêricia, sem prejuízo do posteriof oferecimento de parecer
mãís abrangente.
- --4. A Lei no 8.031, de 12 de abril de 1990- que criou
o Programa Nacion"al de Desestatização ~, dispõe, em seu
art. 16, que, "para o pagamento das alienações previstas no
Programa Nacional de Desestatização, poderão ser adotadas
as seguintes formas ·operacionais:
_-T=- ãs Ülst~t!JiÇc;Jes financeiras privadas, credoras das em~
presas depositantes de ações junto ao Fundo Nacional de
DeSestatização, p_odt.::~ão financiar ã venda das ações ou dos
bens das empresas submetidas à privatização, mediante a utilização, no todo ou em parte, daqueles créditos;
II- os .detentores de títulos da dívida interna vencidos,
eniít1dçs pelo alienante das ações ou_ dos bens que contenham
cláusula de coobrigação de pagamento por parte do Tesouro
O SR. PRESIDENTE (Mauro ii-eneviêíes) __:____Sobre a me-_ Nacional, poderão utilizá-los como forma de quitação de aqui~
sa, ofíCiO :que -será lido pelO Sr. 1o Secretário.
sição, caso sejam adquirentes das referidas ações oo bens;
É lido o segu~nte
III- mediante transferência de titularidade dos depó~
sitos e outros valores retidos junto ao Banco Ceilfral dO BT3sil,
Ofício PG RIG ABfNo 498
em decorrência do Plano de Estabilização Económica".
Brasflia, 13 de setembro de 1991.
5. Portanto, como meios de pagame-nto das alienações.
Senhor Presidente,
a lei prevê apenas:
Ao Ministério Público, instituição· iilCLirilbid3- da defesa a) créditos de instituições firíanceüáS privadas contra em~
presas depositantes de açõe_s junto ao Fundo Nacional de
da ordem jurídica e do património públicO e Social (ãrt. f21,
caput, e 129, III, da C.F.), cabe verifiCar-a-óbservância dos
Desestatização - .. empresa que sejam de propriedade, di reta
princípios da legalidade, da impessoalidade, da moralidade
ou indiretamente, da União, e cujas alienações vierem a ser
e da publicidade, que, inseiidos na ordem jurídico~consti~
aprovadas" (v. art. 9', da Lei no 8.031, de 12 de abril de
1990); .
tucional, impõe~se à administração pública dircta; indíreta
ou fundacional (art. 37, caput, da C. F.)
b) títulos de emissão do alienante, vencidos e com cláu~
Em face do exercício dessas funções institucionaís, di-ver--- sula de coobrigaçãá9o Tesouro Nacionai;
sas representações foram dirigidas a esta ProCuradoria-Geral
c) cruzados novos retidos.
da 'República, versando sobre o processo ·cte privatização das
Vale dizer:
a) créditos de instituiçôes financeiras privadas contra a
Usinas Siderúrgicas de Minas Gerais S.A. - Usíiitinas.
Siderbrás;
No exame a que as mesmas foram submetidas, destacou:;.se questão pertinente à competência do COngresso Nacio~
b) títulos emitidos pela Siderbrás·, verrcidos e com cláusula de coobrigação do Tesouro NacionaL
_
nal - identificada e analisada no documento anexO --. cuja
6. As competências do Gestor do Fundo Nacional de
solução a vigente ConstituiçãO Federal Propicia ao Poder Le~
Desestatização e da Comissão Diietora do PrOgrama Nacional
giSlativo (art. 49, V. da" C.F.), sem prejuízo de outras medidas
de Desestatização, quanto às forritãs de pagamento das alienaa cargo do Ministério PúbliCo.
çOes, est3o definidas nos arts. 21. VII, e 6°, IX, da referida
Tendo em vista ó disposto no referido preceito da Lei
lei. Ao primeiro, cómpere ••recomendar à Comissão Diretora
Maior (art. 49, V, da C.P.), encaminho a Vossa- Excelência
do Programa Nacional de Desestatízação a fo'rma de pagao aludido documento, submetendo~o ao elevado exame do
0-
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ment~ das alienações, nos termos previsto~ no art. 16 desta
lei" .A s_egunda, "aprovar as· formas de pagamento das alienações, previstas no art. 16". Além disso, a Lei no 8.031, de
12 de abril de I 990, impõe à Comissão Diretora do Programa
de Desestatizaçáo "fiscalizar a estrita observância dos princípios e regras'' consagn\dO§ _nçssa lei"_ (v. art. 6", XI)_.
_
7. O Edital n" PND-A/91/Usiní.inas- felativo à "Alienação de Ações do Capital Social das Usinas Siderúrgicas
de Minas GeraiSS.A.- Usimimls" -, todavia1 t::m seu item
3.3:Lt, sob o título "Meios de Pagamento", estabelece: "A
moeda de denominaÇãO será O cfi..iieiro.- As operaçõe§ poderão
ser liquidadas em moeda corrente, com_cru4a._dQ.s novos depositados no Banco Central do Brasil, com Certificados de P_rivatização, bem como através dos meios de pagamento previstos
nas Resoluções CD/PND no~ 5, 6 e 7 da Com~ssão Diretora,
de 4 e 25 de ma_rço de.1991, respectivamente. As mencionadas
Resoluções admitem quitação-cõm ·os Segliintes··trtulos e créditos de dívida federal:
a) créditos e títulos da _dívida externa brasileira e- respectivos encargos decorrentes de obrigações contraída~_por ~ntidades do Setor Púb]iGQ Federal;
b) Títulos da Dívida Agrária (TDA), Obrigações do Fundo Nacional de Desenvolvimento (OFND) e debêD.tures de
emis~ão da Siderbrás;
c) créditos, representados ou nãÕ por títulos, relativos
a dívidas das entidades de que trata o art. 4n da Lei n'~ 8.029,
-de 12 de abril de 1990; e
d) créditos vencidos, representados ou não por títulos,
contra outras entidades controladas, direta ou indíretamente,_
pela União, não _conlpi"CCriâidas na alínea acima, desde que
haja prévia e especffiCã autoritaçãó ·da ComissãO Dirétõfa: =_
As condições de utilização dos aludidos títulos_ e créditos estarão regulados por atas dos poderes competentes, e explicitadas
no Manual de Instrução a que se refere o-Sub-item 3.2.1.6."
8. Cotejando-se a enumeração dos "Meios_ de P_agamen-:
to" - feita no aludido Edital - com o texto do art. 16 d3
Lei n"' 8.031 de 12 de abril' de 1990, verifiCa-se que eSta não
previu, como formas de pagamento, os Certificados de Privatização, nem os seguintes, dentre os previstos nas Resoluções
CD/PND n"' 5, 6 e 7 da Comissão-Diretóra: .a) os "créditos e .títulos da dívida externa brasileira e
respectivos encargos decorrentes de obrigações contraídas por
entidades do _S_etor Público Federal";
b) os Títulos da Dívida Agrária (TDA);
c) as Obrigações do Fundo Nacional de Desenvolvimento
(OFND);
d) os "créditos, representados ou n_ão por títulos, relativos a dívidas das entidades de que trata o art. 4o da Lei n"'
8.029, de 12 de abril de 1990";
e) os "créditos vencidos, "fepreseiltados oU não por títulos, contra outras entidades controladas, direta ou indiretamente, pela União, não compreendidas na alínea acima."
9. Quanto ãs "debêntures de emissão da Siderbrás",
é certo que a Lei n" 8.031. de 12 de abril de 1990, em seu
art. 16, II, admite sua utilização corno forma de pagamento
das alienações previstas -no-Programa Nacional Desestatização. No entanto, esse dispositivo impõe condições para lsso:
a) que a dívida esteja vencida;
b) que o título cont_c:nh_a_~'çláusula de coobrigação de
pagamento por parte do Tesou_ro Nacional".
10. O Edital n" PND-A/91/Usiminas, porém, ao incluir
as "debêntures da emissão da Siderbrás" entre os "meios
de pagamento'' (3.3.1.1), nenhuma referência fez às co~dições
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estabelecidas na Lei n'' 8.031, de 12 de abril de 1990 (art.
16, II), para a admissibilidade desses títulos como formas
de pagamento das alienações.
11. No tOcante aos CertifiCados de Privatização, Certo
é que, embora não previstos na Lei n1> 8.031, de 12 de abril
<]e 1990, delas cuidou a Lei n"' 8.018, de 11 de abril de 1990,
que, em seu arC2n, dispôs que "os detentores dos Certifícados_
de Privatização terão direito a utilizá-los como pagamento
de ações das empresas do setor público que venham a ser
---desestatizadas".
12. Quanto aos Títulos da Dívida Agrária (TDA) - .
embora também não previstos no art. 16 da Lei n9 8.031,
de 12 de abril de 1990-, podem, "a paftir do seu vencimento,
ser utilizados na aquisiÇão de ações de emPresas estatais incluídas no Programa Nacional de Dese.statização" •- por força: do
§ 3' po art. 5' da Lei n' 8.177, de I' de março de 1991.
-13. Diante das observações acima enunciadas, concluise que o Edital n~ PND-A/91/UsiminaS-cafece-de fundamento
legal na parte (item 3.3.1.1) em que admíte, como "meios
de pagamento":
"'créditos e títu"Ios da dívida externa brasileira e "respectivos encargos decorrentes de obrigações contraídas por enti- dades do Setor Público Federal";
--- b) ''Obrigações do Fundo Nacional de Desenvolvimento
(OFND)";
c) "debêntures de emissão da Siderbrás" que não estejam
vencidas ou que, embora vencidas, não contenham cláusula
de coobrigação de pagamento por parte do Tesouro Nacional;
d) "créditos, representados ou não por títulos, relaüvos
a dívidas das entidad~s de que trata o art. 4~ da Lei no 8.029,
· ·
de 12 de abril de 1990"; e
e) ,-'créditos vencidos, representados ou não por títulos,
cOntra outras entidades contioladas, direta ou indiretamente,
pela União, não compreendidos na alínea acima, desde que
haja prévia e específíca autOrização da Comissão Diretora".
14. Além disso, observa-se qué a competência atribuída
pelo Edital à Comissão Diretora do Programa Nacional de
Desestatização- para autorizar, como fo-rmas de pagamento, ·
"créaitOs vencidos~ repreSentados ou não por títulos, contra
outras entidades controladas, direta ou indiretamente, pela
União", além das entidades previsüaS- no ãrt. 4" da Lei n~
8.029, de 12 de abril de 1990 - , fere os termos estritos do
art. 6", IX, da Lei n" 8.031, de 12 de abril de 1990, que
limita às "formas de:: pagamentos das alienaçõe-s_, previstas
no art. 16", a competência da referida Comissão Dir_etora
no particular.
15. Em conseqüência, o Edital n~ PND-A/91/Usiminas,
nos tópicos acima indicados __(c.on,tidos em seu item 3~3.1.1),
revela-se_ ilegal.
16. Considerando-se que o Edital, por sua vez, alude
às "Rcsaluç_ões CO/PND no~ 5, 6 e 7, da__Comissão Dír~tora,__
de 4, 25 e 25 de março de 199l, respectivamente'', c.omo
fontes_de previsão normativa dos questionados meios de paga;;mento, impõe-se o exame das mesmas, quanto ao ponto.
17. A primeira delas (Resolução n" 5, de 4 de março
de 1991, cópia anexa) dispõe que "no pagamento das alienações previstas no Programa Nacional de Desestatização poderão ser utilizados créditos e títulos da dívida externa brasileira,
e respectivos encargos, decorrentes de obrigações contraídas
pOf entidades do setor público federal, na forma, condições
e limites estabelecidos pelo Conselho_ Mone.tário Nacional"
(v. art. !'). A segunda (Resolução n' 6, de 25 de março de
1991, anexa), em seu art. lo, proclama a utilização, como

- ar
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meios de pagamento do ''preço de ações e outros bens e
direitos objeto de alienação no âmbito do Programa Nacional
de Desestatizaçã-c)", além dos Títulos da Dívida Agrária e
das Debêntures de emissão da Síderbrás, _os seguintes:
a) Obrigações do Ftii1.do Nãcional de Desenvc;>lvimento
(OFND) (art. I", I);
b) "créditos, representados ou não por títulos, relativos
a dívidas das entidades de que trata o art. 4·) da_ Lei n9 8".029,
de 12 de abril de 1990" (art. 1", If).
· ·
Efn seu art. 2", oUtrossim, a·- rne"sriia Resolução afirma
que "poderão, ainda, ser utilizados para os fins previstoS nCl
artigo anterior os créditos, representados ou não por títulos,
contra entidades controladas, direta ou indiretamente pela
UniãO, não compreendidas no inciso II do art. 1'', desde que
haja prévfa e específica autorizaçãO- da Comissão: D_iietora
do Programa Nacional de Descstatizaçâo, em_ cada processo
de desestatização". A terceira Resolução (ri9 7, de 25 de março
de 1991), por fim, dispõe: "O preço das ações representativas
do capital social das companhias a seguir mencion~das poderá
ser pago, no âmbito do Programa Nacional de Desestatizaç_ão,
com a utilização de créditos vencidos, representados ou não
por títulos, contra entidades controladas! d~reta _ou indireta~
mente, pela União:
-----I - Açóes Finos Pira tini S.A;
II -Companhia SiderúrgiCa de Tubarão~CST;
l i i - Mafersa S. A; e
IV- Usinas Siderúrgicas de Minas Gerais_ S.A- Usimi~
nas".
18. Tendo em vista que - salvo quanto aos Títulos
da Dívida Agrária (TDA) e às debêntures de emissão da
Siderbrás vencidas e com cláusula de coobrigação de paga~
menta do Tesouro Nacional - , as mencionadas Resoluções
contrariam a Lei n" 8.031, de 12 de abril de 1990, caracterizando~se as mesmas, rib pãtticular, como a tos nulos; o mesmo
se pode dizer da Resolução. n~ 6, de 25 de março de 1991,
ao atribuir à Comissão Diretora competência que -lhe é negada
pelo art. 6', IX, da Lei n' 8.031, de 12de abril de 1990.
19. Tais Resoluções, no entanto, invocaram; como fun~
damento das ilegais atribuições através delas exercida, o art.
38, inciso III, alínea c, do Decreto n" 99.463, de 16 de agosto
de 1990. A primeira delas (n" 5, de 4 de março de_l991),
outrossim, invocou também a Resolução n" 82, de 1990, do
Senado Federal.
20. Os ieferidos atas-. porém,-não conferem às questio~
nadas Resoluções o fundamento legal de qu~ carecem.
21. Com efeito, asS-im d-iSPõe o invocado aà. ·38~1ilciSo
lll, alínea c, do Decreto n' 99.463, de 16 de agosto de 1990:
- "Art. 38. No pagam<:nto do preço de aquisição dos bens referidos no art. 49 , por autorização da
ComísSão Dí!etOál:-- -----1 - .................... "~··••"'····"''''·,,c, ....... ~.. ..
11- .~...
. III- o adquirente de participa-ç-ão societária ·ou
de elementos do ativo patrimonial de sOciedade incluída no Programa Nacional de DesestatizaçãO, poderá,
no todo ou em parte:
d

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ._ _ _ _ _ _ _ _ . ..

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

c) adotar outras formas de pagamento definidas
em resolução da Comissão Diretora, inclusive -a aSsi.ul~
ção de dívidas do controlador."
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22. Parece evidente a ilegalidade do teor da citada
_alínea c, em face da Lei n~ 8.031, de 12 de abril de 1990,
porquanto, além de criar "formas de pagamento" não permi~
tidas pelo art. 16 da mesma, também atribui à Comissão Dire~
tora competência para defini~las coiltra o expressamente dis~
postO no art. 6<:>. IX, da referida lei.
23. Portanto, o Decreto n" 99.463, de 16 de agosto de
1990, não pode servir de fundamento válido para as Resolu~
çõ.es n"' 5, 6 c 7, na parte anthiói"mente identificadã.
24. Quanto à Resolução n° 82, de 1990, do Senado Federal, também não deve servi i" de esteio àS" discUtidas Resoluções.
25. O art. 5" desse ato do Senado estabelece, é certo,
que ''os créditos externos de médio e longo prazos, relativos
à dívida do setor público, somente poderão ser utilizados na
aquisição das participações acionái'ías no âmbito do Prõgrama
Nacional de Desestatizaç·ão. se sofrerem deságio prévio através de mecanismo d_e mercado".
26. A resolução porém, não se mostra suficiente a auto~
rizar, porsi só, a utilização de ~réditos ex~ernospar~ aquisiç~o
de participações acionárias no âmóito do Programa Nacional
de Desestatização. É que o âmbito da resolução do Senado
está circunscrito aos ljrriites de sua competência constitucionãl,
nOS seus próprios termos. Assirrí, a competência do Senado,
exercitávél mediant~,res9luç9es,_ está limitac!a pelo art. 52
da ·c-F. Úaí, a mesmo que se impute â resolução o_ ·yício
da inconstitucionalidade - por dispor -sobre matéria fora do
âmbito da· competência privativa do Senado-:-, deve a mesma
ser entendida como estipuladora de mera condição, restritiva,
ã "utilização de créditos -no_ âinbito da negociação da dívida
exte-inà envo1vendo aquisição de partic-ipação aciOnária noPND.
27. Portanto,. não se caracteriza a r~sõlução corno o
fundamento normativo criador de nova modalidade de pagamento, fora das hipóteses definidas na Lei n• 8.031, de 12
de abril de 1990.
28. Há que ser lembrado, a propósito, que o Trib~nal
de Contas da Uniãt?, examipando_ representação formulada
pela 8~-IGCE, no tocante aos mei6s de pagamento ptevístos
nO B.ludido Edital, decidiu:
-"considerar que a Resolução n• 82, de 18·12-90,
do Senado Federal, nas condições nela estabelecidas,
ampara a utilização da dívida externa do Setor Público
Federal no pag~ment~ de aquisições_ de_. participações
acionárias no âmbito do Programa NaciOnal de _Deses~
tatização;"
__
~ _
- "'orieiÍtai a 8~ IGCE pãfâ cjue prossiga ~à- avalia~
ção 9os procedimentos de privatização da Usiminas,
procedendo de imediato ao estudo comparativo dos
atos normativos mencionados no item 3.3.1.1 do Edital
n9 PND-_A01/91 - Usiminas, especialmente a Resolu~
ção CD/PND n• 05/91, bem assim â análise confrontada
das regras _correlatas inscritas nas Reso1tiçõe~ Bacen
.n' 1.810/91 e CD/PND n• 14/91, tudo frente ao que
dispõe a Resolução n' 82, de 18-12·90, do Senado Federal." (v. anexo)
'29. Para assim decidir, a Corte de Contas ãcolheu o
voto do Ministro Luciano Brandão, Relator, que, _ao fazer
o cotejo entre o Decreto n° 99.463, de _16 de agosto sJe 1990,
e a Lei n• 8.031, de 12 de abril de 1990, observou que "A
essa Lei (n9 8.031190), seguiu-se o seu decreto regularmentador
(n• 99.463, de 16-8-90), que, ao tratar das formas de paga·
menta, dispôs que o adquirente de participação societária

6022 Terça-feira 17

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçao II)

Setembro de 1991 -

ou de elementos do ativo patrimonial da sociedade incluída as Resoluções n9 ' 5, 6 e 7, da Comissão Diretora ·-no_~ tópicosao PND poderá, no todo ou em parte, "adotar outras formas
já indicados - caracterizam-se como at_o.s ilegais e nulos,
de pagamento definidas em resolução de Comiss;io- DfretQra~ viciançlo, em CO!!Seqüência, o Eqira_l no PND-A/91/Usiminas-,
inclusive a assunção de dívidas do contrplado('; ~_arremato_u:_ em seu Capítulo 3, item 3.3.1. L, na parte em que c_ontraríam
Lei n' 8.031, de 12 de abril de 1990, como demonstrado.
"Com isso, dito regulamento~ nitidamente, extrapolou o pre~
34. Tratando-se, no caso, de atos normativos d_o Poder
ceituado no art. 16 da Lei n? 8.031/90,_ ao admitir TOr'IDa de
pagamento não prevista naquele dispositivo legal, atentando, Executivo que se afigUram exoi-bitantes do pOde:!'~· regUlamentar. é deferido ao Congre_sso Nacional sustá-los (v. art. 49,
assim, contra elementare_s princípios jurídicos".
V, da Constituição Federal), no exercício _e JJ,a preservação
30. Com respeito aos créditos externos mencionados no
art. 59 da Resolução n" 82, do Senado Federal, o aludido de sua competência (v. arts. 48, XI, 61, 11, e, e 84, IV, da
voto, depois de afirmar tr_atar~se de-QUestão "de indiscutível Constituição Federal). Diante de tudo isso, afigura-se necessário que seja dada
complexidade, em todQS_os seus ~spectos'' ,louvou-se__ no parecer do Ministério Público junto ao TCU,-_para concluir ser ciê_ncía ç]as presentes observações ao Congresso Nacion~L É
"imperioso admitir que a regra estipulada no art. 5~_ dã meneio~ _ Qgue sugerimos a Vossa Excelência, n~este.~nsejo submetendo
nada Resolução SF n<.> 82/90 é- válida e !!ficaz, y~~-qU.e decor- o assunto a seu ele_vado juízo. - Alvaro Ãugusto RibeirOrente do exercício de competência privativa do Senado _Fede- Costa, Subprocurador-Geral da República, Secretário_ de
ral, reconhecida pela Carta Constitucional (cf. art. S2 - V Coordenação 9a Pef~sa dos Direitos Jnàivi9ya\s_~,c;lp$_~nte
resses DifusoS:SECODID.
a VIII)".
31. Contudo, data vertia, esse entendimento não enconGrupo II
tra apoio no texto constitucional (art. 52,_ da Cf/88), (Luc:Classe III
nos itens enunciadores da competência privativa- do Senado
TC-012.025/91-7
Federal, não cogita, di reta o_u indiretamente, da matéria de;_
- Acompanhamento do Programa Nacional de_
reserva legal estrita pertinente à definiçãO ·daS fOrinaS de pagaDesestatização, instituído pela Lei n~ 8.031, de 12-4-:90.
mento adroissíveis_D-Qprocesso_de. privatização. Por isso, bem
- Representação âa s~ fGCE Sobre o processo
lembrara a s~ IGCE, interpreta-ndo o arC 5~ da_ Resolução
de privatizaçãO da Usinas Siderúrgicas de Minas-Gerais
n-D 82 do Senado Federal, que se cuida de "d.iSpositivo cot1diS.A.- USJMINAS.
cional não auto-aplicável, que pressupõe, para sua eficácia,
a prévia e imprescindível autorização:leg_a~"; acrescentando,
RELATÓRIO
ainda, que, "na presunção de autorização pela via legislativa
_Na Sessão de 28 de maio último, ao apreciar Repreprópria, a utilização dos créditos extcrn.os, nQ$ ca~os irl4icados,
deverão sujeitar-Se -às Cõndições estabelec.idas. O art... ~" da ~e-~t~Ção formulada pela s•IGCE, visaiido ao po-SídOriiffiento
Resolução do Senado Federal não gera o_ cl.ireito Ou autoriza doTCU sobre a-formã e- acompanhamintO;doJ~rogr3:rila Nao ·meio de pagamento no âmbito do Prograina Nacion-al de ciorlal de beseStati;za"ção, cri~c;l.o pela Lei n" 8.031/90, decidiu
·
_
DesestatizaÇão, mas ap-enas estabelece condições re!;itritiva~ o Plenário determinar:
I - à-~ InspetOi-las-Gerai"s ·e Régionais o acorripanhanlencaso os pressupostos legais seJãm- preViamente ·satisfeitós"'"'.
to dos processos de privatização das empresas que lhes são
32. Esse entendimento - indispensável como óbice a
eventual argüição de inconstituciOnalidade contr~ o 4irtçuti4_q afetas, requisitando, ao seu tempo, os elementos necessários
art. 5<.>-:-, respeita não-a-penas os limites da competência príva--:-- ao pleno conhecimento, por parte deste Tribunal, de _cada
tiva do Senado Federal e a preservação dos atttbutosdp Çon- fase da operação de privatização e,.especificamente, os seguingresso· Nacional; curva-se também à vontade política por este -teSestágios: ·1~) documentação referente à contratação dos serviços·
manifestada no processá legislativo próprio. No particular,
importa extrair do relatótiõ apresentado pelo MinistrO Lucia- de consultoria (serviços A e B) e dos serviços de auditoria
do processo, inclusive propostas das empresas vencedoras e
no Brandão a lembrança:
·respectivos contratos;
"Observa a inspetbria que-a Lei n" 8:031/90, insti2") Recibo de Depósito de Ações - RDA, edital de
tuidora do Programa Nacional de Desestatização, teve ._venda, r~latórios preJiminarese finais dos serviços de avaliação_
origem na Medida Provisória n" 155/9"0;- que érn ·seu económico-financeira, montagem e exec"tição d-o processo-de
art. 14, inciSO-[[[, previa a possibilidade de os deten- desestatização, propostas de preço e ato de fixação do preço
tores de títulos representativos da dívida externa brasi- mínimo; e
leira poderem utilizá-los no pagamento de aquisição
3\') documentação referente à Operação de venda, liquidade ações ou bens, nas condições a se_r:em estabelecidas ção fiilanceira, coiltnitos decorrentes,_rel~ção dos comprapela Comi"ssão Diretora do Progntma. Cont~do_ dores, indicando nacionalidade, tipo de ação. preço e quantiprossegue a Instrução -dito preceito deixou de constar dade adquirida, relatório e parecer da auditoria independente
do Projeto de Lei de Conversão n~27/90, que redundou e outros julgados indispensáveis ao caso, coni vistas ao exame
na mencio-nada Lei n" 8.031. Daí a conçlusã;o d~ IGÇ~ definitivo desta Corte;
de que o CongressO Nacional não autorizo ti a ~tiliz-ªção
_II) _que os elementos assim requisitados sejam autuados
dos aludidos créditos e tít~los no âfllbito dC? Prq_grama como JeitO_s de acompanhamento independentes, por empreNacional de Desestatização, e tampouco c_~m[eriu à sua sa, aos quais deverão ser acostados os demais elementosrequeComissão Diretora poderes para adotar outras formas ridos e, em cada um dos estágios, analisados e encaminhados
de pagamento que_ não aquelas prescritas no art. 16 _para informação e apreciação do Plenário, ressaltando que,
da mesma Lei n' 8.031/90."no 1" estágio, as inspetorias deverão verificar quãis as razões
33. _Do.exposto, verifica-seque tanto o Decreto_n~99.463, e a fundamentação constitucional e legal da proposta de privade 16 de agosto de 1990- em seu art. 38, III; c-, quanto tização.
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III
2. Seguindo a orientação supra, a s~ I~CE- ripre~e?ta
ao Tribunal para informar que,_ com a publicação do Ed1tal
n' PND-A-01/91 (!Is. 20/27), referente à "áTienaçãode ações
do capital social da Usiminas, emerge questão preliminar que
merece apreciação da Corte antes mesmo dos exames, por
estágios, determinado pelo Colegiada.
-.
3. É que o preferido Edital, ao tratar dos meios de pagamenta que poderão ser utilizados nos leilões (item 3.3.1.1.
- fls. 22 - v), eStabelece que a moeda de denominação
será o cruzeiro~ e que ã.s operações poderão _ser liquidadas
em moeda corrente, com cruzados novos deposltados no Banco Central, com Certificitdos de Privatização, bem como através dos meios de pagamento previstos nas seguintes Resoluções da Comissão Difetora do Programa Nacional de Desestatização:
a) CD/PND n" 5, de 4-3-91: créditos e títulos_da dívid:'l
externa brasileira e respectivos encargos, decorrentes de obngações contraídas por entidades do Setor Público Federal,
na forma. condições e limites estabelecidos pelo Conselho
Monetário
Nacional;
b) CD/PND
n' 6, de 25-3-gr: T_ítulos da Dívida A_grária
1d D
1
t
(TDA), Obrigações do Fundo N~~Iona e - esenv~~v~men
(OFND), debêntures de emissão da Side.rbrás, cr_e?Itos 1
d d d
representados ou não por t Í tu Ios ---:-_re ahvos _a_ IVI as as
entidades de que trata o art. 4• da Lei n' 8.029/90 e cr_éditos
d d
- representados ou não P?r títulos -contra o~tras entl a es
controladas direta ou induetamente pela Umao, desde que
n·
haja prévia e específica autorização da Comissão tretora
do Programa Nacional de Desestatização; e
c) CD/PND n' 7, de 25-3-91: créditos vencidos- representados ou não po,r títulos - contra entidades controladas
d
direta ou indiretamente pela União, para pagamento as açoes
das empresas Aços Finos Piratini S.A., Cia Siderúgica de
·
Tubarão- CST' Mafersa S.A. e Usimmas.
4. Na preliminar suscitada pela inspetoria (!Is. 70/79) é
contestado 0 meio de pagamento (créditos e títulos da dívida
externa do Setor PúbJico Federal e respectivos encargos) admitido na primeira das Resoluções supracitadas (CD /PN D n'
5, 4-3-91). Dita regfa fõl baixada com fundam_ento no art.
38, inciSo III, alínea c, do Decret~ na 99.463/90, regulamentador da Lei no 8.031/90, e no art. 5' da Resolução n' 82190,
do Senado Federal, que estabelece condiçõ~~ p~~- a ;enegociaçâo da dívida externa brasileira. A seguu, o mteuo teor
desses dois atos:
- - ·
Decreto 0 , ~9.463, de 16·8·90

°-

Art. 38-. ·No pagamento do preço de aquisição
dos bens referidos no art. 4Q, por autori~~ção da Comissão Diretora:··- ---=
- ·

..-......... ~~u.........
iii'·_:_:·~· ·~dq;i;~·~t~. d~. p~·rt·i~i-pação SObretária OU
de elementos do ativo patrimoniãl de sociedade incluída no Programa Nacional de Desestatização-poderá~
no todo ou em parte:

~)· ·;d~~t~~--~~tr~~. fo~as
...

. . ••

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . r ••••••••

~.-r-

de pagamento definidas
em Resolução da Comissão Diretora, inclUSive a assunção de dívidas do controlador."
Resolução D' 82, de 18·12·90, do Senado Federal
"Art. 5~ Os créditos externos de médio e longo
prazos, relativos à dívida do setor público, somente
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poderão ser utilizados na aquisição das participaÇões·
aCionárias no âmbito do Programa Nacional de Deses~
tatização, se sofrerem deságio prévio através de mecanismos de mercado.".
s:- Observa·a inspetoria que a Lei n"' 8.031/90, instituidora·
do Programa Nacional de Desestatização, teVe origem na Medida Provisória n9 155/90, que eni seu ã.rt. 14; inciso Ill, previa
a possibilidade de os detentores de títulos representativos da
dívida externa brasileira poderem utilizá-los no pagamento
de aquisição de ações ou bens, nas condições a serem estabelecidas pela Comissão Diretora do Programa. Contudo- prossegue a instruÇão- dito preceito deixou de constar dç> Projeto
de Lei de Conversão n9 27/90, que redundou na mencionada
Lei n9 8.031. Data conclusã6 da ~GCE de que o Congresso
Nacioiial nãO autoriZOu' a- utílização dóS- aludidos créditos e
títulos no âmbito do Programa Nacional de Desestatização~
e tampouco conferiu à sua Comissão Diretorà põderes Para
adotar outras formas de pagamento que não aquelas prescritas
no art. 16 da mesma Lei n' 8.031/90, verbis:
"Art. 16. Para o pagamento das alienações pre'vistas no Programa Nacional de Desestatização, poderão ser adotadas as seguintes formas operacionais:
I - as instituições financeiras privadas, credoras
das empresas depositantes de ações junto ao Fundo
Nacional de Desestatização, poderão financiar a venda
d
- ou dos b ns das
presas bmet"d a' .
su
1 as pnvaas açoes
_e
_ em
tização_ , me4l_iante a utili_zaÇ;lo, no todo ou em parte.
daqueles créditos;
II - os detentores de títulos da dívida interna
venCidos, emitidos pelo alienante das ações ou dos bens
e que contenham claúsula de co-obrigação de pagamenta por_ parte ~o Tesouro Nacional poderão utili--Zá-lõs Como forma de quitação de aquisição; caso sejam
adquirentes das referidas ações ou bens;
III - mediante transferência de titularidade dos
depósitos e outros valores retidos junto ao Banco Centrai do Brasil. em decorrência do Plano de Estabilização
Econômica."
6. _Assim. a s~ IGCE_~é de opiniáo que ó Decreto n~
99.463/90, especialmente o seuart. 38-III:c, extrapola o direito
previsto na Lei por ele regulamentada (8.031/90).
7. Na parte relativa ao contido na Resolução n9 82/90,
do Senado Federal, também invocada pela Comissão Diretora
do-PND como fundamento para a edição de sua Resolução
n' 5/91 (cf. item 3. a supra), entende. a IGCE não caber tal
alega_ção. Isto porque___;;; argtitn,erfta a itiSftU.Ção, entre outras
raiõ_es_(fls. 78)-:----"trata-sede.dispositivocondicionalnão-auto
aplicável, que pressupõe, para Sua eficácia, a préVia iiÍlprescindível autorização legal". !
B. E finalizando, acresceílta: "Assim na pressunção de
autorização pela via legislativa própria, a utilização _dos créditos externos, nos casos indicados, deverão sujeitar-se às condições estabelecidas. O art. 5" da Resolução do Senado Federal
não gera o direito ou autoriza o meio de pagamento no âmbito
~-do Programa Nacional de Desestatização, mas ~penas estabeIeee condições restritivas caso os pressupostos legais sejam
previamente satisfeitOs".
_
- 9. Desse modo, a Senhora Titular das~ IGCE, ao encerrar sua judiciosa análise, conclui pela desconformidade legal
do Edital em tela.
10. Em conseqüência, ao acenar com a possibilidade de
outros aspectos serem questionados no curso_do exame da

e
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privatização da Usiminas/Usimec, propõe a SenliOr-idnspetora-Geral da 8' !GCE:
.
- · .
"seja considerado ilegal o Edital PND-A-01191/Usiminas, por prever a utilização de meios de pagamento
no âmbito do Programa Nacional de De~~statiza_ção,
não autorizados na Lei n~ 8.031, de 12-4-90, e, que,
com amparo no art. 71, inciso IX, da Constituição Federal, seja assinado prazo para que a Comissão DiretOra
do referido Programa ado te_ as previdências necessárias
ao exato cumprimento da lei."

III
II. Por solicitação da digna Presidência do TCU (fls.
79), oficiou nos autos a douta Procuradoria-Geral; através
do seu Titular, prof. FranciscO-de Sallcs Mourão Branco (parecer de f!s. 80/85).
· · •. .
.
..·.
12. Pelos judiciosos fundamentos das informações trazidas no parecer de Sua Excelência, não há- como deixar- de
reproduzir por inteiro O tCXfo elaborado, quando busca enfrentar a questão mais relevante posta neSte processo, relacionada
com o teor da Resolução nn 82/90, do Senado Fe'deiãl. -13-.- Diz o-Senhor Procurador-Geral:
"12. De louvar-se a presteza e mesmo a acuidade
com que a Oiva Inspetoria-Geral levanta a questão,
de indisfarçável complexidade jurídica, a envolver matéria ainda não suprida de precedentes nem objeto de
posicionamento doutrinário.
13. Não se pode perder de vista, no eilfoque do
tema em debate, o significado legislativo das Resoluções oriundas das Casas do Cong-resso Nacional, as
quais, consoante previsão constitucional, classificam-se
desenganadamente, n~ r~_?l das normas jurídicas com
força de lei, e, como fal, situadas na hierarquiã observada dentro do processo legislativo ( cf. C. F., art.
59-VII).
14. Por outro lado, não é de somenos a colocação
das Resoluções em nível hierárquico "abaixo das Leis
Ordinárias, permitindo a ilação de que suas "disposições
devem conformar-se àquelas das Leis Ordinárias, quan-do e se versarem idêntica matéria. 15. No caso concreto, porém, Im-põe-se ponderar
que a mencionada Resolução SF n" 82 ·normatiza em
face do vazio conceituai da Lei n" 8.031, a propóSito
da questão que disdplina.
16. Acreditamos· fora de discussão o ente_ndímento, prevalecente na boa doutrina, de que as Resoluções
Legislativas são suscetíveis de produzir efeitos I ri ternos
e externos ao Congresso Nacional. Este é o magistérid
de José Afonso da Silva, em seu prestimoso ' 4 Curso
de Direito Constitucional Positivo" (cf. _Ed. RT, 6~
ed., 1990, p. 452), quando preleciona, verbis:
"As resoluções legislativas são também atos destinados_ a regular maté~ia de competência do Càngressd
c de suas Casas; nias-cõm efeitos intern-os; -asSII!r"os
regimentos internoS São aprovados por resOluções.
Contudo, são previstas algumas resoluções cõm efeito
externo, como a de delegação legislativa e as do Senado
sobre matéria finartcelra:·e triburárii (CF. arts. 68, §
2", 52, IV-X e !55, V). Como a ConstitU:Içao-nãó.dispós
sobre o processo de sua formação, isso· ficou para os
regimentos internos."
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17. Cumpre enfatizar o relevo que o Regimento
Interno do Senado Federal (cf. Resoluçâo n~ 18, de
1989, em texto consolidado com as alterações decorrentes das Resoluções noS 51, 58 e 63, de 1989, e 1,
9, 17 e 52, de 1990) confere, no seu art. 213, alínea
c, ã elaboração de projeto de resolução, quando se
tratar de matéria da competência privativa do Senado.
18. Consoante observa Sara Ramos de Figueiredo, em seu "Processo_ Legislativo" (cf. Ed. Subsecretaria de Edições Técnica-s- Senado Federal- 3' edição, 1982, p. 147):
·
"Os projetaS de resolução exaurem a sua elaboração na própriã Câmara de origem e íridependem de
sanção, porquanto são promulgados pelo Presidente
do Seriado Federal ou da Câmara dós Deputados.
A matéria que os consubstancia justifica o seu modus faciendi específico, como Se observa das disposições
regimentais".
19. A matéria de competência privativa do Senado
Federal está consagrada no art. 52 da Lei Maior, ganhando relevo particular no caSo dos áutos os assuntos
versados nos incisqs V, VI, V~ I e VIII, pertinentes
à autorização· de operações externas de natureza finari- · éeitá,"bem assim à fixação dos limites globais para o
montante da divida consolidada da U o ião, dos Estad_os,
do Distrít()Federal e dos MuniCípios, podendo, inclusive, dispor sobre limites e co_ndições, não só- para as
operações de crédito_externo, como, ainda, para a concessão de garantia da União em operações de crédito
externo e interno.
20. A novidade carreada pelo novo ordenamento
çonsti_tucic;mal é_ que eSse con~role. sobre operações externas passou a ser exercido pelo SenadO Federal também sobre a União, quando antes alcançava somente
oUtras entidades, consoante adverte o emérito constitucionalista retromencíonado em sua referida obra (cf.
p. 450).
21. Tendo, portanto, a Ré~oluÇão legiSlativa força
de lei, incluída que está na hierarquia das modalidades
de norma jurídica, cujo processo de elaboração a Constituição denomina processo legislativo, não atínamos,
data venia, com a alegação de que a disposição, em
causa neste processo, teria exorbitado da competên_cia
reconhecida pela mesma Lei Maior ao Senado .Fe_deral,
por dispor de modo diverso da disposição aprovada
pelo Congresso Nacional no caso da Lei no .8.031.
22. Desfaz-se, dessarte, o óbice suscitado pela Sr'
lnspetora~Geral, inclusive quanto à_ impugnação que
faz sobre a norma regulamentar invocada.
_23. Repisamos: a lei ordinária de que se cuida
e a r~olução Ie.gislativa, que se lhe pretende contrapor,
airi-da que seguindo critérios divergentes, são Válidas
e eficazes, eis que decorrem do exercício de competência definida no texto constitucional, partindo-se do
pressuposto de que um diploma- no caso, a Resolução
SF n\' 82 -veio disciplinar matéria relagada por outro
(a Lei n' 8.031).
·
·
24. Nesse sentido, o valioso ensinamento do saudoso. Hely L. Meirelles. oportunamente transcrito na
_instrução do procC.sso, às fls. 72 (cf. "Direito Adminis~
trativo Brasileiro", 13~ edição, p. 61), aproveita à incidência incasu da Resolução do Senado Federal. a qual
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tem como destinatário, precisamente, os Cretlores iii ternacionais do Brasil.
25~"- Esta-s são· razões qUe nOS moVem a' rtão ·é-ndo~
saro posiCionamentO adotado pela Inspetoria Técnica~
sem que olvidemos, todavia, o valor jurídico do arrazoado ·que conduz a entendimento diverso deste que
ora defendemos, pois, segundo pensamos, não é de
se increpar como ilegais as resoluções e editais cmit
que se procura concretizar o Programa Nacional de
Desestatização. Nã_o__ há que s_e falar de ilegalidade,
quando há a socorrer o ptocedimento norma de Resolução do Senado FederaL
26. Atendendo-se à orientaçã_o prevalecente na
apreciação do proc. -TC-004.343/9!-3 (cf: Sessão de
11-5-1991, Anexo XX da Ata n' 21/91, Relator, Ministro Homero Santos), em que pese tratar-se ali de hipó.,
tese diversa· da espécie dos autos, poderia ser dado
conhecimento da matéiia aquí"debatida ao Sr. PrsJ.:.
dente do Congresso Nacional._ _ _ _ ---=--- __ _
27. Se acolhida essa preliiriiiiár, poder-se-ia, a título de medida complementar, fazer recomendação ao_s
responsáveis- pela execução do Programa N~cional de
Desestatização qUe resfririjam o pagamento das alienações das partieipãÇões- acionárias à"!f fOimã~_ operacionais previstas no art. 16 da Lei n' 8.031/90, até nova
orientação, resultante de eventual posicionamento do
Cdngresso Nacional sobre a_matéria- posicioD.ámento
em sentido- contrário ao que· aqui substentamos, em
face dos efeitos que reconhecemos ao-art.5f da Resolução no 82-90, do Senado Federal.
28. Rele~ada, no entanto, que seja .esSa providência, entendeinos :que caberia ã Inspetoria Técnica
competente prosseguir no- exame dos pro?edimentos
de desestatização da Usiminas, coin a abordagem de
outros aspectos porventura suscetíveis de questionamento, tendo, via de conseqüência; Como legal o Edital
PND-A 01/91."
14. Este o posicionamento do Senhol--Tiiufai-dO Miriístérid PúbJicojuntõ -;..o!CU. .
É o Relatório.
·

VOTO
Como visto;- o·-progriima Nacional de DeseStàiizà.ÇãO PND está COnSUbstanciado em vários diplomas legais e medidas administrativas.
- ···
2. Inicialmente, tivemqs a Medida P_rpvLs9iia n~ 155, de
15-3~90. qtie eni. seri
14_explidtava ãs fOnilas operacionais
que poderiam ser utilizadas para o pagamento das alienações
previstas no PND. declinaildo expressamente, no inciso III:
''III --Os detentores 'dos títulos_ representativoS
da dívida externa brasileira, ju-nto ao Banco Central
do Brasil- BACEN, poderão utilizá-los no pagamento
de aquisição de ações ou bens, nas condições que venham a ser estabelecidas pela ComiSsão Diretõra do

art:

Programa·~.

II
3. Submetida a Medida Provisória ao Congresso N~cio'
nal, este optou por um Projeto de Lei de Conversão. mercê
da apresentação de diversas eme~da~.· desta~ndo:se. as supressivas ao inciso III acilna tra.nscrito.
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4.- EsSas e outras emendaS" foram aprovadas, resultando
na Lei n9 8.031, de 12-4-90, que -pa-ss-ou--a-·reger o Programa
Nacional de Desesratização. Deffneril.-Se expre'ssa'mente, no
art. 16, a:s formas-Operaciorülis"Cfue J)óde"rão s_-e-f-adotadas para
o -pagaritento das 8Henaç6es p-re~S!àS-c nb- ci~ad()_ P~ograma,
quais sejam:
--- -~ ---=='~

''Art. 16.

.. .. -·-,---"·----·--·---·~ .. _.. -.... ._... ____ _

I - as instituiçóe's- fin"aúceirmi 'priviid3s, -credoras
_=:____- ---das- empresâs--depositantes de ações junto a-o----,Furido
Naciorlal de Desestatização, poderão financíar a venda
das ações ou dos bens das empresas submetidas à priva----~tização, mediante a-utilização, no todo.o_u_em parte,

daqueles créditos ..
II---=- os detentores de-títulos da dívida interna vencidos: emitidos pelo alienante_ das ações ou dos bens
e que contenham..cláusuJa dei coObrigação de pagamen~
to por parte do Tesóuro Nacional poderão utilizá-los
.... -comu forma de quitação de aquisição, caso sejain ad- ___ q~irentesodas referidas ações o_u bens~
III- m~e4iant~_trapsferê_ricia_ de .titularidade dos
-dePósitos e OUtrOs valores_retidos junto_ao B3nco-CeD.tral do Brasil, em decorrência do Plano çl_e Estabilização
___ ~)::çq_npmiça."__
''"'-"-' _,,
5. Portanto, ex-cluída foi desse rol de formas operacionais
a possibilidade de pagamento ·através de títulos da dívida externa do País, conseéJ.üêricia, repita--se, de eniendas-·supressivas
- -~"_..
·
a-essa forma de liquidação.-~ ~~-=-- ~-=c6. Não há- neiar ~ clar~~a -do texto a~ te; re-p~duzido.
a9 re_lacionar as !TI<l.n~iras pbsSíveiSde satísfazer compromissos
d~c~ir~n_t_e_s _d~ _a~q_ui_~iÇOes f!~_ esfetã _df>-\:i~e~(~_pl_~.no_ federal
_._- -:
deprivatização. .
------7. Mencione-se. por oportuno. que o parágrafo únicOdo mesmo_(lrt, Hi_da Lei n" 8,031/90-prescreve que a utilizàçã()
d-eSSaS- fofrrias OperacidriãiS s~!á aproVáda -éorrl base nos· pioCe-dimentos previstos nos arts. 5" e 21 da citada lei. O -art: §
dispõe sobre a-Comissão Diretora do Programa'. enquanto
õ'ãrt~21-VII declara que competirá ao Gestor do Fundo Nacional de_ Desesta_tjzação_ _(BNDES)_,"recotnendiu à Comissão
Di~~tora··dÜ~ Program-a NaCional de DesestatizaÇão a forma
de pagamento_-das alienações. nos termo_so previstos no art.
'16 de,sta lei .. (grifamos).
o

III

8. A essá Lei.(8.031190_). s.~·g~iu.-se o_seu Decr~lo ;~gula
IJ!entador (n" 99.463. de 16:~8:90}... que. ao_ tratar das formas
c!~. pagamento. dispós que_ O adquirente de participação so_cie-_
táÍia ou de elementos do ativo patrimonial da sociedade incluída _no PND poderá. no todo ou em parte. "adotar outras
formas de pagamento definidas em resolução da Comíssão
Diretora. inclusive a assunção de _dívidas ct"o controlador·· {cf.
art. -38-III-c. transcrito n_o item 4 do nOss_o Relatório).
9. Com is.so~ ditQ re_gulainento.=nitid_<~;rneme. extrapolou
o:prece1tüàâo no art_. fó da-Ld_ir' 8.031/90. aO adrnit_ir forma
de pagamento nãç prevista naquele disposi_tivo legai. atentarláO-. 3Ssiln. Contra ,elementares principiõs jUrídicos.- IV

_)o__._, __:Poste_rio_r_m~llY~ _(Q:_I ~~--?91:. U~~.\.~119'!~, Pilr~ld_á ii as
rio Senado Federal o Projeto de Res~lução n··
76. objetivando -eS_tah.eie"Cei·c·o·TldiçÕf:-5 Pa!á a re·nei.9Ciação_'
da dívida ~xterna_db Paí~._Ap_rov3:do: tr~ns~orlllo~~se ~lena
Re~9lução n~ 81. d~ 18-=~2-90:·çujo_arf:_s···p-réscreVe-: _ -__
apr-=e~ren-ta-raiTi
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"Art. 5" Os créditos externos de in"édio -e longo
prazos, relativos à dívida do setor público, somente
poderão ser utilizados na aquisição das participações
acionárias nO âmhito do Programa Nacional de Desestatização se s_ofrerem deságio prévio através _d_e meca-

nismos de mercado."
11. Sobre_o_s_ignificado_legislativo da s_upracitada Resolução, não temos dúvida em perfilhar o ponto de vista sustentado, com habitual propriedade, pelo Senhor Procurador-Geral. no judicioso parecer de fls. 80,85.

12.

No valioso texto cujo teor transcrevemos-por inteirO

no Relatório precedente, o Prof. Francisco- de Salles Mourão
Branco enfrenta essa questão, de indiscutível complexidade,
em todos os seus aspectos. Mostra, à sociedade, que o permis~
sivo senatorial é suscetíVel de produZir efeitOS externos aO
CongreSS-o Nacional, por se tratar de norma jurídica com força
de lei.
13. Assim, imperiosó admitir que regra estipulada no
art. 5" da mencionada Resolução SF n" 82790 é válida e eficaz,
vez que decorrente do exercfcio de competência priv-ativa do
Senado Federal, reconhecida pela Carta Constftucional (Cf.
art. 52-V a Vlll).
14. Desfeito, neste aspecto, o obstác.ulo suscitado .nos.
autos pela Titular da R~ IGCE. pedimos vênia para não acom~
panhar o posicionamento cóndusivo de -Sua Senhoria,_ em
que pe...;;e a força de seus argumentos.
15. Não há como lançar dúvida sobre a legalidade da
utilização da dívida externa do Setor Público F_ederal no paga~
mento de aquisiç'ões de participaçõeS ati~JflãriaS no âmbito
do Programa Nacional de Desestatizaçâo. Isso, evidentemente, nas condições fix3das no Ato do Senado Federal (Res.
82/90), que ampara o procedimento. Vale dizer: de um lado,
em se tratando de créditos externos de médio e longo prazos
e, de outra parte. se esses créditos sofrerem deságio prévio
através de mecanismos de mercado.

a

v
16. Desse modo, n-a-presente fase de acompanhamento
do processo de privatiz"açãO da Usiminas, os exames da Inspe"toria Técnica competente hão que se volfar para o plenO aten~
dimento do texto autorizativo do Senado Federal (Res. 82/90),
mediante cotejo de suas disposições com os atos baixados
em conseqüéncia pelos órgãos responsáveis pela implemen~
tação do programa de desestatização do Governo.
17. Neste sentido, o estudo aprofundado a ser procedido
pela 8~ IGCE deverá ter em -vista, prindpatmente, o te-Or
da Resolução n<>OS, de 4~3-91. da Comissão Dh·etora'do PND,
em que se fundamenta o item 3.3.1.f(f1S.-22.:.V) 06 Edital
de alienaçã'o de ações do capital social da Usim-ii13s.-- Dita
norma, cujo texto encontra-se reproduzido no item 3~i-Cfo
nosso Relatório, prevê 3 utilização do discutido meio de pagamento. TOdavia, não contempla aquelas condicioiiarites-inseridas na Resolução SF no 82/90, transferindo para o Co-riselhõ
Monetário Nacional - CMN a incumbência -de·aet3.1har oS
aspectos referentes à forma, Coridições e limites das operações.
Daf a edição da Resolução n'' 1.810, de 27-3-91, do Banco
Central (fls. 87/8R), que tornou públicos os critC!rios aprovados
pelo CMN. os quais terão de ser igualmente analisados pelo
órgão instrutivO: da Corte, com idêntícó objetivo de comparação com a Resolução n'·' 82/90 do Senado.
18. Da mesma forma, impõe~se a avaliação técnica da
Casa, a respeito· da Resolução n" 14, de 15~7-91 (ns. 90),
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da Comissão Diretora do PND (editada após a- instrução dos
autos), que dispõe sohre os métodos de valoração de moedas
e títulos a serem usados na órbita do Programa Nacional de
Desestatizaçâo, com-destaque (art. 3\') para a· forma de conver~
são das da dívida externa, para fins de liquidaç-ão dos leilões.
19. Estas as providências qUe. nesta: fase, terilos a o fere~
cer à deliberação do Colegiado, ccnn vistas à elucidação plena
da matéria e ao exame final do Edital no PND-A~Ol/91 U~
siminas. as quais poderão ensejar. inclusive, a adoção de medi~
das pela 8" IGCE, tendentes a obteresclarecimentos adicionais
junto às autoridades competentes.
VI
20. .Ante todo o exposto, Voto por que o Tribunal
de .Contas da União_ adote a De_cisão _que ora submeto ao
plenário.
Sala das Sessões.. 14 de agosto de 1991. -Luciano Brandão Alves de Souza, Ministro-Relator.

DECISÃO N"
/91-PLENÃR1Ó
Processo n·'TC-012.025/91-7
02. Classe- de Assunto: Representação.
03. Interessada: Usinas Siderúrgicas de Minas Gerais S.A.
-USIM1NAS.
04. Ç>rgão de Origem: s~ lnspetoría~Geral de Controle Exter~
no (8• IGCE).
05. Relator: Ministro Luciano Brandão Alves de Souza.
06. Representante do MinistériO Público: Senhor Procura~
dor-Ge-ral, Prof. Francisco de Salles Mourão Branco.
. _
07. Órgão de Instrução: R• Inspetoria~Geral de Controle Externo (8• IGCE).
08. Órgão de Deliberação: Plenário.
09. Data da Sessão: 14 de agosto de 1991.
10. Assunto: Representação formulada pela 8-'' IGCE.sohre
o processo de privatização da Usinas Siderúrgicas de Minas
Gerais S. A. - USIMINAS.
II. Decisão: O Tribunal pleno, diante das razões expostas
pelo Relator. decide:
I -considerar que a Resolução n" 82, de 18~12~90, do
Senado Federal, nas condições nela estabelecidas. ampara
a utilização da dívida externa do Setor Público Federal no
pagamento de aquisições de participaÇões acionátias no âmbi~
to do Programa Nacional de Desestatização;
II- orientar a 8" IGCE para que prossiga na a-valiação
dos procedimentos de privatização da Usiminas, procedendo
de imediato ao exame comparativo dos atos normativos men~
cionados no item 3.3.1.1 do Edital n" PND-A-01/91 - US1MINAS. especialmente a Resolução CD/PND n'' 05/9l, bem as~
Sim à análise confrontada das regfas correlãias--irlscritas flas
Resoluções BACEN n" 1.810/91 e CD/PND n" 14/91, tudo
frente ao que dispõe a Resolução n" 82, de 18~12~90, do Senado
Federal. Para tanto, a Tnspetoria deverá requerer junto às
autoridaç)es competentes os esclarecimentOs adicionais julga~
dos nec_essários;
-rn- transmitir cópia do Relatório e Voto apresentados
pelo Relator, bem como desta Dedsão, a"o Senhor Presidente
do BNDES, gestor do Fundo Nacional de Desestatização,
para conhecimento;
IV- enviar cópia das mesmas peças, e ainda dos pareceres da Titular da 8~ IGCE e do Senhor Procurador~Geral,
ao nobre Presidente do Senado Federal; e
V- encaminhar igualmente cópíã. das mencionadas pe~
ças ao nobre Presidente da Câmara dos Deputados e ao ilustre
01.
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Presidente da Subcomissão Espedal para Acompanhamento
do Programa Nacional de Desestatização, dessa Casa do Congresso_Nacional. - Luciano Brandão Alves de SoUZa, Ministro-Relator- Adhemar Paladini Ghisi, Presidente.

aos sistemas e serviços de processamento_ de dados dessas
eritidades.

Tem por finalidade a Secretaria .de -Assuntos EstratégiCos,
entre outras, desenvolver estudos e projetas de utilização de
áreas indispensáveis à segurança_do território e opinar sobre
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - A matéria
o seu efetivo üso, fornecer subsídÍos necessários às decisões
vai à publicação, _e, P?SteriC?rmen~~. terá a __?ua destinação
do Presidente da República, cooperar-no planejamento, na
constitucional e regimcn_tal.
execução e no acompanhamento d~ ação governamental com
vistas à defesa das instituiçõeS naCionais, coórdenar a formuO SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) ~Sobre a me·
lação da política nacionãl iluclear e supe-rviS-ionar sUa--exesa, projeto que_ será lido pelo Sr. 1" Secretário.
cução.
- · . __ - --- _
É lido o seguinte
-Vê-sé, Portanto, que _um elenco tão extenso_ de atribuições
-deixa evidente que as alterações introduzidas na estrutura
PROJETO DE LEI DO SENADO N• 321, DKf991da Administração Federal pela Le_in9 ~.028/90 fqram d_e molde
Altera o art. 2• da Lei n• 8.028, de 12 de abril de 1990.
a·Subtr3ir do Cong_reSso Naciona) SUqstãncial prerrogativa que
lhe fofCorlferida pelo § 2" do art. 50 da Constituição Federal.
O Congresso Nacional deàeta:
_
e que Consiste ein- eil.caminh3i pCdidos de informações aos
Art. 1" O art. 2' da Lei n• 8.028, de 12 de abril de i990,
ministros de estado e, ainda, no que concerne ao disposto
que dispõe sobre a organização ·cta Presidêricia da ~epública
no
inciso III do § 2" do art. 58 da Carta Magna que dispõe
e dos ministérios, ienu-merado para § 1o à seu parágrafo úrlicó;
sobre a convocação dos ministros para prestar informações
passa a vigorar acrescido do seguinte parágrafo:
sobre as?untos inerel)tes às suas atribuições.
"Art. 2" .... ~· ...... -. ............ -~· .... -~-,_·.,~..-- •.-...~ ....--....,.,."""· ~ ·-~--"' ..·.
Assim, um sem número de atribuições que, até a edição
2•
da lei em refer~ncia_._eram exetcidâs.por müiistros de estadO.
§ 29 _: O titular do cargo de Secretário~ Geral da Presidência
pasSatàfn à compe"têhCfa- dos se-cret3rios da Presidência da
··
·
c
República.
da República, para efeito do disposto no art. 50 e seu §
2•, e no inciso III do § 2• do art. 58 da Constituição Federal,
O legislador constituinte autorizou- qiie as mesas das CasaS
é equiparado a Miilistro de Estado."
do Congresso Nacional encaminhaSsem aoS Ministros de Esta~
do pedidos de informações ·e,- ainda, que essas autoridades.
Art. z~ Esta lei entra em vigor na data de sua publi~
quando convocadas, prestassem, pessoalmente, ao parlamen~
cação.
-- to _esda~ecimentos- r"elativos a_atribgições dos re.spectivos _miArt. 3" Revogam~se as _disposições em contrário-.---nistérios, não se referirido, enire_i_aritô, àsse.Cú:tarias inseridas
Justificação
n_ê! istrutu!a da Pre§lc:i~-nci3_çia:República, ohde_ são tratadas
A Lei nn 8.02"8, de 12 de abril de 1990, que dispõe sobre
matérias de relevantíssimo interesse nacional.
- a organização da Presidência da República e dos MinistériOS,
l:)e ãcordo com _o dispOStO rlo- 3ft. :Z~ da Lei n" &.0.48. d~
introduziu mudanças significativas na estrutura da AdminiS-- - f990~ ~ssi~f cõmo ã.Os niiri_i~tros de _estado_-cabe _a s_upervisão
tração Federal.
dos órgãos a ele subordinados, ao Secretário~Geral da Presi~
A par de alterar denominação, número-e atribuições Qe minis~
dência da República cabe ª-supervisão técnica _das demais
térios e eXHrigU.lr vários deies, agUC1~ dipiom.a.legal transforsecretarias.
O-projeto que ora apreseiltamos pro'cUra Siinj.1léSrTie-nte- reg~-~
mou o_ Gabinete Civil da Presidência da~epública em Secretaria-Geral, áiando, aiOda, como -órgãos de assistêndã -direta
lamentar a maneira de o_ Parla_men_to po9er _utilizar, junto_
e imediata ao Presidente da República, a Sec'nitaria de Cuftu~
às_ Secr~tarias ·da PreSideõdâ da_ RepúbliCã, da prérrogãtiva
ra, a Secretaria da Ciéncia e _Tecnologia, a Secretaria do Meio
q:ue lhe confere a ConstitU.iÇ-ao no que se:'r:elaciõna -aos MinisAmbiente, a Secretaria da Administr3.çã(>Federal e a SecretrOS- de Estado, Conforme,_ aliás, já é princípio asseguradÓ
pelo artigo 5", inCis~ XXXIII, da Carta Magna.
_
taria de Assuntos Esn•atégicos.~
Esses órgãos forafn criados para exercer atribuições -de larga
Coino.súpervisor das.demais secretarias, o Secretário-Geral
amplitude.
da Presidência da_ República será o canal de comunicação
A Secretaria da Cultura, com-a -finalidade de -planejar, coorentre o Congresso N~_cional e os dem.ais órgãos que integram
denar e supervisionar" a formUlaÇão e a execuçã() da política
a estrutura daquela Presidência, assim como se dá em seu
cultural em âmbito nacional. A de Ciênciã.- e TecnOlogia, subs~
relacionamento com os Ministros de Estado_, no que· se refere
tituindo -o ministério 'do mesmo norne, te·m- por finalidade
aos órgãos integrantes do respe_ctivoMinistério.
o planejamento, coordenação, supervis-ão e contrOle das ativiEste o obJetivo do projeto que submetemos à consideração
dades de ciência c tecnologia, incfusive de programas-espec1aiç -- dos senhores senadores.
e de fomento das atividades de pesquisa e desenvolvimento
Sala das Sessões. 16 de setembro de 1991.- Garibaldi Alves
em áreas prioritárias.
. _
-------- - Filho.
·
·
-·
Cabe à Secretaria do Meio Anibiente planejâ.r, coordenar,·
LEGISLAÇÃO CITADA
supervisi'onar e controlar as atividades relativas à p-olítica nacional do meio ambiente c à preservação, conservação e uso
LEI N" 8.028, DE 12 DE ABRIL DE 1990
racional dos recursos-naturais renováveis e, à Secretaria da
Dispõe sobre a organização da Presidência da República
Administração Federal realizar estudos. fOrmular diretrizes,
e d~ Ministérios, e dá outras providências
orientar normativamerite, planejar. coordenar, supervisionar
O Presidente da República.
e controlar os assuntos referentes ao pessoal civil da AdminisFaço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono
tração Pública Federal di reta, indireta e fundacional, aos servia seguinte lei:
cos gerais, â -modernização e organiZação-_ a-dmirliSlr3fiVas._e
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CAPÍTULO I _
Da Presidência da República
SEÇÃO l
Da estrutura
Art. 1" A Presidência da República é constituída, ess_encialmente, pela Secretaria-Geral, pelo Gabinete Militar e pelo
Gabinete Pessoal do Presidente da República.
Parágrafo único. Também a integram:
a) como órgãos de consulta do Presid~nt_e da República:
I - o Conselho da República;
2- o_,Conselho de Defesa Nacional.
b) como órgãos de ass~soramento imediato a() Pr(:!:sid~l)te
da República:
1 - o Conselho de Goverifó;
2 - o Alto Comando das Forças Armadas;
3 -o Estado-Maior das Forças Armadas;
4 - a Cbnsultoria-Gerâ.I da República.
c) como órgãos de assistência diret_a e imediata ao Pre~idente
da República:
··
1 - a Secretaria da Cultura;
2 - a Secretaria da Ciência e Tecnologia;
3 - a_ Secretaria- do Meio Ambiente;
4 - a Secretaria do Desenvolvimento Regional;
5 ....:... a Secretaria dos Desportos;
6 - a Secretaria da Adminis_tração Federal;
7 - a Secretaria de Assuntos Estratégicos.

Setembro de 1991

É o seguinte o projeto declarado prejudicado:
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N• 6, OE 1989
Revoga art. 6? do Decreto Legislativo n•

72~

de 1988.

O Congresso Nacional resolve:
Art. 1'' Fica revogado o art. 6'' do Decreto Legislativo n?
72, de 1988.
Art. 2" Este decreto legislativo entra em vigor na data de
sua promulgação.
Art. 3'' Revogam-se as disposições em contrário.
O SR- PRESIDENTE (Mauro Benevide>)- Esgotada a matéria constante da Ordem do Dia.
-Há oradores inscritos.
Concedo a palavra ao nobre Senador César Dias.

- ~'COSR. CÉSAR DIAS (PMDB- RR.PronunC:fao seguifi'te
discurso.) - Sr. Presidente,_ Srs. Senado,res, a Cç._f!~tituição
de 1988 não podería ter sidO inais élara· quando,
·seu art.
41, se referiu ao servidor público. Diz o art. 41: "Sã<? estáveis,
após dois anos de efctivo exercício, os servidores nomeados
e-m -v"irtude de concurso público".
Comentando esse artigo. o consti~ucjona!ista Manoel
Gonçalves Ferreira Filho afirma que" A estabifidade é a gara'ntia que prende o funcionário ao servíço público, de tal forma
que não poderá ser dele livremente _excluído por qualquer
autoridade. Com efeito, a demissão do estável pressupõe proSEÇÃO li
cesso administrativo em que lhe seja assegurada ampla defeDas Finalidades e Organização
sa". Esta última afirmação reproduz o conteúdo do parágrafo
Art. 2" A seáetaria~Geral, com a finãlidade de assistir di1" do mesmo artigo, in verbis, "O servidor estável só perderá
reta e imediatamente ao Presidente da República no de-semo cargo em virtude de sentença judicial transitada cm julgado
penho de suas atribuições, e, especi~lmente,_ na coordena9ão
ou mediante_ processo administrativo em que lhe seja asseguda ação administrativa, no acompanhamento de programas
r_ada ampla defesa".
e políticas governamentais _e no rclacion~m~!JtO com os Esta·-~0 poder de demitir" -comenta o mencionado _constitudos, Distrito Federal e Municípios e na supervisão técnica
cionalista- "deve ser estritamente regulado, na medida em
da!-. Secretarias da Presidência da República, tem a Seguinte
que se desejar a constituição de um corpo administrativo estáestrutura básica:
vel, isento, no máximo, de influências políticas. Do contrário,
r- Sub~ecretaria-Geral;
é de se_ temer a implantação do spoil's sistem, a alternativa
. fi -Cerimonial;
dos partidos no poder significando o afastamento em massa
JII- Secretaria-de COntrole Interno.
de servidores para a admissão de outros que, filiados aos
Parágrafo único. O Gabinete Militar é o _Gabin_ete Pes~oal,
triunfantC_s, com eles partilhem os despojos ... ".
~ubordinados diretamente_ao_ Presidente da República, vincuSr. Presidente e Srs. Senadores, cito a Constituição e
lam~se adminrstratíVam-eitte à Secretaria-Géral. -- -esses comentários, para defender a necessidade de preservar
rA Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania- o ins-tituto da estabilidade do servidor público, em face das
decisão terminativa.)
recentes iniciativas do Poder Executivo no sentido de por
fim nesse dispositivo constitucional.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - O projeto
A questão da estabilidade do servidor público não surgiu
lido vai à comissão Competente-.por
acaso,
Senhor Presidente. Como afirma Barbosa Lima
Pa~~a-~e a
Sobrinho": é o-"Fruto de uma campanha longa, que_cncontrou,
ORDEM DO DIA
no seu caminho, a colaboração dc__grandes brasileiros, que
lutavam contra o arbítrio de_ demissões sumárias, n·ãQ raro
-linfluenciadas por sentimentos de vingança pessoal, _contra os
que discordãvam da vontadC imperial de Sua Majestade,_ o
MATÉRIA A SER DECLARADA PREJUDICADA
Presidente _da República. E há que reconhecer" -continua
Projeto tlc Decreto Legislativo n" 6, de 1989, de autoria . B_arbosa Lima Sobrinho- "que a idéia da estabilidade surgiu
do Senador Ronan Tito e outros Senhores Senadores, que
na jurisprudência nacional, quando o Supremo Tribunal Federevoga o art. 6" do Decreto Legislativo n" 72, de 1988.
ral se levantou contra a demissão de__funcionários que conta~
O SR- PRESIDENTE (Mauro~-Benevides) - A Presivam com mais de dez anos de serviço público"~
dência, nos termos do disposto no art. 334, alínea b-, do R-egi~
Foi graças à colaboração desses ilustres brasileiros que
mcnto Jntcrno, declara prejudicado o Projeto de Decreto Leo anteprojeto da Constítuição de 1934 - que teve a particigislativo n'· ó, de 19~9.
pação de quatorze juristas de renome nacional- contemplou,
A matéria vai ao arquivo.
pela primeira vez, a questão da estabilidade do servidor públi-

·no

I
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há serhpre uma notação a ser feita sobre esse Estado, pequeiÍo,
co, em texto que se transformou depois no artigo 169 da
é verdade, mas de singular presença na História do Brasil.
Constituição prOmulgada naquele ano, respeitado, em seguiPonte;>_ fortificado da nova Luzitânia de Duarte Coelho,
da, pelas Constituições de 1946, 1967 e 1988.
De onde vem a persistência desse instituto ao longo do fundador de PenedO, susten.tou inúmeras lutãs com os corsários dos sete mares cuja reminiscência está -perpetuada sob
tempo? Da ação de pressão de interesse particulares?
Mendonça de Azevedo, em A Constituição Federal inter- o nome de Porto Francês numa de nossas_ povoações litorâneas.
pretada pelo Supremo Tribunal Federal, assim se expressa:
Palco da desdita do Bispo Dom Pera Fernandes Sardinha
"A estabilidade do funcíoiúfrio é de interesse público, porque
do exercício ·permanente de função resulta, para ele, em pro- que, se não foi devorado pelos Caetês, como quer certa versão
histórica, serviu de pretexto para a cruzada de Jerónimo de
gressivo aumento da capacidade qualitativa e quantitativa do
Albuquerque persegui-los e expulsá-los abrindo caminho aos
trabalho".
Essa é a razão da estabilidade do servidor, Senhores Sena- senhores de terra que implantaram em seu território imensidões de canaviais, fincartdo as front~iras para os sete engenhos
dores, o interesse público, a quantidade e a qualidade do
trabalho. Não foi outra a intenção das ConstituiçõeS que ri:len- -âe_ Ciístóvão Lins.
Baluarte de_ Zumbi, filho de Gãriga- Zumba, Rei dos Palcionei: preservar a ·exp-eriência adquirida no exercício dos carmares que escreveu com letras de bravura a saga dos negros
gos, como instrumento para p-roporcionar segurança e qualilivres e, cai11:do ante as forças militarmente m~ito sU:eeriofe~
dade âs decisões do Estado. Qual seria também a intenção
de Domingos_ Jorge Velho, manteve _em pé o sonho de liberde países mais evoluídos- do que o nosso - Itália, Japão,
Alemanha, Espanha, Estados Unidos- ao-manterem o servi- dade que até hoje balisa o caminho -de sua raça nestes brasis.
Evocamos tais fatos, ain-da que muito ligeifameilte, apedor público sujeito à lei e não ao chefe polítiCO-,--corito queremas autoridades brasileiras hoje-?
-- - - nas para fixar a data de hoje, 16 de setembro, im:Portantfssirfià
para o nosso estado. Foi ness._e dia do ano de 1817, que D.
Nada mais inexorável, Senhor PreSidente, no processo
de "miserabilização" de uma entidade do que desfazer-se essa João VI tornou Alagoas em capitaniã autônoma, tendo seu
entidade, em momento de penúria, do seu capital. Essa pare- primeiro gOverilador, Sebastião Francisco de Melo e Póvoas
ce-me ser a atitude do Brasil ao desejar acabar com a estabili- assumido o cargo em 1819.
No contexto, porém, do ciclo revolucionário pernambudade do servidor público: abrir mão do capital e, obviamente,
cano os alagoanos, então, já mais de_ cem mil, estavam engasem proposta alternativa para administrar o Estado.
Não são os funcionários públicos, nem o ínstitUto da esta- jados nas lutas pela emancipação da Pátria.
Muito antes da Independência a Junta de Governo da-bilidade os responsáveis pelos erros-do Brasil. Em uma empreProvíncia era formada majoritariamente por brasileiros natoS
sa, não são os_ empregados os fabricantes do insucesso, mas
o mau gerenciamento administrativO, a falta de planejamento, .e numerosos funciori.-árioS: porliigLi.eses já haviam sido demitidos de cargos públicos.
a improbidade, o favorecimentO, a ausência de rigor e vontade
1822 encontra- Alagoas ocupada pelas tropas do General
para reprimir a corn.i.pÇão e a falta de austeridade no trato
Madeira de Melo, fiéis a Portugal, tentando diminuir focOs
da coisa pública.
_
Não se moderniza voltando ao absolutismo que trans- de revolta por toda parte. Debalde o esforço lusitano, tiveram
de se retirar para a Bahia onde fOram completamente derroforma o Estado em bem a ser assaltado pelos vencedores
tados.
de plantão, ávidos na partilha dos despojos, mas, sim, valoriIsto, porém, é outra história.
zando os recursos humanos, qualiftcaõdo-os, criando-lhes conHoje queremos, apenas, homenagear o bravo povo aladições de eJiciência, dignificando-os com o exemplo de honesgoano,_ regis_tra.ndo a passag_em da data em que nosso Estado,
tidade, austeridade, trabalho e justiça.
nos idos do Reíno UÍlido, toriiOu..:-se provínCia autónoma, desNão poderia, nesta ocaSião~ -deixar de manifestar meu
membrando-se de Pernambuco. Obrigado. (Muito bem!)
apreço pela classe dos funcionários públicos do Estado que
tenho a honra de representar nesta Alta Casa~ do Legislativo.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - A PresiConheço-os, não fossem as mudanças brus_cas_ ocorridas no
dência lembra a sessão conjunta, solene, a realizar-se hoje,
ano findo no âmbito administrativo-~ quaSe--como na palma
neste Plenário, às dezoito horas, destinada a recepcionar Sua
da mão. Sou testemunha dos _seu_s_ mirabQlantes atas para, Excelência o Senhor Luís Alberto Lacalle Herrera, Presidente
no sossobrar de causa económica em uma região -de facetas da República do Ur_uguaí.
sociais inóspitas e dependente, durante váriã.s d_écad_as, da
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Não há mais
boa vontade do Poder Central,-sobreviverem às agruras do
momento económico atual e às intempérieS: trazidas pelas lufa- oradores inscritos.
Nada mais havendo a tratar, a Presidência vai encerrardas muitas vezes inintel'mitcntes deixadas no setentrião do
os trabalhos, designando para a sessão ordinária de amanhã
Pafs pelos_ problemas oriundos de agentes estranhos àquele
a seguinte
habitat.
Era o que tinha a dizer. (Muito bem!)
ORDEM DO DIA
O SR. PRESIDENTE (Mauro Beneyides) -=--Concedo
a palavra ao nobre Senador Guilherme Palmeira. ,

O SR. GUILHERME PALMEIRA (PFL- AL. Pronuncia o seguinte discurso.) -Sr. Presidente, Srs. Senadores,
a terra das Alagoas é semeada de histqria.
Desde 1501, quando, em 29 de setembro, Américo_Vespúcio descobriu o rio São Francis;CQ, até p_s__dié!S de _.hQje,

I

PROJETO DE DECRETO
LEGISLATIVO N' 102, DE 1991
(Incluído em Ordem do Dia rios termos
do art. 353, parágrafo único, do Regimento Interno)
= ~ =: Võ_taÇão, e~ turno único-: do Proj_eto cte DeCreto Leg!~
lativo n' 102, de 1991 (n'. 380190, na Câmara dos D.eputados),
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que aprova o Ato que outorga concessão à Rádio e Televisão
Norte Ltda., para explorar serviço de radiodifusão de sons
e imagens na Cidade de Rio _Branco, Estado do Acre, ten_do
PARECER FAVORÁVEL, proferido em plenário, da

Comissão·-- ---

---

- --

seteinbrocle 1991 ·
7

PROPOSTA DE EMENDA Â
CONSTITUIÇÃO N• 12, DE 1991
Discuss3o-, em pl-imeiro -turno, -da Proposta de Einenda
n~ 12, de 199L,_d_e_autoria_do S~en_ador Maurfcio
Corrêa e outros _Senhore_s Senadores,_ que cria o Conselho
Nacional de Justiça e dá o_utras providências._ (Dependendo
d3 votação do Requerimento n" 603/91, de adiairiei:tto âa -diScussão~)
·
-· ·
-- - --~~--=à Constituição

-de Educação.
3

SUBSTITUTIVO DA CÂMARA AO
PROJETO DE LEI DO SENADO
No 2, DE 1988
Votação, em turno únicO, do Substitutivo da Câmara
ao Projeto de Lei do Senado no 2, de 1988 (n" 315/88, naquela
Casa"), de autoria do_ Senador Affon-so Carna-igo,- Que-~ãitúa
dispositivos da Lei n" 5.682, de 2 de julho de 1971 - Lei
Otgãnica ·aos- Partidos Políticos, tendo
PARECER, sob n" 250, de 1991, da Comissão
-de Constituição, Justiça e Cidadaniâ, Cõiifiáríô·:

~·-

0 SR. PRESIDENTE (Mauro Be'nevides)- Está encerrada a seSsão.
(Levanta-se a Sessão_às 16 horas e 10 minutos.)
A.TO'DO PRESIDENTE N" .686, DE 1991

O. Presidente do_ S"eOadO Federal. no usO-da 5~~ cOmPetência regím6iltal e regulamentar, em conformidade _c_o_m a
___ d~~~gaç_ão _dt:_ competência que lhe__Lol_outorgada pelo Ato
3
da Comissão Díretora- n.;_y; de_ 4 de _abril de_ 1973_, resolve
PROJETO DE DECRETO
nomear JOSE Di:::iÜBAMAR DÜARÍEMÓURÃO;-An![:LEGISLATIVO N•• 80, DE 1991
lista Legislativo, da Área de Processo Legislativo, Classe_ "EsVotação, em turno único, do Projeto de Decreto Legis- _ pecial", Padrão III, do Quadro Permanente do Senado_ Federal, para exercer o cai-g-0; ein comísSão, de Assessor_ LegiSla-lativo n" 80, de 1991 (n" 94/89, na Câmara dos Deputados),
tiv_o, código SF-DAS-1023, do Quadro Permanente do Senaque aprova o Texto da Conve-ilçáo eritre os Governos da Repúdo FederaL
blica Federativa do Brasil e a República da Coréia, Destinada
Senado Federal, 16 de setembro de 1991. - Senador
a Evitar a Dupla Tribútação e Prevenir a Evasão Fiscal em
Mauro Benevide.s, Presidente.
Matéria de Impostos sobre a Renda, firmada em Sei.d, a 7
de março de 1989, tendo
___ _
PARECER FAVORÁVEL, sob n"316, de 1991, da Comissão
O Presidente do Scnado_Fc:dcral, no uso da sua compe-de Relações Exteriores e Defesa Nacional.
tência regiri:te-ntal e regulamentar, em conform~c!ade com a
delegação de competência que lhe foi outorgad~ pelo_ Ato
4
da Comissão Diretora n" 2, de 4 de abril de 1973, resolve
REQUERIMENTO N" 490, DE 1991
nomear EDUARDO AUGUSTO LOPES, Analista LegislaVotação, ·--em turno único, do Requerimento n9 490~ -de
tivo, da Área de Orçamento Público, Classe "2~", Padrão
1991. de autoria do Senador Ronaldo Aragão, solicitaitdo,
IV, do Quadro Permanente do Senado Federal, para exe-rcer
nos termos regimentais, a inclusão, em Oi'dem _do Dia,_ do
o cargo, _el]"!_ cqll!iss;io •. ge. Asse~~r J_.egi_s~tiv~ _cÇdigs>_ _$_~:__ _
Projeto de Resolução na 40, de 1991". Oe !üia autoría, ·qiú:!-- DA~~!Q2~3_Ld_o Q~l,l?dro_ PermaneDt~ çlo _Sen-a dó -~eQ.eraL_
suspende temporariamente os limiteS previstos no art. 39 da
Senado Federal, _16 de sete_mbro de _1991. - Sei1ad0r
Mimi-o BeneVides, íil-esideilte_.
Resolução n" 58, de 1990.
·
·----- -- 5
REQUERIMENTO No 49I;DE 1991

Votação, em turno único, do Requerimento no 491, de
1991. de autoria do Senador José Fogaça, solicitando, nos
termos regimentais, a- iiáiT!itaÇao- c-onjunta dos -Projc!toS de
Lei do Senado n""' 56, 145 e 173 de 1991, de autoria respectivamente, dos Senadores Jutahy Magalhães, Márcio L~cerda e
Jos_aphat Marinho, que disp~m sobre a liberdade de manifestação de pensamento, de informação, de opinião, disciplinam
a responsabilidade dos meios de comunicação, e dão outras
providêncías.
6

A.TO DO PRESIDENTE,r;_•.688, DEI99l_
Altera o QuadrÕ de Detalhamento da Des·
pesa fixada no Orçamento do Fundo Especial do Senado
__Federal, para o exerdcio de 1991.
O Presidente do Senado Federal, no uso çtas atrib1.1içQes
que lhe confere o Regimento Interno, e tendo em vi~ta o _
disposto no artigo 54, da Lei n" 8.074, de 31 de.julho de,
1990, resolve:
Aft. 19 Fica alterado, na forma do Anexo I, o Quadro
de Detalhamento da Despesa fixada no Orçamerito da Unidade a seguir rel3cionada:
-

Código 02901'- Fundo Especial do Semiâo Federal
PROP_OSTA DE EMENDAÃ
CONSTITUIÇÃO N" 2, DE 1991
Art. 2" Este Ato entra em vi_gor -q._a data de_ sua_ publicação,
Votação,- -e·m primeiro turno·, da Proposta.-_d~E_nienda retroagindo os efeitos a esta data.
Art.-39 Revogam-~e- â.s dísposições em contrário.
à Constituíção_n., 2; de 1991, Oe autoria dó Senador ÃijOilsO ·_
Senado Federal, 16 de setembro de 1991. --Senador
Camargq r; outros Senhores Se_nador_es, gue_ dá no~~ -red_ação
Mauro Benevides, Presidente.
ao inciSo III,§ 2", do art. 155 da Constifuição Federal.

ANEXO

02,000 - SENADO FEDERAL
02.901 - FUNDO ESPECIAL DO SENADO FEDERAL
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QUIIOOO DE DETALHilJoENTO DA DESPESA - CAIULAJ.ENTO

l.(XXJ 00
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REC!.RSOS DE TOOI\S AS FONTES E TRANSFERENCIAS - FISCAL
NATUREZA
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DETALHADO

Ia
-~

T OT AL

Ol.ODl.OOOl.202l - Administração e Coordenação dos Serviços
Legislativos
Ol.OOl.0001.2021/0002 - Funcionamento do Senado ·Federal
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RECffiSOS 00
TESOOlO

REOJlSOS
VINCU.AOOS

OUTRAS DESPESAS
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\
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DETALHADO

TOT AL

RECLRSlJSOO
TESll.RO

.. 5.000

RECUlSOS
VINCU.AOOS

OUTRAS DESPESAS

5.000·

5.000

CORRENTES

.

~
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01.001.0001.2021 - Administração e Coordenação dos serviços
Legislativos
01.001.0001.2021/0002 - Funcionamento· do Senado Federal
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TOTAL
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PORTARIA DO PRIMEIRO SECR"ETÁRIO
N• 34, DE 1991

O Primeiro Secretário do Senado Federal, no uso de
suas atribuições regulamentares e tendo em vista o que consta
do Processo n' 000500.91.7, resolve:
Designar OSCAR MARTINS DE QL!VEIRA, Matrícula 2404, Chefe do Serviço de Controle e Previsifó -de-Materiais da Subsecretaria de Administração de Material e Pa_trimónio; OTILIO RODRIGUES SANTA CRUZ, Matrícula-2920,
Chefe da Seção de Merceologia e Pesquisa de Mercado da
Subsecretaria de Administração de Compras, Contratações

Setembro de 1991

e Alienações; EDILSON ALVES, Matrfculoa 2992, Técnico
Legislativo da primeira-Secretaria; AFONSO ·cEISO VIEIRA DE QUEIROZ. Matrícula 3680, Engenheiro da Subsecretaria de Engenharia; FlORA V ANTE SALERNO FILHO,
Matrículoa 1415, Analista Legislativq da Secretaria Administr~tiva para, sob a Presidência do Pi{meii'o, co-mporem a Comissão que, no prazo de 30 (trinta) dias, avaliará os bens
relacioqados às folhas 4 (quatro) a 19 (dezenove) do processo,
observandoMse os procedimentos sugeridos pela Auditoria do
Senado Federal.
Senado Federal, 12 de setembro de 1991. - Senador
Dirceu Carneiro, PrimeiroMSecretário.

República Federativa do Brasil
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SENADO FEDERAL
SUMÁRIO.
·1.2.5- Leitura de projetos
1- ATA DA 155• SESSÃO, EM 17 DE SETEMBRO
-Projeto de Lei do Senado n' 322/91, de autoria
DE 1991
do Senador Júlio Cãmpos, que altera a hora legal no territó·
!.l-ABERTURA
rio nacional.
1.2- EXPEDIENTE
-Projeto ôe Lei do Senado n9 323/91, de autoria
1.2.1- Orício do Sr. !• Secretário da Câmara dos De- ·
do Senador Francisco Rollemberg, que estabelece normas
pulados
e requiSitos paia a pesquisa médica em seres hunlanos
- N9 230/91, comunicando a aprovaçá<Y do substi- e dá outras providências.
tutivo do Senado ao Projeto de Decreto Legislativo n~
1.2.6- Requerimento
57/91 (n• 367/90, na Câmara dos Deputados), que aprova
-N• 605/91, de autoria do Senador Albano Franco,
os atos que -outorgam permissão às empresas Rádio Carajá solicitã.ndo que seja considerada como licença autorizada
de Anápolis Ltda. e Rádio Chão Goiano Ltda., para expio· o dia 17 de setembro do corrente ano.Aprovado.
rar serviço de radiodifusão sonora, em freqüê-ncia modu1.2.7- Comunicações
lada, na cidade de Anápolis, Estado de Goiás.
--Do Senador Rachid Saldanha Derzi, que se ausen~
tará do País entre os dias 15 e 29 de setembro do corrente
1.2.2 - Parecer
ano.
Referente ã segu-inte matéria:
___ _ _
-Do senador José Eduardo, que se ausentará do
Projeto de Decreto Legislativo n• 77/91 (n' 303/90,
País na pióximã sexta-feira, dia 20 do corrente ano. -na Câmara dos Deputados), que aprova o texto do Acordo
1.2.8- Apreciação de matéria
por Troca de Notas, para a·modificação do regime operaRequerimento n9 604/91, lido em sessão anterior; de
cional do Acordo sobre Transportes Aéreos, de 6 de julho
de 1976, celebrado entre o Governo-da Repúblicã-Federa~
aut.;:>ri_a _do Senac::fo_r Rachid Saldanha Derzi, solicitâ.ndo
tiva do Brasil e o Governo do Reino dos Países Baixos~
licença para afastar-se dos trabalhos da Casa, a partir de
16 do corrente.Aprovado.
em Brasília, a 17 de agosto de 1989.(Redaçáo fioal)
1.2.9 - Comunicação dii Presidência
1.2.3- Orício
Deferimento, na presente data, dos Requerimentos
. - N9 746/91, do Presidente da Câmara dos Deputados, n•' .60Le 602, de 1991.
encaminhando ao Senado Federal, para fiD.S-Constitucio~
1.2.10 --Discursos do Expediente
nais, o Projeto de Decreto Legislativo n• 57/90 (n• 367/90,
O SR. PRESIDENTE - Participação de S.Ex•.na
na Câmara dos Deputados).
qualidade de Presidente do Senado Federal, da reunião
_ _
do Conselho ~a Repúbli~a. re~lizada nesta data.
1.2.4 - ComuDicação da Presidência
- Providências necessárias- ã prorrt ufgaÇãÇ)_ dO ProJeto
S;ENADOR EPIT ÁCIO CAFETEIRA ~Indagando ~
de Decreto Legislativo n• 57/91 (n' 367/90, ria Câmara dos â Mesa _do cornponamento do Poder Legislativo a respeito
Deputados), lido anteriormente.
do sistema de privatização de empresas estatais.
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EXPEDmNTE
CENTRO GRÁPICO DO SENADO FEDERAL
PASSOS PÓRTO
Diretor-Geral do Senado Federal

AGACIEL DA SILVA MAIA
Diretor Executivo
CARLOS HOMERO VIEIRA NINA
Diretor Administrativo

LUJZCARLOS DE BASTOS
Diretor Jodutrial

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL
Impresso aob responsabilidade da Meu. do Senado Federal

ASSINATURAS

Semestral ..•...•...........................•..•...•...•........•.•.•........•.....•...• Cr$ 3.519,65

FLORIAN AUGUS10 COUTINHO MADRUGA
Diretor Adjunto

O SR. PRESIDENTE- EsClarecimentos ao _S_r. E pi- 1990. Votação adi~d~ nos termos do Requerimento no
tácio Cafeteira.
_
- -606191.
__
SENADOR EDUARDO ~tlPLICY ·.::_Assassinato;·--- - Requerimento n' 491, de 1991, do Senador José Fogaem Maceió-AL, do funcionário da Receita Federal, Sr.

António Roque Matos. Requerimento de informações que
formulará junto à Mesa, de assuntos que reladoila.

ça, solicitando, nos termos regimentais, a tramitaç~o éon-

junta dos Projetos de Lei do Senado n'' 56, 145 e 173
de 91, de autoria, respectivamente, dos Senadores Jutahy
1.2.11- Comunicação da Presidência
. Magalhães, Márcio Lacerda e Josaphat Marinho, que disRecebimento do Of. n9 76/91, do Presidente da Câma- põem sobre a liberdade de manifestação de pensamento,
ra dos Deputados, comunicando a aprovação--do_ Parecer de informação, de opinião, disciplinam a responsabilidade
dos meios de comunicação, e dão outras providências.An~ 18/90; da Comissão de "Constituição e Justiça e· de-Redaprovado.
ção, segundo o qual sujeitam-se à apreciação do Congresso
Proposta de Emenda à Constituição n9 2, de 1991,
Nacional, nos termos do art. 223, da Constituição, as conde
autoria
do Senador Affonso Camargo e outros Senhores
cessões para exploração do serviço especial de te_levisão
Senadores, que dá nova redação ao inciso III, § z~. do
por assinatura.
-art. 155 da Constituição Federal. Votação adiada por falta
1.3-0RDEM DO DIA
de Quorum.
Projeto de Decreto Legislativo n' 102, de 1991 (n'
Proposta de Emenda à Constituição n~ 12, de 1991,
380/90, na Câmara dos Deputados), que aprova o Ato de autoria do Senador Maurício Corrêa e oUtros Senhores
que outorga concessão ã Rádio e Televisão Norte Ltda., Senadores, que cria o ConseJho Nacional de Justiça e dá
para explorar serviço de radiodifusão de sons e _-image~s outras providências. -Discussão a-diada nos termos do Rena Cidade de Rio Branco, Estado do Acre. Aprovado.
querimento n' 603/91.
À Comissão Diretõfá para.. redação final.
1.3.1- Discursos após a Ordem do Dia
Redação fiila! do Projeto de Decreto LegislatiVo n~
102/91.Aprovada.A promulgação.
SENADOR ALMIR GABRIEL - A dissemfuaÇiio
Substitutivo da Câmara ao Projeto. de Lei dÕ Senado
da AIOS no Brasil.
n' 2, de 1988 (n' 315188, naquela Càsa)~de autoria do
SENADOR TEOTONIO VILELA FILHO, como LíSenador AffonsO Camargo, que altera dispositivos da Lei
der -Defesa do Estado de Alagoas e do povo alagoano.
n' 5.682, de2 de julho de 1971- Lei Orgânica dos Partidos
SENADORA MARLUCE PINTO- Pequenas e mé·
Políticos~Aprovada a emenda substitutiva da alíne---,-a a e rejeitada a em,enda da Câmara· do~ Dep~t~dos supre$siva dias empresas como instrumentos para a reestruturação
da sociedade e da produção. Apelo para a aprovação de
da alínea c. A Comissão Diretora para redaçãó fiilal.
Projeto de Decreto Legislativo n' 80, de 1991 (n•94/89, projeto de lei que tramita nesta Casa a favor da microemna Câmara dos Deputados), que aprova o Texto da Con- presa.
SENADOR AUREO MELLO -Críticas ao projeto
venção entre os Governos da República Federativa dp Brade lei, em tramitação nesta Casa, que trata da extinçãosil e da República da Coréía, Destinada a Evitar a Dupla
Tributação e Prevenir a Evasão Fiscal eQ:t Matéria de Im- progressiva dos manicómios. Desamparo ao doente menpostos sobre a Renda, firmada em Seul, a 7 de março tal.
SENADORJUTAHY MAGALHÃES- Análise das
de 1989. Aprovado. À Comissão Diretora ·para redação
emendas à Constituição, propostas pelo Governo Collor.
final.
SENADOR NELSON CARNEIRO- Congresso InRequerimento n• 490, de 1991, de autoria do Senador
Ronaldo Aragão, solicitando, nos termos regimentais, a ternacional de Direito de Família, realizado no Rio de
inclusão, em Ordem do Dia, do Projeto de Resoluc;ão n~ Ja~eiro, na semana passada.
40, de 1991, de sua autoria, que suspende temporãriamente
SENADOR NELSON WEDEKIN- Conferência so·
os limites previstos no art. 3° da Resolução n"' 58, de
bre Meio Ambiente e Desenvolvimento- ECO - 92. -
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3 ~ RETIFICAÇÕES
-Ata da 85• Sessão, realizada em 12-6-91.
~Ata da 87• Sessão, realizada em 13-6-91.
4- SECRETARIA-GERAL DA MESA

SENADOR CARLOS DE'CARL!_- Apelo para a

exclusão da Amazónia do sistema de desequalização dos
preços dos combustíveis.
· 1.3.2 - Comunicação da Presidência

-Convocação de sessão conjunta a realizar~se hoje,
às 19 horas, com Ordem do Dia qUe desígna.
1.3.3 - Designação da Ordem do Dia d8. próxilna sessão

1.4- ENCERRAMENTO
2- DISCURSO PRONUNCIADO EM SESSÃO ANTERIOR
Do Sr. Epitácio Cafeteira, prõferido na sessão de
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Resenha das matérias apreciadas de 19 a 31 de agosto
de 1991.
5- ATOS DO PRESIDENTE
- N'' 484, 619 e 636, de 1991 (Republicação)
6- ATA DE COMISSÃO

.~ =5~~~1R:~?c~\ÍDERES

DE PARTIDOS
9- COMPOSIÇÃO DE COMISSÕES PERMANEN-

TES

13-9-91.

Ata da

155~

Sessão. em 17 de setembro de 1991

1' Sessão Legislativa Ordinária, da 49• Legislatura
Presidêncüi dos Srs. Mauro Benevides, Dirceu Carneiro e Meira Filho

As 14 HORAS E 30M!NUTOS, ACHAM-SE PRESENTES OS SRS. SENADORES:
Affonso Camargo- Alexandre Costa- Almir Gabri~l
-Antonio Mariz- Beni Veras- Carlos De'Cã.rli- CarlOs
Patrocínio - Césár Dias . . . :. . Chagas ROdrigues - Cid Sabóia
de Carvalho- Dario Pereira- Epitácio Cafeteira- Fernando Henrique Cardoso -~Francisco Rollemberg- Garibaldi
Alves- Gerson Camata- Guilheime-Palmeiril- Henrique
Almeida- Humberto Lucena.=-- João Calmon- João_Franç_a
-João Rocha- Josaphat Marinho- José Eduardo- José
Fogaça- José Paulo Biso!- Júlio Campos ~ Jutahy Magalhães- Levy Dia-s~ Louremberg Nunes Rocha~ ~urival
Baptista ::..:... Marco Maciel - Mário Covas - Marluce Pinto
- MauríciO Corrêa - Mauro Benevides - Meíra Filho Moisés Abrão - Nabor Júnior -Nelson Carneiro-- Ney
Maranhão - Oziel Carneiro - Pedro Simon - RainlUrido
Lira- Ronaldo Aragão- Valmir Campeto- Telmo Vieira.

Polis-Ltda. e 'Rádio Chão Goiano Ltdil., P3ra eXPiárar serviço
de radiodifusão sonora, em freqüênCia modulada, na cidade
de Anápolis, Estado de Goiás.
·
(ProjetO enviado à promulgação em 13 de setembro de
1991.)
PARECER
PARECER N• 333, DE 1991
(Da COmiSsão Diretora)
Redação final do Projeto de Decreto Legislativo
77, de 1991 (n9 3.03, de 1990, na Câmara dos Deputados).
n?

O SR. PRESIDEN~TE-(Miiuro Benevides) :_-A lista de
presença acusa o comparecimento de 47 Srs. Senadores. Havendo número regimental, declaro aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos tfabilho-s.O Sr. 19 Secretário procederá à leitura do Expedierlte.
É lido o seguinte

A Comissão Diretora apreSenta a ú::daÇao fiiial do Projeto
de Decreto Legislativo n• 77, de 1991 (n• 303, de 1990, na
Câmara dos Deputados), que aprova o texto do Acordo, por
Troca de Notas, para a modificação do regime operacional
do acordo sobre transportes aéreos, de 6 de julho de 1976,
celebrado entre o Governo da República FederatiVa do Brãsil
e o Governo do Reino dos Países Baixos, em BraSília, a 17
de agosto de 1989.
Sala de Reuniões da Comissão, 16 de setembro de 1991.
-Mauro Benevides, Presidente- Alexandre Costa- Dirceu
Carneiro, Relator - Rachid Saldanha Derzi.

EXPEDIENTE

ANEXO AO PARECER N' 333; DE f991

OFÍCIO DO
PRIMEIRO SECRETÁRIO DA
CÂMARA DOS-DEPUTADOS
N9 230/91, de 13 do corrente, comunicando a aprovação
do substitutivo do Senado ao Projeto de Decreto Legislativo
n' 57, de 1991 (n' 367/90, naquela Casa), que aprova os atas
que outorgam permissão às empresas Rádio C~rajá de Ariá~

Redação final do Projeto de Decreto Legislativo
n 9 77, de 1991 (n~ 303, de 1990, na Câmara- dos Depu·

lados).
Faço sabÚ que o Congresso Nacional aprovou, e -cu,
Mauro Benevides, Presidente do Senado Federal. nos termos
do art. 48, item 28, do Regimento Intern_9, promulgo o_ seguínte
·
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Art. 3" EStã.-Iel entfi em vigÕr na dãtã de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Justificação
Objetiva o presente projeto de Ida remoção de um obstáculo à maior integração do espaço econômico nacional. A
existência dos atuais quatro fusos horários no Bi'asil tem sido
responsável por incalculável prejuízo à integração económica
das populações e atividades realizadas na porção mais ocidental da área continental brasileira.
_ A unificaçãO da~hora JegaJna área cqntinentaJ propiCiará
maior integração doS importantes cefltroS de Manª-u_s, Porto
Velho, Cuiabá e Campo Grande nos negócíõs reallzã.odóS no
Centro-Sul do País.
Atualmente, --a matéria é regida pela Lei no 2.784, de
1913. A época em que tal lei foi sancionada, o Brasil ainda
estava nas etapas iniciais de s_eu processo de modernização
e não se lançara no processo de industrialização que envolveria
:a-Nação nas décadas posteriores.
- - O desenvolvimento ecçmómico do Brasil ensejado pela
industrialização do País precipitou-se subseqüentemente e,
em e'speci.'al, após a Segunda Guerra Mundial. Hoje, o crescimento industrial, o desenvolvimento dos transportes e das
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- O expedien·
comunicações mudaram fundamentalmente a vida nacional
te lido vai à publicação.
em comparação ao cenário existente no início do séCulo, quanSobre a mesa, õfício que vai se.f lido pelo Sr. 19 Secretário.
do foram definidos os atuais quatro fusos horários do Brasil.
É lido o seguinte
O prOgresso nas comunicações-e-noS transportes tem sído
um fator de encurtamento das distâncias e aproxima-ção dos
SGM P/746/91
povos. Tal progresso tem, também, sido condição e, ao mesmo
Brasilia, !J de setembro de 1991
tempo, sofrido as conseqüênciaS do avanço económiCO.
Senhor Presidente,
As atividades económicas são cada vez mais beneficii:tôas
Tenho a honra de enviar a Vossa Excelência, pira
pela
rapidez e eficiência das comunicações, superando as limios fins constituCiónã.fS, o incluso Projeto de Decreto
tações impostas pelas distâncias. Em vista diSso, áreas econóLegislativo nn 367, de 1990, que "aprova os atos que
micas de grande extensão territorial, como a Europa Ocidenoutorgam permissão às empresas Rádió Cara já de Anátal, estão reduzindo seus fusos horários.
polis Ltda. e Rádio Chão Goiano Ltda., para ei<plorar
No Brasil, a unificação e informatização do sístema finanserviço de radiodifusão sonora, _em fn!qüência mOduceiro, o desenvolvimento das comunicações via satélite e dos
lada, na cidade de Anápolis, Estado de Goiás".
Colho o ensejo para renovar a VOSsa Excelência · tranSportes aéreos constituem. hoje; fOrtes -álzõeS para a adoção-de um único fuso horário para a área continental brasileira.
prot~stos de estima e consideraçã-o-~ Ibsen Pinheiro,
Tã_l medida beneficiará as populaçõeS-residentes nas regiões
Pres1dente.
ocidentais do País porque propiciará sua maior participação
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - A
da vida económica, política e cultural dos centros desenvolPresidência comunica ad Plenário Que, com referência
vidos do Sul e Sudeste.
_
ao expediente lido, tomará as providências iiecessárias
A adoção de um único fuso horário para a área continental
à promulgação do decreto legislativo.
brasileira é, portanto, uma das condições necessárias para
Sobre a mesa, projetes de lei qUe serãO lidos pelo
que a sot:ie_dade brasileira possa-vencer os desnfveis econóSr. 19 Secretário.
micos e sociais que aind3. dividem o País em regiões ricas
e pobres.
São lidos os_seguintes
Sala das Sessões, 16 de setembro de 1991. - Senador
PROJETO DE LEI DO SENADO
Júlio Campos.
N• 322, DE 1991
(A Comissão de Seroiço de Infra-Estrutura- deciAltera a hora legal no território nacional.
são terminativa).
O CongressO N8cional decreta:
__
Art. 19 Fica unificada a hora leg-al em toda a área contiPROJETO DE LEI DO SENADO
nental brasileira.
N• 323, DE 1991
Parágrafo único ... A !!_or~ legal contin~ntal_é a hora de
Estabelece normas e requisitos para a pesquisa méBrasília, cóm três horas de atraso cm relação à hora de Greendia em seres humanos e dá outras_ providências.
wich.
DECRETO LEGISLATIVO N' , DE T99!
Aprova o texto do Acordo, por Troca de Nótas,
para a modificação do regime operacional do acordo
sobre transportes aéreos, de 6 de julho de 1976, celebra~
do entre o Governo da República Federativa do Brasil
e o Governo do Reino dos Países BaixoS, em Brasília,
a 17 de agosto de 1989.
Art. lo É aprovado o texto do A~ordo, por Troca de
Notas, para a -modificação do regime operacional do acordo
entre transportes aéreos, de 6 de julhO cte 197~~ celebrado
entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo do Reino dos Países Baixos,_em Bras11ia, a 17- de agosto
de 1989.
Parágrafo único. São_sujeitoS à aprovação do CongreSsO' ·
Nacional quaisquer a tos que possam resultar em revisão do
referido acordo, bem como quaisquer ajustes complementares
que, nos termos do art. 49, inciso I da ConstitUição Federal,
acarretem encargo-s .ou compromissos gtavosos oao património
nacional.
Art. 2o Este decreto legislativo entra em vigpr na data
de sua publicação.
· -~
: . ~ - -

Art. 29 Fica mantida a hora legal das ilhas de Fernando
de Noronha, Martin Vaz e Trindade.
__
Parágrafo úníCo. Ailhas de· Fer~a:Odo
de Noronha, Martim Vaz e Trindade c-orrespondem à hora
de Greenwich menos duas horas.

fiOrãiegar-aas

O Congre~so Naéi9nal decr~ta:

-A}'t. 19

Será permitida a pesquisa m_édica em voluntários humanos sadios ou do_entes, desde que:
I - o participante:
a) seja maior- de 21 (vinte e um) anos e capaz;
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b) tenha conhecimento pleno dos objetivos, do desenho
e dos riscos· da pesquisa, inclusive quanto à possibilidade de
sua ocorrência e gravida de;
c) expresse seu consentimento de participaçãO em declaração de que constém também as assinaturas de duas testemunhas idóneas não vinculadas à equipe de pesquisa;
d) esteja amparado por seguro ·cte vida, invalidez ou
doença instituído pela entidade financiadora da pesquisa-;
II- o projeto de pesquisa:
a) seja fundamentado em experiênciaS já realizadas em
laboratório com a utilização de animais;
b) seja considerado suficientemeilte -refevante e-os--riSCOSsituados em limites aceitáveis;
-c) seja aprovado por comissão de ética da instituição onde
for realizado;
III- a pesquisa médica:

a) tenha objetivos exclusivamente científicoS;
b) seja realizada sDb a responsabilidade técnica e legal
de médico devidamente capacitado para tal;
c) seja fiscalizado pelo Poder Público competente;_d) seja previamente apravada pela autoridade cOinpe:..
tente dQMinistério da Saúde, quando utilizar medicamentos
ainda não liberados para uso no País;
IV- o pesquisador:
a) possua habilitação específica para a realização da pes-- -- -quisa;
b) tenha total independência em relação- a ·pessoas ou
entidades que apoiem financeiramente a peSquisa ou revelem
interesse no seu resultado.
§ 1"' A identidade do voluntário será mantida em segredo.
§ 2~ Consideram-se aceitáveis os riscos ínteir-a:mente
---:.
controláveis pelos meios técnicos dispOníveis.
_ _
§ 3o Ex-cepcionalmente admitii"-se-á o pagamento de
pro labore ao participante, a ser calculado com base nos seus
ganhos cessantes e na complexidade, duração e riscos p_revisíveis da pesquisa.
§ 4<.> Serão de respo-nsabilidade da entidade financiadora-as despesas de manutenção, transporte, recuperação clínica, fisiotefapíã, judicüliS e funerais, ocorridas durante a pesquisa ou em conseqüência dela.
Art. 2° É vedada a realização de pesquisa médica:
I - que contrarie o caput do art._ 1~ e qualq~er alíne3:
dos seus incisos;
··
II- cujo· participante seja menor, prisioneiro óu deficiente mental, ressalvado o disposto no parágrãfo único deste
·- _ ·artigo;
III- cujos riscos potenciais não justifiquem Os benefícioS
esperados;
IV -que-implique risco previsível:
a) de desconforto moral, físico ou psíquico;
b) de lesão física ou psfquit::f grave, de deformid_ade ou_
morte;
V - que envolva manipulação experimental, especialmente a do código genético .em embriões, fetos humanos,
seus tecidos, órgãos ou partes;
VI -que utilize controle inerte no estudo de comparações de tratamentos em patologia cuja administração do
medicamento específico seja indispensável para a manutenção
da saúde ou da vida do voluntário;
VJI- que objetive finS bélicos, eugênicos, ra-ciais, políticos ou que resultem em qualquer tipo de discriminação;:
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Parágrafo único. Excepcionalmente o menor poderá
participar de pesquisa, --desde que autorizado pelos pais ou
por pessoa legalmente responsável por ele, e observado o
disposto nas alíneas b e c do inciso I do art. lo:>
Art. 3» Sem prejuízo de outras sanções cabíveis; a infrillgêricia aos dispOsitivos desta lei, abaixo indicados, será
punida da seguinte forma:
I -infração a qualquer alínea dos incisos I e II do art.
Pena - a prevista no art. 129 do Código Penal.
I I - infração a qualquer alínea dos incisos III e IV do
art.

I~

Pena - a prevista no art. 176 do Código Penal.
III - infração ao § I' do art. I'
Pena -~a prevista no art. 153 do Código Penal.
IV- infração a qualquer inciso doart. 2<:> ou a seU parágrafo único.
- ,
· Pena - a prevista no art. 132 do Código Penal.
Art. 4" O Poder Executivo regulamentará esta lei no
prazo de 90 (noventa) dias contado da sua publicação.
Art. 56 Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 6~ Revogam-se as disposições em contrário.
Justificação
A medicina conseguiU notávei~ ava-nços neste século.
Avanços tão gigantescos que praticamente mudaram a face
do mundo atual. Num ínfimo hiato históriCo,- o homem teve
a sua expectativa de vida aumentada duas a três vezes. A
mortalidade infantil- teve_ a sua redução quantificada numa
escala _acima dos 1.009%. O surgime~to de certas terapêuticas
como-· os an-tibióticos; OS -COrticosteróídes·, ·os antiepilépticos,
os antiariginosos, os ahtiarrífiffiicos-,-as iniimêra:s Vacinas, os
ahtidiabéticos orais, as insulinas, os diversos hormônios;-os
antiparasitários, oS 'eD.ormes·avanços da ciruT-gia, esPecialmente a de transplantes, o aperfeiçoamento das medidas profilá- ·
ticas de saúde pública, entre tantas outras Cóncj_liiStas; tornaram o século XX um verdadeiro divisor d'águas da história
da humanidade. A preservação e a expansão do potencial
de vida em contrapartida à restrição da natalidade refletiram-se, de imediato, nos padrões sociológiCÚs_atuais. E, naturalmente, o surgimento de um homem tão protegido em sua
integridade tem, por outro lado, contribuído para a gênese
de um desequilíbrio sistêmico no planeta~ como jamais relatado na história.
- A cristalização dos c_on.hecimentas· científiCos d-urante milénios de lenta contribuição para o aéervo cultural médico
g~orreu, principalmente, no ~culo passado. O pensamento
de homens como Descartes, Bacon, Galileu e John Stewart
Mill teve papel preponderante na organização ~o conhecil'!!ento científico atual. A adoção do método científico no
empirismO da prática médica por Claude Bernard elevou a
Biologia a um estado maior de aceitabilidade social. A ciência
tomara-se respeitável, escapando das fronteiras do ocultismo
ou do charlatanismo. E a adoção de método científico -foi,
etn verdãde, a alavanca que guindou a medicina ao seu estado
de prestígio atual.
Os conhecimentos riiédicos são moltifacetados, polivalentes, sendo a razão básica da existência da MediCina da
cura das doenças e o alívio dos sintomas. Atividades, portanto;
relacionadas à terapêutica._ Aí é que ocorreram os grandes
avanços éticos relacionados com os experimentos médicos.
Em verdade, a ética levava os médicos a selecionar, dentre
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os seus tratamentos, aqueles que lhes pareciam mais seguros realizar uma pesquisa médica a menos que esteja seguro que
e eficazes, pois, fiO cerne dos cânones da Medicina situaRse os riscos prováveis são passíveis de previsão e controle". Além
a preocupação com o bem-estar do d_o_ente_._Assim sendo, disto, estabelece que o indivíduo deve ser informado sobre
depreendemos que a idéia ética é, realmente, tão antiga quan- o desenho de projeto de pesquisa, sobre os riscos em sua
to os formulários médicos sumerianos, com mais de 7000 anos; percentagem de ocorrência e_ gravidade. O paciente terá, neos escritos_ hebraicos, com quase 6000 anos, o Grande Her- cessariamente, que dar o seu consentimento para a particibário Chinês, com cerca de 4800 anos; o Código de Hamurabi, pação num ensaio clínico. _ Apesar de este magnífico docuda medicina babilônica, com quase 4000 anos, entre tailtOs mentO 1er sido adotado mu-ndialmente como padrão de ética,
outros. Destarte, as bases éticas da experimentação terapêu- as aberrações científicas continuaram a ocorrer como, por
tica em seres humanos, é tão antiga quanto a própria medicina. exemplo, a injeção, por cientistas israelertses, de células cancePosteriormente, os reis e administradores assumiram o papel rosas em "voluntários" palestinos para testar a pOssibilidade
de regulamentadores sobre aspectos de saúde pública relacio- de geração de anticorpos antineoplásicos.
nados com tratamentos. Desta forma, o Rei Henrique VIII
A Declaração de Tóquio, a-dotada pela 29~ Assembléia
nomeou quatro fiscais do College of Physician of London
Médica Mundial (OMS), de 1975, revisa a Declaração de
para verificarem a Validade dos medicamentos constantes no Helsinque e acrescenta que prisioneiros estão proibidos de
"Apothecary Wares, Drugs and Stuffs", em 1540. A primeira participar de pesquisas médicas. São famosas, por eXemplo,
legislação correlata da Noruega, por exemplo, data de 1679, as pesquisas médiCas realizadas em prisioneiroS -no eStudo
através de decreto-real. Na DinamarCa, a legislação pioneii"a
da história natural da hepatite virótica ou doS priineírOs testes
é de 1772. A primeira Farmacopéia Geral para Portugal e de anticoncepcionais utilizando testesterona, ainda na década
Domínio_s- foi sancionado em 1794, por D. Maria, a Louca.
de 50.
Trata-se de bons exemplos da extensão da ética à saúde pública
A nível nacional, norteiam os princíplbs âe ética nas ã.tiviatravés da normatização de condutas técnicas e do controle dades de pesquisa médica o Código de Étíca Médica (CEM
de qualidade.
\
n• 1:246/88) e a Resolução n• I, de 1988, do Conselho Nacional
O aprofundamento da visão moral e ética da vírada do . de Saúde, ambos baseados na Declaração de Hels_inque.
século XX não impediu, no entanto, que o famoso Walter
Estruturamos, pois, os preSsupostos, do presente projeto
Reed, durante a campanha militar american<:\ éin Cuba, inoculasse vírus vivoS-da febre amarela em soldados visando testar . nqs princípios exarados na Declaração de Helsinque, com
algumas aquisiçóes de estudos éfícos poste"iíOre-s. A salvaa eficáCia da vacina.
guarda
do voluntário, sob todos os aspectos, foi a nossa preOEm 1906, finalmente, estabelecia-se a norma-padrão na
cupação maior. Portanto, ficam previstos mecanismos que
regulamentação, da aceitabilidade e_ u_so de medicamentos:
impeçam a sua exposição a riscos desconhecidos ou desusadao ~'Pure Food Drug and Cosmetics Act" americano, põst~rior
mente elevados. Estabelecemos, também, que todas as despemente aperfeiçoado, em 1938, com a necessidade da irrefusas advindas do_ envolvimento do voluntário com a pesquisa
tável comprovação da seguranÇai e, em 1962, com Harry-Kedevem correr por conta da entidade_financiãdora ou do responfauVer Amendment, que previa, em adição, a comprovação
sável técnico. o-voluntário será protegido por seguro especialda eficácia de medicamento. Este documento, datado do início
mente estabelecido para a cobertura de acidentes de percurso,
deste século foi, sem dúvida, o modelo para praticamente
sem haver prejuízo de outras sanções cíveis ou penais envoltodas as legislações correlatas do mundo atual.
vendo os pesquisadores.
Por outro lado, com o fim da II Gtierrá, a neCessidade
Julgamos que a apropiiada penalização dos infratores,
de se oficializar em documentos os ideais nascidos na antítese
segundo o Código Penal Brasileiro (Lei n• 7.209, de 11-7-84),
do nazismo fez surgir documentos genéricos _de grande beleza
é fator que confere indiscutível eficácia a lei ora projetada.
estética e que pautavam sobre princípios éticos universais,
como a Declaração dos Direitos do Homem. E, no bojo desta,
Adicionam-os ao texto do presente projeto, com base em
surgiram a Declaração de Nuremberg (1946) e de Genebra postura já consagrada no nosso Código Civil. em seu art.
(1948), que se tornaram no equivalente médico de ética do
4~: .. A responsabilidade civil do homem começa do nascimento
pós-Guerra. Posteriormente, a Declaração de Helsinque ado- com vida, mas a lei põe a salvo desde a concepção aos direitos
de nascituro", que se coloca de maneira idêntica a Declaração
tada pela IS• Assembléia Médica Mundial, em 1964 (OMS),
trata especificamente-dos princfpios de pesquisa médica em de Genebra (1948), que reconhece a "vida humana, desde
seres humanos. Desta forma, esta declaração estabelece que a concepção ... " a determinação de que ficam vedadas as expe"a finalidade da pesquisa médica envolvendo seres humanos rimentações de embriões ou fetos humanos, especialmente
deve ser o aperfeiçoamento do diagnóstico, -procedimentos com fins de manipulação ou de alteração experimental do
terapêuticoS oU profiláticos e a compreensão da etiologia e código genético. Não obstante o fato de que a ciência demonsda patologia da doença. E continua: uo processo mÇdico ba- tra quase sempre boas intenções, observa-se que isso não
seia-se na pesquisa a qual ... alicerça-se, em parte, em expe- tem impedido o surgimento de terríveis armas de guerra. As
riência envolvendo seres humanos." Assim, "a pesquisa bio- idéias eugênicas e aquelas bélicas, políticas e discriminatótiás
médica envolvendo seres humanos ... deve basear-se em expe- surgem ciclicamente. Além disto, a maniPulação do códigO
riências_ de lab_oratório e com animais". E afirina ainda que genético de seres humanos em formação poderá culminar em
"a pesquisa biomédica ... deve ser conduzida somente por desastre de proporções inimagináveis. E cofio trataffios aqui
pessoas cientificamente especializadas e sob a supervisão de de seres humanos tipificados por personalidade genética caracum médico clinicamente comp-etente". "A importância do terística e única, estes devem ser tratados- com o merecido
risco deve estar na proporção do risco inerente para o indiví- respeito ético e jurídico. O -homem deve ser o começo, o
duo." E determina que "a preocupação pelos interesses de meio e o fim das nossas preocupações.
indivíduo dc;:ve prevalecer sobre o interesse da ciéncia e da
Sala das Sessões, 16 de setembro de 1991. - Senador
sociedade". Coloca ainda que o "médico deve abster-se de Francisco Rollemberg.
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do País entre os dias 15 e 29 de setembro do corrente, ocasião
em que participarei da 3~ Conferência dii Democracia Parlamentar, a ser realizada em Strasbourg- França.
-' Cordialmente, - Senador Rachid Saldanha Derzi.
Bras!lia- DF, 17 de setembro de 1991

Art. 132. Expor a vida ou a saúde de outrem a perigo
dii'eto e iminente:
Senhor Presidente,
Pena - detenção, de 3 (três) meses a 1 (um) ano, se
Comunico a V. Ex~. nos termos do art. 39, alínea- a dÕ
o fato não constitui crime mais grave.
_ ~egi_Iilent_s> ~nterno, que me ~usentarei do País na próxima
........................ ...•.•..• ..-.:•.
. . - ...
.. ....;.,. ; ..
·
sex"ta;feira, dia -zo do corrente, quando farei uma viagem ao
Paraguai, onde participarei de solenidades junto ao Presidente
Art. 153. DiVulgar alguém, sem justa causa, ·conteúdo
daquele país amigo.
de documento particular ou de correspondência confidencial,
Aproveito o ensejo para apresentar a V. Ex• meus prode que é destinatário ou ·detentor, e cuja divulgação possa
testos de estima e distinta consideração. - Senador José
produzir dano a outrem:
-Eduardo.
Pena- detenção, de 1 (um) a 6 (seis) m_esesl _cm multa.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- As comuniParágrafo "úniCo·. Soinente se procede mediante reprecações lidas vão à publicação.
sentação.
.... '" .• ~---· -~···· •••• -~--~···· •.••• '--~-· .~ ....... ;; .-..••• ~"'"'--"· ..... ,.,.,.c..&.-.~ .......
· O SR, PRESIDENTE (Mauro Benevides) sessão
~nterior foi lido o Requerirt].ento nL? 604, de 1991~ do Senador
-Rachid Saldanha Derzi, de licença para afastar-se do_s_ trabaLEI N• 7.209, DE 11 DE JULHO DE 1984
lhos da Casa, a partir de 16 do corrente, pelo prazo· de 12
Altera dispositivos do Decreto-Lei n~ 2.848, de 7
dias.
de dezembro de 1940- Código Penal, e dá outras provi~
O requerimento deixou de_ ser votado naquela oportudências.
nidade por falta de quorum.
·-~-~-i.
Em votação o requerimento .
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
LEI N• 7.210, DE 11 DE JULHO DE 19&.,
Aprovado.
Institui a Lei de Execução Penal.
Fica concedida a licença solicitada, nos termos do_ art.
43, incisO II do Regimento Interno.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevid-es) - A Presidênçia comunica ao Plenário que, nos termos do art. 43, §
(A Comissão de Assuntos Sociais- decisão_ terminativa.)
29 do Regimento Interno, defere, na presente data, os Requerimentos n~~ 601 e 602, de 1991, do Senadot José Eduardo,
lidos em 13 do corrente, por não terem sido votados em duas
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Os prójetos
sessões consecutivas, devido à falta de quorum.
lidos serão publicados e remetidos às comissões competentes.
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 1~
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Srs. SenadoSecretário.
res, a Presidência deSeja comuõicar-à Casa que na manhã
de hoje, foi realizada reunião do Coriselho da República,
É lido e aprovado o seguinte:
convocada pelo Senhor Presidente Fernando Collor de Mello.
REQUERIMENTO N' 605, DE 1991
A esta reunião estive presente na condição de Presidente
Senhor Presidente,
do Senado Federal, sendo assim membro nato daquele imporSolicito nos termos-da Constituiçáo Federal (art. 55, item
tante colegiado que apreciou, na ocasião, a conJUntura eCoiióIII) e do Regimento Interno do_ Senado Federal (art. 43, inciso
mica e social do País.
II) que seja considerada como licença autorizada o dia 17
Antecedendo a exposição do Senhor Presidente da Repúde setembro do corrente ano em que me ausentarei dos trabablica, os Srs. Conselheiros, previamente consultados, aquieslhos da Casa para, em Fortaleza - Ceata, ·manter éoii.tatós
ceram em que o Secretário de Economia, Professor Roberto
políticos e empresariais com Hderanças daquele Estado.
Macedo, fizesse uma ampla exposição em torno do quadro
Sala das Sessões, 16 de setembro de 1991. --Senador
económico e das medidas que, a seu juízo, necessitam ser
Albano Franco.
ad9tadas, para que o País ultrapasse esse quadro reconhecidamente adverso.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Aprovado
Após a exposição do Dr. Roberto Macedo, e a sua retirao requerimento, fica concedida a licença solicitada, nos termos
do do recinto, iniciaram-se os debates, nos quais intervieram
do art. 43, item II do RCgimento Interno.
todos os Srs. Membros do Conselho da República.
Sobre a mesa, comunicações que serão lidas pelo Sr.
O Presidente Fernando Collor de Mello deixou claro,
1') Secretário.
durante a sua exposição, que um elenco de medidas deverá
São lidas as seguintes:
ser submetido ao Congresso Nacional, naturalmente versando
Brasí1ia, 13 de setembro de 1991 sobre alterações que alcançarão a Carta Magna do País.
Permanecemos, portanto, na expectativa do envio dessas
Senhor Presidente,
Nos termos do art. 39, item a do Regimento Interno, proposições pelo Chefe do Poder Exe_cutivo, cabendo a nós
cumpre-me comunicara Vossa Excelência que estarei ausente Senadores, da mesma forma como aos nossos pares na Câmara
-~·
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dos Deputados, apreciar essa matéri~ }19 ·exercício pleno e
irfestrifo da soberania do Congresso Nacional.
.
Faço a presente comúniCação pará <jue ela p·asse
a integrar, a pa:rtir deste rriomento, ós AriaiS dá-Casa, uma
vez que fui partíCipe da reunião do_ Conselho, na condição
de Presidente do Senado Federal.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevídes)- Há oradores
inscritoS.
Concedo a palavra ao nobre Senador Alufzio Bezerra.
(Pausa.)
S. Ex~ não está presente.
Concedo a palavra ao nobre Senador Almír Gabriel.
~
(Pausa.)
S. Ex• não está presente.
Concedo a palavra à nobre Senadora Marluce Pinto.
(Pausa.)
S. Ex~ não está presente.
Concedo a palavra ao nobre Senador Galibalde Alves
Filho. (Pausa.)
S. Ex~ não está presente.
Concedo a palavra ao nobre Senador Experidíão Amim.
(Pausa.)
S. Ex~ não eStá presente.
A Presidência, antes de conceder a palavra ao próximo
orador inscrito, o nobre Senador Eduardo Suplicy, deseja
comunicar aos Srs. Senadores que deverá realizar-se hoje,
às 19 horas, sessão do Congresso Nacional para apreciação
de vetos presidenciais apostOs a projet6s-de lei, projetas de
lei de converssão, e cuja apreciação, na últírila-quínta-feirá:; ·
deixou de ocorrer por inexistência de quorum no âmbito
da Câmara dos Deputados.
Uma vez mais a Presidência lembra ao Srs. Senadore
ser indispensável a apreciação dos vetos do Senhor Presidente
da República, ainda mais porque, além daqueles que já se
acham incluídos na Ordem do Dia, muitos outr_os deverão
ser inseridos na pauta dos nossos trabalhos, para que, já nas
proximidades do termo da sessão legislativa, quando muitas
proposições deverão exigir uma redobrada atenção dos Srs.
Senadores c Deputados, seria realmente de bom alvitre, até
mesmo por um um imperativo do espírito público de nossos
parlamentares, que apreciássemos todas as matérias e nenhuma delas ficasse pendente de deliberação por aparte do Congressso Nacional.
Na manhã de hoje mantivemos contato com o Sr: Presidente da Câmara dos Deputados e também S. Ex~ partilhou
da preocupação de que devemos, com essa antecipação, iniCiar
a apreciação de matérias polémicas ou não, mas que estejam
em condições de ser examinadas, discutidas e votadas pelo
Plenário, a fim de que não_haja, como nas sessões legislativas
passadas, -a reedição de todos aqueles episódios que dificultavam um estudo acurado das matérias submetidas à deliberação, tanto do SenadO Federal como da Câmara dos Deputados e do Congresso Nacional, que são ·da sua pertinência
exclusiva.
Portanto, como Presidente d_o Senado Federal, já a esta ·
altura do ano legisltivo, eu me permito fazer uma éfdvertência,
mais do que uma advertência, um apelo aos Srs. Senadores,
no sentido de que no âmbito das Comissões e noS plenários,
iniciemos a apreciação de todas as matérias que aguardam
o parecer e o voto de Plenário, pois à proporção que nos
aproximarmos do término do período legislativo, com essa
perspectiva de apreciaç·ão de emendas constitucioilãis e envia.:.
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das pelo Senhor Presidente da RepUblica, haverá inevitável
sobrecarga de trabalh9 no Senado Federal e no Congresso
Nacional.
Fica aqui, já neste moniento, o apelo do Preside:nte da
Casa aos seus eminentes Colegas, no seTitido de que apressemos o exame de todas as prOPOsições subeffitídas, quer ao
exame do Senado Federal quer do Congresso Nacional.
O Sr. Epitácio Cafeteira -Sr. Presidente, peço a
palavra, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Concedo
a palayra, pela ordem, ao nobre Senador Epitácio Cafeteira.
Ó SR. EPiTÁCio CA.FÉTEffiA (PDC- MA. Pela ordem. Sem revisão do _orador.)- Sr. Presidente, levanto uma
questão de ordem ao Presidente da Casa, embora seja também
V. Ex~ um Conselheiro da República.
- -·
É que me causa uma c.erta estranheza, a respeit~ -do programa de privatização das empresas brasileiras, a forma contundente como o Sr. Dr. Eduardo Mediano, que hoje compareceu à televisão falava de uma pesquisa mostrã.ndo que o
povo apóia a privatização de empresas. Como o assunto está
hoje entregue às duas Casas do Congresso, no que tange
à licitação para que, no dia 24, seja privatizada a Usiminas,
gostaria de ouvir alguma notícia sobre como pensa o Presidente da Casa, porque, ao mesmo tempo em que se vai iniciar
a privatização de uma empresa lucrativa, que continua dando
lucro, abre-se oportunidade para essa nova moeda que é o
Título da Dívida Agrária, não se cuida da privatização daquelas que estão dando realmente despesas à União.
V. Ex~, como Senador, veio de uma reunião no Conselho
da República, onde o Governo extemou suas apreensões com
as despesas que está tendo. Então, não seria o caso de se
perguntar: por que não se privatizam essas empresas que estão
no vermelho, e vai privatizar a que está dando lucro?
Enfim, o que iostaria de ouvir do meu Presidente seria
a informação de como pretende se portar o Legislativo quanto
à solicitação do Procurador-Geral da República, Dr. Aristides
Junqueira.

O SR. PRESIDENT.E (Mauro Benevides)- Nobre Senador Epitácio Cafeteira, VOU resf>OnâeT ã indagãÇão de V. Ex~,
informando-o de que na sessão de ontem, trazido à colação
pelos nobres Senadores Pedro Simon, Esperidião Amin, Nelson Carneiro e Jutahy Magalhães, ofereci à Casa os esclarecimentos iniciais sobre a tramitação de uma postulação emanada
da Procuradoria-Geral da República, segundo a qual o Congresso poderia aplicar, se assim desejassem os seus integrantes,
o disposto no item V do art. 49 da Carta Magna, uma vez
que, do entendimento do Subprocurador-Geral da República,
Dr. Álvaro Augusto Ribeiro Costa, entendimento que fOi
chancelado pelo Procurado-Geral da República, teria ocorrido, no caso. uma exorbitância do poder regulamentar por
parte do Poder ExecutíVo, e, em funç_ão disso, caberia ao
Congr~so Nacional nidificar esses a tos normativos que teriam
extrapolado o disposto na Lei de 12 de abril de 199Q, aquela
que dispunha sobre o Plano de Desestatização de Empresas
Brasileiras. Informo mais a V. Ex~, que o expediente do Procurador Aristides Junqueira Alvarenga foi lido na sessão de
ontem e o seu encaminhamento se processerá durante o dia
de hoje, após uma reunião que será realizada às 16 horas
no Gabinete da Presiàência, com os líderes das várias bancadas
que compõem o Senado Federal.
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Como a tramitação dessa matéria deve, simultaneamente,

ocorrer na Câmara dos Deputados e no Senado Federal, já
que em ambas as Casas existe proposição disciplinado-a no Senado, o projeto de decreto legislativo é da lavra da
eminente Senadora Júnia Marise, e, na Câmara dos Deputados, o projeto tem o patrocínio de vários Sis.-Deputados,
com o apoio, ao que se sabe, para o rito regiinental-da urgência
urgentfssü:ri.a, de 258 SrS. Parlamentares, - é possível que
essa matéria, lá como aqui, seja ap-reciada nas próximas horaS.
A intenção da Presidência, já exterflada no primeiro momento, foi de promover o acoplamento regimental da representação do Procurador da República ao Projeto Júnia Marise,
e é possível que idêntico- posicionamento seja adoiádo- no
âmbito da Câmara dOs DepUtados, sem prejuízo de_ uma apreciação que seria processadà- em ·tárnó, exclusivamente, da
representação do Sr. Procurador da República.
V. EX' há de convir que embora houvesse interesse de
uma decisão de pronto, o Presidente não poderia, abruptamente, decidir em torno dessa proposição. Evidentemente,
no contato com as lideranças, a ocorrer âs 16 horas de hoje,
recolheremos uma impressão pressão iniCial para que seja
ela levada pelos líderes e pelo próprio Presidente ao conhe~i
mento de todos os 80 Srs. Senadores que compõem -o Senado
Federal.
A intervenção de V. Ex~ é indiscuiívélmente oportuna,
e nós esperamos, ainda na tarde de hoje, conhecer, pela manifestação dos líderes, esse posicionamento iniciar do Senado
Federal, e amanhã, às 10 horas, uma idêntica reun'iãõ Se processará no âmbito da Câmara dos Deputados, convocada pelo
seu ilustre Presidente_, o nobre Deputado Ibsen Pinheiro.

(Pausa.)
Concedo a palavra ao nobre Senador Eduardo Suplicy.

O SR. EDUARDO SUPLICY (PT- SP. Pronuncia o
seguinte discurso.)_- Si'. Presidente, Sr-'5 e_ Srs. senadores,
em primeiro lugar' desejo externar náo só os meus sentfu:tentos
de pesar, mas também a minha estupefação diante do crime
cometido em Maceió, Alagoa_s, n~ última semana, quando
o Analista de Finanças e Controle de Dele~acia do Tesouro
Nacional, o Sr. Antônio Roque Matos, de 3.3 anós de idade,
foi niórto barbaramente pelo fazendeiro e médico veterinário
Etevaldo Balbino da Silva. Tal assassinato ocorreu em função
de discussão em que aquele fazendeiro resolveu mostrar o
seu ressentimento diante da possibilidade - que nem era
o que estava acontecendo- de a Delegacia do Tesouro Nacional estar fazendo apurações sobre a famflia da Sr' Rosane

Malta Collor. Aconteceu de o Sr. Etevaldo Ba!bino da Silva
ter convidado, aquele que era o seu vizinho de andar no
edifício, para tomar um drinque na sua residência. De repente,
ao saber que ele trabalhava na Receita Federalt avali9u e_ntão
que já seria um caso de perseguição. Seria até um trabalho
perfeitamente normal de um fiscal das rendas, um funcionáriO
do Tesouro Nacional, que, infelizmente, foi vitimcido,
Este lamentável fato acontece no momento em que o
próprio Governo a"ituncia estar enviando ao Congresso Nacional uma mensagem proco:rancio derrubar a estabilidade dos
servidores públicos.
Ainda boje, rece.bi a visita de colegas do Sr. Antônio
Roque Matos, extremamente preocupados com esse tipo de
acontecimento, de atentado que passa a acontecer com aqueles
que cumprem com o s_eu dever de fiscalizar, dever de cada
servidor desta Nação.
_ _
_ ___
__ É extremamente importante que as autoridades feder3is
ou estaduais, especíalmente em Alagoas, façam a devida apu-
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ração desse episódio, em clima de imparcialidade e que seja
feita justiça.
Queremos sãlientar, Sr-.-Presidente, Sr~s e Srs. Senadores,
que tem havido uma disparidade de tratamento em relação
a pessoas que cometem crímes em nosso País e outras que
são acusadas de homicídio. Há pessoas que, comprovadame~te, foram flagra~as cometendo homicídio e pessoas que,
a-pesar de -não terem sido flagradas, não havendo comprovação
de qUe teriam Cometido clua1qm!r -homicídio, estão até boje
detidas. Por exemplo, quatro trabalhadores rurais, quatro trabalhadores sem terra que estiveram nas manifestaçõeS que,
há aproximadamente um ano ocorreram na cidade de Porto
Alegre, os quais segundo o testemunho de tantas pessoas,
não poderiam ter sido apontados como culpados da morte
de um policial militar naquela cidade, e que até hoje, apesar
de não haver provas, encontram-se presos em Porto Alegre,
Rio Grande do SUl. Por ou tio lado, há pessoas que cometeram
crimes e não estão detidas, como é o caso do próprio Sr.
Etevaldo Balbino da Silva que, salvo informação mais atualizada, até hoje ainda se encontra solto, embora esse seja tipicamente um caso de prisão preventiva, p-ois houve testemiúihas
que presenciaram o homicídio, inclusive a própria mulher
da vítima.
Queremos, portanto, externar a nossa solidariedade e
dizer da importância desse crime ser devidamente apurado.
Gostaria ainda de salientar que não há por que se estar
acusando o Prefei.to de Canapi por ter desvendado irregularidades na LBA de Alagoas, ele, que também foi vítima de
atentado. O importante é apurar as irregularidades prop~ia
mente ditas.
Gostaria também, Sr. Presidente, de reiterar que, em
que pesem as providências que o Presidente Mauro Benevides
informou-nos que estava tomando junto ao Governo Federal
para que fosse acionado o pleno direito -de acesso ao Sistema
Integrado de Administração Financeira· da- União, até agOra
essa providência não foi tomada pelo Governo Federal.
Hoje vou provar, Sr. Presidente, que de nada adiantará
o Governo tentar evitar esse pleno acesso ao Si~fi 1 porque
temos meios regimentais de exigir essas informações. Assim
sendo, dou entrada, neste mome~~o.• S~-- Presi~en~e. elll_r~que
rimento no seguinte teor:

"REQUERIMENTO
Requeiro, nos termos do ari. 50,§ 1~. Constituição Federal e art. 216, do Regimento Interno do Senado Federal,
ao Sr. SeCretário de Desenvolvimento Regional da Pi'esídência
da República, sejam prestadas as seguintes informações:1. Envio de tQdas as notas de empenho detalhadas, emitidas pelas unidades gestoras listadas_ _em anexo, nO período

de 15

d~março

de 1990 a 30 de setembro de 1991.

Justificação
Encontra-se tramitando no Congresso Nacional a prestação de contas do Presidente da República. De acordo com
o" relatório elaborado pelo Ministro Homero Santos, do Tribunal de Contas da União, várias irregularidades foram apontadas, sem, entretanto, terem sido devidamente verificadas e
analisadas. Considerando que o art. 49, inciso IX, da Constituição Federal reza que:
-- ,--o~--__ _
"É da competência exclusiva do Congresso Nacional:
IX- Julgar anualmente as contas prestadas pelo Presidente da República e apreciar os_ relatórios sobre a execução
dos planos de governo."
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Considerando ainda que o Departamento do Tesouro
Nacional restringiu, de forma unilateral e arbitrária o acessO

do Congresso Nacional às informações contidas no SIAFI
Sistema Integrado de Administração Financeira da Uiiião.
E visando ao cumprimentO ·cte nossos deveres -constitucionais-~ além da responsabilidade a nós delegada, quando

de nossa eleição pelo povo de nossos Estados, imprescindíveis
constituem-se as informações aqui referidas para que se possa
proceder a uma análise objetiva e transparente das contas
da República.

ANEXO
Unidade Gestora
Codigo
400901 Secretaria de Desenvolvimento Regionai/PR
400902 Secretaria-do Desenvolvimento Regional!Orc.Fin.
400903 SDRIPR- Dcp. Assuntos Inter-Regionais
400904 SDRIPR- Dep. Desenvolvimento Regional
400905 SDR-Dep. de Programas e Projetas Especiais
400906 SDR/Departamerito- de Assuntos Sucroalcooleiros
193017 Superintendência do besenv. doNordeste
193018 Superintendência do-Desenv. do NOrdeste
193019 Superintendência do Desenv. do Nordeste
193020 Superintendência "do Desen.- do Nordeste
193021 Superintendência do Desenv. do Nordeste
193022 Superintendência do Desenv. do Nordeste/BA
193023 Sudene- Montes Claros/MO
193024 Superiritendênci3 âo Desenv. do Nordeste --RJ
193025 Superintendência do Desenv. do Nordeste -SP
193026 Superintendência do Desenv. do NOide-ste- DF
193139 Superintendência do Desenv. do Nordeste- UO
193140 Secretaria do Conselho Deliberativo
193141 Gabinete da Superintendência
193142 Procuradoria
193143 Auditoria
193144 Assessoria de Segurança e Informações
193145 Coordenadoria de Comunicação Social
193146 Coordenadoria de Desenvolvimento Organiz3cional
193147 Coordenadoria de Cooperação Internacional
193148 Dep. de Planejamento Político Instituciotiã.l
193149 Dep. de Planejamento Sub-Regional Urbano
193150 Dep."de Planejamento Sócio-EconÓmico
193151 Dep. de Planejamento em Ciência Tecnologia
193152 Dep. de Planejamento de RecursoS Naturais ·
193153 Assessoria Técnica
· ··
·193154 Dep. de Planejamento OrçamentáriO e Finafiéeiro193155 Dep. de Pla1_1ejame_n_to ~grícola e Abastecimento
193156 Dep. de Planejamento Industrial
193157 Dep. de Planejamento Infra-Estrutura e Serviços Econômicos
193158 Dep. de Planejamento Infra-Estrutura e Serviços Sociais
193159 Dep. de Programas e Projetas
193160 Dep. de Projctos Industriais I
193161 Dep. de projetas Industriais II
193162 Dep. de Projetos Agropecuários
193163 Dcp. de Projetos Agroindustriais
193164 Dep. de Projetos Especiais
193165 Dep. de Programação e Controle
193166 Dep. de Projetos de Agricultura Irrigada
193167 Dcp. de Programação c Supervisão
193168 Dep. de Apoio à Produção
193169 Dep. de Recursos Hidrícos

e
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193170 Dep. de Administração e Controle
· ··
1~3I7l-_Coordenad9ria de ~ecupúaçãO-de Ãie~s
_ _
!93172Dep. de Coord. Prog. de Ap. Org. Peq. Prod. R.
Nord.
193173 Dep. de Coord. do Programa Padre Cícero
193174 Coordenadoria de Defesa Civil ·
193175 Centro de Educ. /Saúde e Bem-Estar do Servidor
193176 Centro d-e_ Desenvolvimento de Pessoal
-.
-193177 Divisão de Cargos e Salários
193178 Divisão de Controle de Pessoal
193179 Departamento Financeiro
19.3180 Departamento de Administração
193181 Departamento de Serviços Gerais
193182 Coordenadoria de Informática
193184 Unidade de Organização e Planejamento
193185 Unidade de Organização e Planejamento- UOP
193200 Diretoria de Planejamento Global
193201 Diietoria de Administração de Ificentivos
193202 Dir. de Prog. de Apoio ao Peq. Produtor Rural
193203 Diretoria de PrOjetas Especiais
193204 Diretoria de Administração Geral
198004 Sudene - Diferença d8 íntegraçao
1931)11 Superintendência do Desenv. da Amazónia'
193012 SUperintendência do Des.env. da- Amazónia -- PA
193013 SupeifntendêriCia do Desenv. dã Amaz6nia ______:R)

193014 Superintendência do Desenv. da Amazónia- SP
193015 Superintendência do Desenv. da Amazónüi- DF
193028 Superintendência da Zona Franca de Manaus/AM
185001 IOstituto_ Brasileiro de Turísmo!R.J
187002 Fundo Geral de Turismo- FUNGETUR
Sala das Sessões,
- Senador Eduardo Matarazzo Su~
plicy~-;,
-

A cada dia, Sr. 'Presidente, enquantô não for ligado o
pleno acesso ao Siafi, estaremos apresentando requerimentos
para· cada uma daS Unida~es govername-ntais; :mostranáO que_.
caso seja novamente perínitido o plénó ãCesso ao·Siafi~·i-eque
riiTieiúoS deSsa Ordem Dão mais se farão ~ecessáricls, pOis
a inform~çã? estará de pr.onto, com,q sft:_~e.xj~ sê-lo, nas IT.IélQs
de qualquei-riú!inbro do Congres·so Nacional e, em especial,
de qualquer membro do Senado Federal.
Mas continuo a insistir, Sr. Presidente, na importância
da Mesa Diretoi'a levar adiante a sua determinação, ainda
mais diante das palavras do Presidente Mauro Benevides que,
ainda na última quinta-feira, disse que não mais permitiria
a procrastinação da resolução desse problema, ainda mais
porque· o Ministro Marcílio Marques Moreira, há mais de
10 dias, afirmara, pár Ocasião da sua ida ao Japão, que Jogo
reiolveria esse problema. Conio ainda não o resolveu, sentimO-nOs obrigados a insi~tlf na de.fesa- das prerrogativas do
Senado Federal.
Muito obrigado. (Muito bem! Palmas.)

COMPARECEM MAIS OS SRS. SENADORES:
- .. A1Uizio Bezerra-..:. Amàzonino Me'ndes --Atireo Mello
___: Chutinho Jor8,e -·DirCeu Caiiieií-o' .:. .:. ._ D_ivaid~ SUruagy
- Eduardo Suplicy - Elcio ÁlVareS - Esperj9-iã_o Amin
- Iram Sarai_va - Irapuan Costa Júnior - Jonas Pinheiro
-José Richa - Júnia Marise - Lucídio Portella - Márcio
Lacerda - Nelson Wedekin - Onofre Qui:D.an - -Ronan
Tito- Teotónio Vilela Filho.
···
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Durante o discurso_ do Sr .. Eduardo _Suplicy, o Sr.
Mauro Benevides, Presidente, deixa a cadeira da presidência, que é ocupada pelo Sr. Dirceu Carneiro, ]9
Secretário.
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) -Através do
Ofício n9-761, de 16 do corrente mês, o Presidente da Câmara

dos Deputados encaminhou ao Senado o Parecer

n~'

18, de

1990, da Comissão de Constituição e Justiça e de Redação
daquela Casa, segundo o- qual sujeitam-se à apreciação do
Congressô Nacional, nos termos do art. 223 da Constituição,
as concessões para exploração do serviço especial de televisão
por assinatura.
A matéria serâ despachada, para conhecimento, à Comissão de Educação.
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) - Esgotado o
tempo destinado ao Expediente.
Passa-se à

ORDEM DO DIA
Item 1:

-l-

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N• 102, DE 1991
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do <iit. 353,parágrãfó UriiCo, dó Reginlentõ Iiitemo). ·· · ·
Votação, em turno· único, do Projeto de Decreto
Legislativo n• 102, de 1991 (n• 380190, na Cãmara dos
Deputados), que aprova o ato que outorga concessão
ã Rádio e Televisão Norte Ltda., para explorar serviço
de radiodifusáo- de sons e imagens na cidade de Riõ
Branco, Estado do Acre, tendo:
PARECER FAVORÁVEL, proferido em plená·
rio, da Comissão
- de Educação.
A discussão da matéria foi-enCerradã nã SesS-âOGe-3
corrente.
Passa-se_à·votaç"ão ~o projeto, em turno único.
Os Srs. Senadores que o aprovam petm:a·neçáli'l ·sentados.
(Pausa.)
Aprovado.
A matéria vai à Comissão Diretora para a redação final.

ao--

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) -'So]Jxe a mesa,
parecer da Comissão DirCtora oferecendo a_ reçlação final da
matéria que será lida pelo Sr. 1~ Secretário. __
_
É lida a seguinte:

PARECER N• 334,0~1991
(Da COmissão -Diretora)Redação final do Projeto de Decreto Legislativo
n• 102, de 1991 (n' 380, de 1990, na Câmara dos Depu·
lados).
A Comissão Diretora aptesefita a redação final do ProjetO
de Decreto Legislativo n• 102, de 1991 (n• 380, de 1990, na
Câmara: dos Deputados), que aprova o ato que outorga concessão à Rádio e Televisão Norte Ltda. para explorar serviço
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de radiodifusão de sons e imagens na cidade de Rio Branco,
Estado do Acre.
Sala de Reuniões da Comissão, 17 de set~mbro de 1991.
:.:..:. Maui-o Beó.evides, PreSidente __: Dirceu Carneiro, Relator
-Iram Saraiva - Meira Filho.
ANEXO AO PARECER N• 334, DE 1991
Redação final do Projeto de· Decreto Legislativo
no 102, de 1991 (n~ 380, de 1990, na Câmara dos Depu~ lados).
Faço saber que. o Congresso Nacional aprovou, e eu,
Presidente do Senado Federal, nos termos do art. 48, item
28, do Regimento Interno, promulgo o seguinte:
DECRETO LEGISLATIVO N•
, DE 1991
Aprova o ato que outorga concessão à Rádio e Televisão Norte Ltda. para explorar serviço de radiodifusão
de sons e imagens na cidade de Rio Branco, Estado
do Acre.
Art. t' É aprovado o ato a que se refere o Decreto
n 9 98:975, de 21 de fevereiro de 1990, que outorga concessão
à Rádio e Televisão Norte Ltda. para explorar, pelo prazo
de quinze anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão de sons e imagens na cidade de Rio Branco, Estado
do Acre.
Art. 2"- Este decreto legislativo entra em vigor na data
de sua publicação.
_ ~ OSR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) .:..:.Em discussão~
a redação final. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.
Em- votação. --Os Srs. Senadores que a aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Aprovada.
A matéria vai à {iroiliUigação.
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) -Item 2:

-2Votação, em turno Unico_, do Substitutivo da Câmara ao Pr9jeto de Lei do Senado n" 2, de 1988 (_n9
315/88~ naquela Casa), de autoria do Senador Affonso
Camargo, que altera dispositivos da Lei n9 5.682, de
2 de julho de 1971 -Lei Orgânica dos Partidos Políti·
cos, tendo
PARECER, sob n' 250, de 1991, da Comissão
- de Constituição, Justiça e Cidadania, contrário. Anies de súb-iitefer à. vo!_açãÜ -a J1latérlâ, -cabe à- PréSidência esclarecer que, de acordo com o disposto no art. 287
do Regimento Interno do Senado Federal~ o substitutivo da
Câm-ara dos Deputados será tratado como série de emendas,
em correspondência com os dispositivos do Senado Federal,
· assim aplicando~se as disposições_ regimentais, -conforme V.
Ex~~ podem verifiCar rio Cjuàdro comparatiVo distribUído aos
Srs. Senadores. Temos que- considerar duas emendas: uma,
substitutiva da alínea a, parágrafo único, art. 118 da Lei n9
5.682,_ de 1971, constante do _art. 19 do projeto; e outra, supressiva da alínea c, do ieferido parágrafo, também do art. P
do projeto.
Com estes esclarecimentos, pasSaremos à votação da
emenda substitutiva da alínea a.

Em votação a emenda substitutiva da alínea a, oriunda
da Câmara dos Deputados.

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Cárneiro) - Item 3:
..
-3..
Votação, em turno ún,ico, do Projeto de Decreto
Legislativo n• 80, de 1991 (n' 94/89, na Câmara dos
Deputados), que aprova o Texto da Convenção entre
os Governos da RepúbHca Federativa do_Brasil e a
República da Coréia, Destinada a Evitar a Dupla Tributação e Prevenir a Evasão Fiscal em Matéria de Impostos sobre a Renda, firmada em Seul, a 7 de março
de 1989, tendo
PARECER FAVORÁVEL, sob n' 316, de 1991,
da -Comissão
-de Relações Exteriores e Defesa Naclon_al~
A discussão da matéria foi encerrada na sessão de 13
do corrente.
Passa-se à votação do projeto, em túrno único.
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam sentados.
(Pausa.)
Aprovado.
A matéria vai à Comissão Dirdofa para a redação final.
É o seguinte o projeto aprovado:

Os Srs. Senadores que a aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Aprovada.
Em votação a emeridã supressiva da alínciã c, oriunda
da Câmara dos Deputados.
Os Srs. Senadores que a aprov-am perffianeçam sentados.
(Pausa.)
-- Rejeitada.

A matéria vai à Cciniissão Diretora ·para a rédação fin3I.
É a seguinte a ~atéria aprovada:
Altera dispositivos da Lei n" 5.682, de 21 de julho
de 1971 - Lei Orgânica dos Partidos Políticos.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1; As alíneas a e c do parágrafo único do art. 118
da Lei n~' 5.682, de 21 de julho de 1971, alterada pela Lei

n" 6.339, de lo de julho de 1976, passam a vigorar com a
seguinte redação:
"Art. 118.
Parágrafo único.

. ................ ~ .... .,.._... -. ......• ~-:''"'"'""'-<=<"·~·

a) as transmissões serão realizadas cm rede e anualmen-

te, por iniciativa e sob respons.abilidade dos DiretórioS Regiõnais e Nacionais, ateitdidas as seguintes condições: _
I - o Partido que tenha eleito representante na- Câmara
dos Deputados ou no Senado Federal ou que conte com bancada composta por, no mínimo, dez me~bros do Congres~o
Nacional poderá utilizar, em âmbito nacwnal,_ duas transmissões de sessenta minutos, cada, facultada a divisão em quatro
transmissões de trinta minutos;
II - o Partido que tenha eleito em cada Estado representante às Assembléias Legislativas ou que conte com bancada
composta por cinco por cento do total dos Deputados Estaduais, desprezada a fração c com o mínimo de dois Deputados
ou obtido um por cento dos votos na última eleição proporcional poderá utilizar, em âmbito regional, uma transmissão
de sessenta minutos, facultada a divisão em duas transmissões
de trinta minutos;
III- o Partido que tenha obtido um por cento dos votos
na última eleição para ·a· Câmara dos Deputados, em cada
território e nó Distrito Federal, poderá utilizar, no âmbito
respectivo, uma transmissãO de sessenta- rilinu_tos, fa~Ultada
a divisão em duas transmissões _de trinta minutos;
b) .......... '.' ...... ·~ ..... '".' ...............,..... ~----·~ ......... "
c) não será· permifida a transmissão de congress?~__?u
sessões públicas_ realizadas nos anos_ de elei~es ger.a1s, de
âmbito estadual ou municipal, nos cento e mtenta dtas que
antecedam as eleições e até quarenta e cinco dias depois dopleito. sendo, nesses·anos, o tempo de transmissão reduzido_
de s_essenta para trinta minu-tOs;
-

Art. 2o
cação.
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Esta lei entra em vigor na -data de sua publí-

-

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N• 80, DE 1991
, (W 94/89, na Ciinlara dos Deputados)
Aprova o texto da Convenção entre os Governos
--da República Federativa do Brasil e a República da
Coréia Destinada a Evitar a Dupla Tributação e Prevenir a Evasão Fiscal em Matéria de Impostos sobre a
Renda, frrmada em Seul, a 7 de março de 1989.
·O CongreSso Nadonal decreta:
Art. 1~ Fica apiOvadQ_ o texto da COnveD.çãó entre o
Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da
República da Coréia Destinada a Evitar a Dupla Tributação
e Prevenir a Evasão Fiscal em Matéria de_ Impostos sobre
Renda, firmada em Seul, a 7 de março de 1989.
Parágrafo único. _-Ficam sujeitos _â aproVaÇão do Congresso Nacional quaisquer atos de que possa resultar em revisão da Convenção, bem como aqueles que se destinem a estabelecer ajustes complementares.
- -=
Art. 2?. _Este decreto legislativo entra em vigor na -data
de sua publicação.
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro))- Item 4:

-4Votação, em turno único, do Requerimento n~490,
de 1991, de autoria do Senador Ronaldo Aragão, solicitando, nos termos regimentais, a inclusão, em Ordem
do Dia, do Projeto de Resolução n' 40, de 1991, de
sua autoria, que suspende temporariamente os lim_ites
previstos no art. 3~ da Resolução- n~ 58, de 1990.
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 1~
Secretário.
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO Ne 606, DE 1991
Nos termos do art. 315, cOinbinado com o art. 279, alínea
c, do Regimento Interno, requeiro o adiam~nto da votação
do Requerimento n~ 490, de_l991, de ã.utoria do Senador
Ronaldo Aragão,que solicita a inclusão em Ordem do Dia
do Projeto de Resolução n'40, de 1991, que suspende, temporariamente. os limitéi:_previstós no ai1. 39 , da Reso.lução n~
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58, de 1990, a fim de ser feita na sessáo de 17 de outubro
Estou dizendo a V. EX~, que o requerimento_ figura-rio
vindouro.
espelho da Ordem do Dia, não no anexo à Ordem do Dia.
Sala das Sessões, 17 de setembro de 1991. - Elcio Álva- Nas matérias anexas, sob o n9 5, figura é o Projeto de Lei
res.
do Senado n~" 56 e não o requerimento. - Quanto à aprovação nada tenho a opor.-Pergunto se não
O SR. PRESIDENTE (Dirceu ~Carneiro) - Em votação
- -houve equívoco_: esse Projeto de Lei do Senado n9 56, que
o requerimento.
figura no anexo â Ordem do Dia sob o n 9 5, vai ou não
O Sr. Cid Sabóia de Carvalho -Sr. Presídenfe, eu gosta- ser vo_taQo?
ria de um esclarecimento.
o SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro)~ Ilustre Líder
O Senador Ronaldo Aragão requereu a- incluSão dã resoChagas Rodrigues, o iteni 5 _da pauta não trata de votação
lução n"' 40 na Ordem do Dia?
.de. matéria, e, sim-, de um requerimento que versa sobre as
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) -Sim.
matérias. Portanto, ele não vai ser apreciado.
O Sr. Cid Sabóia de Carvalho- E o Senador Elcio ÁlvaO Projeto de Lei do Senado n9 56, não será apreciado
res _está requerendo que vá para o dia 17 de outubrQ vindouro?
no seu mérito nesta sessão de hoje. Apenas decidiremos sobre
O SR. PRESIDENTE (D~irceu Carneiro):..:... Sim, para -o-pro-cetiimento de tramitação, em conjunto, de ora em diante,
já que o requerimento do item n11 5 foi aprovado.
o dia 17 de outubro.
O SR. CHAGAS RODRIGUES- Sr. Presidente, queira
O Sr. -Cid sabóbi de CBrVafho - {Cefto: nada- a Opor,
perdoar-me. Não quero, absolutamente, dialogar com a Mesa.
estamos de acordo.
V. Ex~ está lendo a Ordem do Dia; eu pediaria que lesse
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) -Em VotaÇão
o n9 5~ dQ _anexo à Ordem do Dia.
o requerimento.
-Os Srs. Senadores que o aprovam _queiram permanecer
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) - V. Ex• cons·
sentados. (Pausa.)
- ---- ---- ------ tata que faltou requerimento nesse processado?
Aprovado.
O SR. CHAGAS RODRIGUES- Constato que está sob
A matéria retornará à Orderi:t do Di3:iia -data -atrazada.
o n 9 5 outra matéria: Projeto de Lei do Senado n9 56.
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) - Ttem 5:
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) - Mas essa ma-5téria trata da tramitação conjunta. São três matérias que trami- ·
Votação, em turno úriiCó, do Requerimento ri\> 491, do
tarão conjuntamente de agora em diante.
Senador José Fogaça, solicitando, nos termos regimentais,
a tramitação conjunta dos Projetas -de Lei do Senado n-ç.s 56,
O SR. CHAGAS RODRIGUES - Nao é isso, Sr. Presi~
145 e 173 de 199t; de autoria, respectivamente, dos Senadores dente. Lerei o que figura no processo da Ordem do Dia,
Jutahy Magalhães, Márcio Lacerda e Josaphat Marinho, que pedindo aos assessores que mostrem ao Sr. Presidente a Ordispõem sobre a liberdade de manifestação de_ pensamento, dem do Dia com Os processos anexo-s.
de informação, de opinião, disciplinam a responsabilidade
O
SR.
PRESIDENTE
(Dirceu
Carneiro)A Presidência
dos meios de comunicação, e dão outras providências.
tem em mãos a Ordem do Dia distribuída na Casa.
Em votação o requerimento.
O SR. CHAGAS RODRIGUES ~- 0 n' 5 do anexo é
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram peimãnecer
o Projeto de Lei do Senado n 11 56, de 1991, que •·Revoga
sentados. (Pausa.)
o§ 3' do art .. 20 da Lei n' 5.250, de 9 de fevereiro de 1967",
Aprovado.
Aprovado o requerimento, os Projetas de Lei do Senado enquanto o n9 5 do espelho da Ordem do Dia iiata do Requerimento n' 491, de 1991.
n" 56, 145 e 173, de 1991, passarão a tramitar ~em conjunto.
Entretanto acabo de receber o esclarecimento da assesO Sr. Chagas Rodrigues -Sr. Presidente, peço a palavra soria.
pela ordem.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) -Com a palavra
O Sr. Cid Sabóia de Carvalho - Sr. Presidente, peço
V. EX'
a palavra pela ordem.
O SR. CHAGAS ~ODRrGUES (I'SDB - PI. Pela orO SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro)- Tem a palavra
dem.) - Sr. Presidente, pedi a palavra pela ordem, tendo
em vista o que consta do espelho da Ordem do Dia, no ítem o nobre Senador.
n~' 5, faz refei"êncHt áõ-requetimento n~" 491, de 91, que V.
O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO (PMDB _:CE.
Ex' submeteu à votação-e acaba de ser aprovado. Acontece Pela ordem. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, Srs.
que no anexo ao espelho da Ordem do Dia, figuia·-como Senadores, pela questão suscitada pelo Senador Chag"'as Rodrin' 5, o Projeto de Lei do Senado n' 56, de 1991. Parece gues, está claro que há apenas uma falha: o requerimento
assim, que houve um equívoco. Apenas indagaria a V. E~ de tramita-ção de matéria conjunta não se encontra no item
se este projeto de lei, anexo à Ordem do Dia,- vai ser ou S._Falta no item 5o requerimento referente- ao anexo· qUe
não votado hoje.
deveria estar. Tem razão o Senador Chagas Rodrigues quando
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) - A solitação Verifica que estamos votando e não encontramos a matéria
que faZ o requeriinento é apenas de tramitação conjUnta, principal, que ~ o requerimento de tramissclo conjunta nos
que foi aprovada; de agora em diante, a matéria tramitará anexos. Mas considero que ficou tudo devidamente esclarecido.
conjuntamente.
Como essa matéria é -de larga importância, a Liderança
O SR. CHAGAS RODRIGUES - Sr. Presidente, não
é bem isso. Não fui claro.
do PMDB declara ao Senado que t~rá, no momento oportuno,
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muitas considerações a tecer,
do Senador José Fogaça.

al~m

das expendi4as no parecer
·

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro j - Item 6:

-6-

Votação·,-·em primeiro turno, da Proposta cte
Emenda ã Constituíç-âo -n<? 2, de 199f,--de autoria do
Senador Affonso Camargo e outros Senhof~s -Senadores, que dá nova redação ao inciso III, § 29, do art.
!55 da Constituição Federal.
A Presidência esclarece ao Plenário que durante o prazo
regimental foi apresentada uma emenda â proposta de emenda
à Constituição.
- -_- A discussão da matéria foi encerrada na SeSsão ·cte 6 ·de
junho passado.
Passa-se ã votação da matéria que, nos termos do disposto
no art. 354 do Regimento ln terno, depende, para a sua-aprovação, do voto favorável de '3/5 da composição da Casa-, podendo
ser feita-pelo processo eletrónico.
A votação será realizada pelo processo eletrônico.
Os-SrS. Senadores devem ocuparas seus lugares. (Pausa.)
Os Srs. Senadores já podem votar.
O SR. CID SABÓiA DE CARVALHO- sr:-Presidente,
é o item 6 que estamos votando?
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) da pauta.
(Procede-se à votação.)

É o item 6

VOTAM '"SIM" OS SRS. SENADORES:
Epitácio CafeteiÍa
· ·J utahy Magalhães
Telmo Vieira
VOTAM "NÃO'" OS SRS. SENADORES:
Almir Gabriel
Aureo Mello
Beni Veras
César Dias
Chagas Rodrigues
Cid Carvalho
Henrique Almeida
Ney Maranhão
Ronaldo Aragão
ABSTÊM-SE DE VOTAR OS SRS. SENADORES:
Divaldo Suruagy
Nabor Júnior
Onofre Quirian
O SR. PRESIDENTE (Dirceu CarneiroT- Vótaram
"Sim" 3 Srs. Senadores; "Não" 9; Abstenções 3.
Total de votos: 15.
Não houve quorum.
A Presidência vai suspender a sessão~ por·to miriutOS;
acionando as campainhas para a chamada d9s Srs. Senadores
a plenário, para votação nominal.
Está suspensa a sessão.
(Suspensa às 15h30min, a sessão é reaberta às 15h40
min.)
-

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro)- Está reaberta
a sessão.
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Solicito a -todos os Srs. Senadores que __ocupe!:J] os seus
lugares para a votação nominal.
Em votação a proposta de emenda à Constituição, em
primeiro turilo, sel_l!-_prejtifzo da emend~. __ _
- O Sr-. Affonso Camargo- Sr. Presidente, peço a palavra
pela ordem, para falar a respeito da votação.
o SR.PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) ~Tem a palavra
V. Ex•
O SR. AFFONSO CAMARGO (PTB- PR. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) -Vivemos já há algum tempo esse
problema do quorum para proposta de emenda à Constituição.
Eu perguntaria à Mesa qual é o quorum mínimo para
votar, ou seja, quantos senadores representam os 60% do
tOtal de Senadores da Casa?
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) - Quarenta e
nove é o número mínimo. Temos 62 Srs. SenadQres na Casa.
O SR. AFFONSO ,CAMARGO -..,.O problema de quem
apresentei uma propOsta de emenda, como é o meu caso agora,
é que, se houver 49 senadores presentes,. ter~mos de ter todos
os votos favoráveis. Portanto, acredito - já foi conversado
vái'ias vezes - que deveríamos fazer um entendimento com
as lideranças, no sentido de votarmos as propostas de emenda
à ConstitUição, no momento em que !odos os Srs. S_enadores
foram ~convocadOs. Se tiverm~s, aqui, 81 Srs. Seriadores e
60% estiverem a favor da proposta, ela não será aprovada.
Vamos precisar de 100% dos Srs. Senadores para aprovar
a proposta.
Esta é a minha preocupação. Não tenho, realmente, idéia
de quantos Srs. Senadores estão aqui. Acredito que não há
49. Portanto, estou tranqüilo. FiCo em contradição; ou seja,
torcendo para_ que não haja núm~!_C?·
O Sr. Cid Sabóia de Carvalho -Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Diiceti Carneiro) pafavra ao nobre S~nador.

Concedo a

O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO (PMDB- CE.
Pela ordem. Sem reviSão do orador.)- Sr. Presidente, esta
_matéria é, sem dúvida, da maior importância. Portanto, seria
interessante, já que não temos número para apreciá-la de
modo satisfatório, ou seja, para deliberarmos com a devida
dignidade, que nos abstivéssemos de votar -pois é -iriipossívef, com o quorum presente, cieterminar o_ d_e_stino dig9,o
dessa emenda do Sel::tador Affonso Camargo - e apreciássemos a matéria em cJia que a Casa Çstivesse mais cheia,
A Liderança do PMDB tem essa preocupação com a
natureza da emenda que tem cunho social de grande destaque
e importância, como todos estão compreendendo~ Mas será
__ impo~ív~l um -.exato e justo exame de urna eiiJenda tã_o importante com esse quorum. Por isso, a Liderança do PMDB libera
os seus integrantes para que votem da maneira como desejarem ou que não votem, dando uma nova oportunidade a essa
emenda, com a Casa repleta.
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) ....:. A questão
de ordem de V. Ex~, por si só, esclarece a Casa.
Em votação a Proposta de Emenda à Constituii;áo n9
2191, em primeiro turno, sem prejuízo da emenda.
- ~ Os Srs. Senadores já podem votar. (Pausa.)
(Procede-se à votação.)
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VOTAM "SIM" OS SRS. SENADORES:
Abdias· Nascimento
Divaldo Suruagy
Eduardo Suplicy
Élcio Tavares
Epitáci<Y Cafeteira
Esperidião Amin
Gerson Camata
GUilherme Palmeira
João França
Josaphat Marinho
José Richa
Levy Dias
Mário Covas
Nabor Júnior
Nelson Wedekin
José Paulo Biso!
Telmo Vieira
Teotônio-Vilela Filho

VOTAM "NÃO" OS SRS. SENADORES:
Antônio Mariz
Áureo Mello
Chagas Rodrigues
Ney Maranhão
O SR. PRESIDENTE (Dirceu ·earneiro) "-Votaram
"Simu 18 Srs. SenadoreS; e "Não" 4.
Não houve abstenção.
Total de votos: 22
Não houve quorum.
A matéria Vóltará à Ordem do Día: oportimã.me-nte.

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro)- Item 7:
-7Discussão, em primeiro turno, da Proposta de
Emenda à Constituição tt" 12, de 1991, de autoria do
Senador Maurício Corn~a e outros Senhores Senadores,
que cria o Conselho Nacional de J_ustiça e- dá- OUtras
providências. (Dependendo da votação do Requerimento n\' 603/91~ de adiamento da discussão.)
Em votação o requerimento.
Os Si-s-. Senadores que o aprovam permaneçam sentados.
(Pausa.)
Aprovado.
A matéria retomará à Ordem do Dfa fla datã- aprazada.
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) -:- Esgotada a
matéria constante da Ordem do Dia.
-Volta-se à lista ·de oradores.
Concedo a palavra ao nobre Senador- Almir dab!iel.
O SR. ALMIR GABRIEL (PSDB - PA. Pronuncia o
seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores, tenho
em mãos, um documento da Coordenadoria de Doenças Sexualmente Transmissíveis - AIDS, do MiniStêiio da Saúde,
sobre a -situação alarmente da epidemia de AIDS no Brasil.
Somos hoje, o terceiro pa_ís do mundo em número de
casos acumulados da doença, somente ultrapassados pelos
Estados Unidos e Uganda. Anualmente, o número de casos
tem acrescido e, o que é pior, mudado seus padrõeS epidemiológicos, ampliando sua incidência além dos tradicionais grupos
de risco. Até junho do ano passado, no Brasil, haviam sido
registrados 19.361 c~sos da doença.Somente em 1990 registra-
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ram-se 5.498 casos novos, contra 4.654 em 1989, 3.627 em
1988. 2.200 em 1987. 952 em 1986 e·630 entre 1980 a 19.85.
Portanto, a incidência tem crescido vertiginosamente, ano a
ano·.Se no início, no Brasil a AIDS atingia prinCipalmente
homOssexuais masculinos, de classe média e média alta, usuários de drogas injetáveis e pblitransfundidos de sangue e hemoderivados, particularmente os_ he_moft1icos, nos últimos anos
começou a atingir a população geral heterossexual, tanto mas--~- colina, como feminina. Entre 1980 e 1986, eram apenas 5%
dos casos. Em 1991 já são 19%. O que é muito grave é o
fato de a epidemia tornar-se incontrolável. quando começa
a atingir porçõe"S significativas da popUlação geral, heterossexual.
- Outra mudança no padrão epidemiológico é a incidência
crescente entre as mulheres brasileiras.
Em 1983, a relaÇão entre os homens e mulheres acometidas era de 122 para 1, em 1985 passou de 30 para 1 e em
1990 chegou a 8 para 1.
O auri:Iento do percentual de mulheres infectadas gera
um enorme problema social. EITdómO de um terço dos filhos
dessas- mulheres nascem infectados e desenvolyem AIDS a
partir dos 6 meses de idade, matando antes dos 2 anoS, coin
muito sofrimento. Os_ que não se infectaram ficarão órfão
precocemente. A transmissão perinatal que praticamente inexfslia no Brasil em 1985, já atinge 2% do total de casos de
AIDS, o ciescimento do número de mulheres infectadas em
idade fé:ffil permite prever o problema dos "Órfãos de AIDS-"
no Brasil, com repercussões sociais e· humal)aS de gigantes~s
dimensões.
A OrganizaçãO Mundial da Saúde estima qUe até o final
desta década, mais de 10 milhões de órfãos da_Alr;>S existirão
no mundo.
Os ãdolescentes estão também sendo rapidamente atingidOs, por meio da transmissão po-r-drogas e sexo.
Além do crescimento alarmante de doentes no Brasil
- 0,24 por 1 milhão de habitantes em 1983 para 36,6 em
1990 -muito mais preocupante é o número de infectados
que fá existem no País -estimado em SOO a 700 mil pessoas
e o número das que estão sendo infectadas hoje, o que poderia
ser evitado. Bons programas educativos estudados pela Organização Mundial de Saúde, revelam redução em mais de 50%
da infecção que _ocorreria sç_nada fqsse f~it_o. 'QI11_ esfqrço
nacional poderia reduzir sigrtificatiVamente a transmissão no
Brasil.
A disseminação heterossexual da doença.é muito grave.
Numa pesquisa realizada entre prostitutas de baixa renda no
Rio de Janeiro mostrou que 9% das mulheres estudadas est.av<tm infectadas. Todas -eram assintomáticas e netn sequer sa_biam__que -eStaVam infectadas: - Cada uma tinha em média quarenta e três clientes por
semana. Ou seja, mais de dois mil parceiros por ano.
A capacidade atual de atendimento da rede de serviços
de saúde no Brasil não é suficiente para prestar assistência
médiCa em geral à população, quanto mais a pacientes de
AIDS que necessitam maiores cuidados e são mais dispendiosos que a média dos outros doentes. E~ta rede não suportará um aumento expressivo da demanda de doentes de AIOS.
Lembramos ainda que os planos de saúde privados existentes
no País excluem o pagamento de despesas com doentes de
AIDS. Ou estes doentes arcam com as despesas elevadas ou
recorrem ao setor público, tão precâriamente instalado no
momento.
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Os custos económicos da epidemia de AIDS podeião
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de maior risco: prostitutas, usuários de drogas, homossexuais,
cri~nças de rua garimpeiros, etc. É fundamental que toda
AZT ou de medicamentos importados, está em torno de doze
transfusãode sangue no Brasil seja testada para o vírus da
mil dólares por ano.
AIDS.
..
.
Os custos indiretos da doença são ainda miaores.-A doenÉ preciso ter facilidades para o diagnóstico_ da infecção
ça mata principalmente pessoas entre 25 a 35 anos em plena
e acompanhamento dos casos com ·ambulatórios cap-ãzes de
atividade produtiva.
orientar os portadores do vírus e tratamento precoce das comNos Estados Unidos, os custos índiretos da AIDS foram
plicações. E preciso de hospitais-dia para tratamento em regicalculados na base de 6 a 8 vezes os diretos. Em 1992, naquele
me de semi-internato e mais leitos hospitalas para atendimento
país, estão previStos dispêndios_diretos de 12 bilhões de dólares
dos casos que deles nec~ssitam.
_
com doentes de AIDS e 70 bilhões para custos indiretos.
O envolvimento efetivo e constante de todas as instituiNa África, segundo a OMS, a epidemia de AIDS já está
ções 11acionais é necessário para reverte"! este quadro sombrio
afetando o cresCimento populacional de vários países,_
que nos ameaça. São precisos também recursos financeiros
O Brasil corre o risco de perder o controle da epidemia
volumosos. Estima-se o montante de 100 milhões de dólares,
se nada for feito imediatamente.
para um programa efetivo.
Segundo o Dr. Michael Merson, diretor do Programa
Peço veementemente a atenção do Sr. Ministro· da Saúde
Mundial da AIDS da OMS, recentemente em visita ao Brasil
para esta prioridade; na medida em que para o Orçamento
e que esteve em meu gabinete, nosso país não-pode esperar
de 1992 o Ministério da Saúde propõe importância- relativaque a situação se torne caótica para~ então toma~ medidas
mente grande de 280 bilhões de CruzeirOs destinados- aos CIAC
de controle como muitos países da Africa e da Asia. Será
e, apenas. 10 bilhões de cruzeiros para o hemocentros.
tarde demais. Alguns países africanos estão com suas econoHá possibilidades de intervenção que não devem ser permias inviabilizadas por causa da AIDS, a indústria de turismo
didas. Pode ser que, daqui a alguns anos, já seja tarde demais.
está falindo e os investimentos externos são nulos onde a
Ao mesmo tempo que devemos lutar contra a miséria,
epidemia está fora de controle.
a injustiça, o analfabetismo, o desemprego, a promiscuidade
Em alguns países da África, 30% da população está infechabitacional, há necessidade de medidas específícas de contada.
trole da epdemia de AIDS. E não devemos deixar de tomá-las
O infectado de hoje é o doente de amanhã. Ciiiqü-enta
oportunamente sob pena de sermos, mais tarde, jul&ados por
por cento, entre 9 a 10 anos de infecção adoecem. Estimanomissão pelas gerações futuras.
do-se que haja no Brasil 700 mil infectados pelo vírus, que
Sr. Presidente, Srs. Senadores, resolvi fazer este discurso
ainda não desenvolveram a doença, até o final de 1995 deveaqui no plenário do Senado Federal com vistas a que os Senamos esperar mais de 90 mil casos novos de AIDS. Sei"ã""Caótica
dores possam desenvolver em seus Estados toda a atuação
a assistência médica e hospitalar a estes doentes.
e ação política cabível no sentido de _despertar este_País em
As estimativas sfõ-eSfirreccdoras. Eni cerca de 15 anos,
relação a um drama da maior repercussão para a sua população
o vírus da AIDS infectou de_S a 10 milhões de pessoas, segundo
e que não terá formas de controle, dentro em breve, exataa Organização MUndial da Saúde.- mente por não se dispor nem de vacina, nem de tratamento
_
A estimativa atual é 1.2DO.OOO doentes. Aquela Organi- adequados.
Ê preciso ter em conta que o Rio de Janeiro, São Paulo,
zação tem registrado ape!laS 400.DOO caros. Sabe-se porém
Santos, cidades como São José do Rio Preto, Ribeirão Preto
que mais da metade dos casos não é notifíC3.da.
A principal causa de morte entre adultos jovens de 20 e outras tantas cidades deste País, especialmente localizadas
a 40 anos é atualmente a AIDS, eiil muitas ddades- de grande nas, assim chamadas, áreas de desenvolvimento deste País,
porte na Austrália, Estados Unidos e Europa OcidentaL Em estão so brisco extraordinário fl'~l<:l fato de que, hoje DJ.esmo,
a_áreado interior de São Paulo já conta com uma prevalência
1988, em Nova York a AIDS foi a prillcipal causa- de ritorte
da infecção, e já conta com um número de casos maior ..do
entre indivíduos de 25 a 34 anos de idade, de ambos os sexos.
que a própria Cidade do Rio de Janeiro.
___ __ _
Na África, váiios países ao Sul do Saara têm tido um
Esses dados me parecem da maior importância, e o apelo
aumento da mortalidade infantil em até 50%, devido à AIDS,
neutralizando todos os esforços dispendidos para redução da qué fazeffios é tanto â classe política, conio ao Poder Execumortalidade infantil por diarréia e doenças infeccioSaSCOritrO~ -tivo, Do sentido de despertar para esse grave probleTQa do
final do sécUlo para o nosso Pai~._
lá veis por imUnização nos últimos anos.
-Sr. Presidente, Srs. Senadores, é preciso que o·GovertrQ_,-O Sr. César Dias- Permite V. Ex' _um aparte?
o Congresso-Nacional e a sociedade se mobilizem para evifar
em nosso País a catástrofe que se está prevendo.
O SR. ALMIR GABRIEL- Poio não.
. Não pode faltar recursos pará educação da população.
O Sr. César Dias- Senador Almir Gabriel, eu gostaria
E preciso utilizar-se dos meios de comunicação de massa para
de parabenizá-lo pelo discurso- desta tarde, principalmente
conscientizar a população do ri~co da AJDS e dos m_eios para
evitá-la. É preciso também recursos para assistênCia aos doen- Porque ess·a dOença está assolando não apenas o Brasil, mas
o mundo como um todo. E não vi, ainda, nenhuma preocu-_
tes.
O .BrasiJ dispõe de requisitOs favoráve-iS Para'" cÜssemi; pação maiof do Governo, no qué tange â epidemiologia dessa
doença, um estudo mais acurado, pelo Ministério da Saúde.
nação da doença: urbanização acelerada da população,-trinta
Por exemplo, em Roraima já houve mais ou ~enos 15 casos
milhões de ànalfabetos, concentração de renda que gera enorde AIDS, e dos 15 casus parece-me que 6 não são do nosso
me quantidade de pobres e miseráveis, prostitUição e cbnsuino
Estado, são imigrantes. Mas o que p[econiza a brgariiza-ç-ãocrescente de drogas, migração inter-regional intensa.
Mundial de Saúde? Para cada caso de AIDS existem 100
É necessário um amplo programa: contínuo de conscientransmissores do vírus HDVL3. Acho que V. Ex' está trazendo
tização nacional sobre AIDS e .Particularmente para os-grupos
ser devastadores. O custo de um paciente sem inclusão de
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a este Plenário uma das coisas mais importantes para a saúde
do brasileiro principalmente dos joveQ.s, e da faixa "etária entre
20 a 40 3nos. Segundo as revistas que fizeram publicações
sobre a AIDS no mundo todo, se não tivermos cuidado, princi-

palmente com a prevenção, com o trabalho direcionado do
Ministério para cOmbater efetivamente a AIDS,- atÇ_que os
organismos internacionais, os cientistas e_o -mundo todo descubram uma vacina, até o ano 2000 teremos em cada lar brasileiro
um parente transmitindo ou já Com o vírus·di AIOS albergado
em seu organismo, o que é grave. Se exíste um Ministério
hoje no País, ao meu ver, que está realmente trabalhando
co-ncatenado com o Congresso Nacional é o Ministério da
Saúde. O Sr. Ministro tem vindo aQui e tem ouvidO os pã:ilaR
mentares. O discurso de V. Ex~ irá contribuir rituitO para
que o próprio Ministro, através de sua eci,Uipe, dê uma atenção
especial a essa doença. Parabéns a V. Ex~
O SR. ALMIR GABRIEL -Muito obrigado, agradeço
a V. Ex~ pelo aparte e coloco alguns aspectos. Uma hipótese
levantada pela Organização Mundial da Saúde é de que, realmente, até o ano 2000, erri cada família eXistirá uma pessoa
portadora da infecção pela AIDS.
Em segundo lugar, no conhecimento atual da Mediciria,
cada portador de AIDS será rriais tarde um doente de AIDS,
a menos que ele morra por outras patologias. Ao contrário
de uma infecção como a tuberculose e tantas outras infecções,
no caso da AIDS, o portador será inexoravefmente um doente
da AIDS, ao ·contrário da tuberculose, como disse, em que
mais de 90% das pessoas se curam espontaneamente. Curam R
se independentemente de qualquer açáo específica de trataR
menta para tuberculose.
Um dado dramático é que o crescimento _que estãrttos
tendo nos faz sair da terceira posição, entre o_s pafSes com
AIDS no mundo, para chegar à segunda posição muito breveR
mente. Logo após se constatar no Brasil a presença do vírus,
se fez uma enorme campanha, mas ela caiu no esquecimento.
Hoje, a AIDS está sendo trabalhada no conjunto da sociedade
brasileira da mesma maneira que a esquistossomôse; da mesma maneira que a doença de Chagas da mesma maneira que
a tuberculose, a hanseníase, e não se está tomando em conta
o imenso risco que~sc tem na frente.
Gostaria de colocar aqui um depoimento pessoal. Nós
discutíamos com a área económica, há dez anos, sobre a necessidade imperiosa de se fazer vacinaçãn--antf-ãfuen.1íéa, porque
o problema no Brasil era grave. O único momentO -em que
as autoridades da área económica resolveram paiar- para dar
recursos para a vacinação anti-arriaólica foi rio momentO em
que levantamos uma determinação in~ernacional que diz que
os pafses que tem nos seus portos febre amarela n_<\O podem
ter navios nem aviões a eles -chegando. Só com o argumento
de que a exportação seria cortada foi que se conS"egufü recursos
para a campanha contra a febre amarela.
Temo que tenhamos que chegar a essa situação, quando
muito_ antes disso poderíamos fazer, sem dúvtçia algu~a, a tos
e ações da maior importância para deter a infecção hoje tão
grave no Brasil.
O Sr. Fernando Henrique Cardoso -:Permite V._ Ex•
um aparte?
O SR. ALMIR GABRIEL -Com todo prazer.
O Sr. Fernando Henrique Cardoso- Considero o pronunciamento de V. Ex•, ne~ta tãrde, da maior importância.
Até devo dizer que fiquei muito -feliz, porque eu me havia
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comprometido com o grupo de_ trabalho do qual participo
no Cebrap - Centro Brasileiro de Análise e Planejamento
-que discute _as questões da reproduç'ão humana, de trazer
para o Senado a questão que V. Ex• traz hoje, com muito
mais propriedade do que eu, pois é conhecedor profundo
dessa matéria e matérias correlatas. V.-Ex• tem inteira razão.
o desCaso das nossas autoridades sanitárias em mafér'ia ae
atendimento da AIDS é gravíssimo. Não tinha, de memória,
os números do orçame.nto que V. Ex• citou, mas aí se vê
a desproporção de 280 bilhões para 10 bilhões. Estamos tratan_do a questão da AIDS como se fosse algo que não nõs vaiafetar, como se fosse alguma coisa menor. Quando V. Ex•
diz que o Brasil caminha para um inglório segun~o lugar,
e que daqui a pouco vai disputar o primeiro, vemos a tragédia
nacional. Então a essa tragédia a resposta tem que ser pronta,
objetiva; há necessidade de recursos humanos e orçamentários. Eu não tinha o dado que V. Ex~ tem de que os portadores do vírus são predispostos quase que automaticamente
à doença. Então, o custo que-isSo dará ao Brasil, daqui para
frente, será mais alto do que se atacarmos desde já, preventivamoente, não só através da educação, que é importante, mas
através _de recursos para tratamen_t9'·-e assist~ncia. De modo
que V. Ex• está chamando a atenção e espero que o Sr. Minis·
tro da Saúde, que é médico, pessoa afeita à matéria, ao ler
o discurso de V. Ex~ ainda tenha tempo de corrigir, no Orça·
mento, a provável falta de atendimento que -vai" acontecer
no Brasil daqui para a frente no que tange _à AIDS. Muito
obrigado a V. Ex•

O SR. ALMIR GABRÍEL -Agradeço a V. Ex•. Isso
reforça exatamente o fato de que, ao estar estudando essa
questão, a indignaÇãO que me tomou ao ver· recursos-sendo
destinados a áreas que não são específicas--da saúde, que se
pode ter todo o questionamento, pelo menos no âmbito da
saúde, embora não se tenha com relação às outras questões
sociais, mas que o problema levado em fui]:ção de não se
ter hemocentros suficientes neste País-,- os recursos destinados
a área dos CIAC chegam a 280 bilhões de cruzeiros. Isso
mostra, no meu entender, o quão pouco o Governo está cuidandq desse problema da major importândã·pará os d~stinos
da população brasileira. Era o que tinha a dizer, Sr. Presi·
dente. (Muito bem! Palmas)
~O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneíio) - Concedo a
paiavra, como Líder, ao nobre Senador Teotónio Vilela Filho,
por 20 minutos.

O SR. TEOTÓNIO VILELA FILHO (PSDB- ÀL. Como Líder, pronuncia o seguinte discurso.)~ Sr. ~:fe_sjde:!_lte, __
Srs. Seriadores, a i?Volta çJos bra~ileir9s, incontida diante da
SUce5Sã0 de eqUÍVOCOS pOJítif:OS e de desmandos· adminiStraR
tivos, encontra hoje um alvo personificado no que se convencionou chamar de "República das Alagoas". O nome do Estado de Alagoas tem sido, por isso, amesquinhado no noticiário
dos jornais, como símbolo da incompetência administrativa,
ironizado como emblema da corrupção e- da impunidade, ou
mais dolorosamente repudiado como matriz do infortúnio nit·
ciOnal. Em seu grito de justa revolta, a opinião públiCã. brasileira brada contra o abastardamento do poder público, privatizado em vergonhosas ações entre amigos, e confunde o esgarçame-nto administrativp_ e moral_ do _goyerºo com essa desprezível ''R~epública das Alagoas", A indignação nacional confunde Alagoas com a indignidade nacional.
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Não, mil vezes não·! Alagoas não são as famigeradas siglas
de pessoas ou instituições que mais-se ideõtificarir ComoSerihas
de tráfico de influência, ou de favorecimento familiar despudo-

rado, com todo o caudal de suspeitas que cercam tais manobras. Não, Alagoas não se confunde com os beneficiários
suspeitos das obras sem licitação, nem dos programas fantasmas de assistência jamais prestadas. Não, Alagoas não- se
confunde nem com a parentela, nem com a clientela do poder,
agindo-nas sombras, que é nas sombras que se moldam as
coisas escusas. Não, Alagoas não se confunde com a impunidade_ de criminosos p-úblicos ou de réus confessas de ilícitos
administrativos, por ·mais que existam alagoanos índiciados
ou suspeitos. Alagoas sequer se confunde com a grave criSe
administrativa que par3.1isa o gOVerno e com o esgarçatnento
moral que o atinge e o leva a desintegração prematura.
Alagoas é mais vítima que o Brasil. Há quatro anos temos,
nas Alagoas, uma rede escolar pública sucateada, enquanto
crescem os índices de analfabetos, agredindo nossa consciência
de cidadãos. Alagoas tem, ainda hoje, 30% de seus postos
de saúde paralisados_ por falta de medicamentos, d~ equipamentos ou de pessoal.
Somos recordistas de mortalidade infantil, de analfabetismo e de desemprego. Maceió explode sua população, inchada pela migração dos que procuram a cidade em busca do
trabalho que não recebem.
Alagoas não tem sequer um projeto de desenvolvimento
integrado, harmónico, mas sobretudo c_onsistente. Apesar das
divergências e diferenças políticas, já procurei o governador
do estado, o prefeito de MaCéio e o próprio Presidente da
República, insistindo na inadiável necessidade de se montar
um projeto para o ·e-stado, que evite a dispers3.o de recursos
e contemple prioridades claramente definidas. Mais ainda,
um projeto que permita ao estado condições mínimas de Um
desenvolvimento auto-sustentado, que lhe permita es_capar
da opressiva dependência da monocultura da cana-de-açúcar.
Nem isso AJagoas conseguiu!
Alagoas, inSisto, é mais vítima que 6 Brasil. Vive, como
o Brasil, todas as conseqüênchlS.da crise econômíCa,-do desemprego que aumenta, dos salários que minguam, dos serviços
públicos que vão à falência mas tem arrostado o ónus adicional
da injúria, corrto se trêS milhões de alagoanos, que têm uma
esperança de vida ao nascer nos limites da Europa do século
XIX, houvessem, por algum instante, se locupletado de favores ou benesses. Alagoas, como o Brasil, vive todas as incertezas da angustiante crise política que termina por atropelar
as instituições, por repetidos equívocos que levam à violação
da constituiçãO, e pelo desrespeito aos poderes legislativo e
judiciário; sítuação que causa o isolamento do governo e que
o leva a perder a credibilidade, sustentação política, e apoio
parlamentar. Alagoas tem de arrostar também _o desprezo;
como se três milhões de alagoanos houvessem algum dia eJ;tcarnado a arrogância e a prepotênCia ou alguma vez houvessem
se beneficiado do emblemático estilo do "bateu, levou''.
Tenho hoje com Alagoas a mesma obrigação e o mesmo
dever de justiça que tive ontem com o Brasil. Por questão
inarredável de justiça, tenho hoje de gritar ao Brasil _com
a insuspeição- de quem em qualquer momento, se aliou ao
atual Presidente da República, de gritar que Alagoas n~o
é corrupção nem arrogância, não é fisiologismõ_ nem iffipun-idade, não é violência -nem e-xtorsão. Sr. Presidente a indig. nação dos Alagoanos não é menor do que a dos brasileiros:
todos clamam pela apuração exemplar das denúncias levantadas, não importam que gabinetes venham a atingir. Todos
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clamam, em Alagoas como no Brasil, contra a impunidade,
na esjJei-anÇ'a de que os ciimiriosos sej<im conhecidos apenas
como criminosOs, que os corruptos e:rilpórcãlheffi apenas os
seus nomes e não co-nfundam~ com a derformação de sua
ptátipa ~ os desvios de suas p~~sonalid~~es? _a história dt! um
-estado e a sagà-de um povo inteiro.
Falo em nome dos trabalhadores alagoanos, olhados de
lado e com desprezo pela Nação inteira por sua condição
de alagoanos. Não, eles trabalham com honestidade. Mais
que-iSso, com dificuldades e sacrifios, enfrentando o mesmo
_arrocho salarial imposto ao Brasil com a iniqUidade que nem
os gerie"rais ousararri. Eu falo em nome dos estudaói6s da
nllnha Alagoas, chacoteado~ pàf sua naturaiídade ·aragOãna. -NãO, eles estudam e, como o -restante dos brasileiros, enfrentam o sucateamento da escola pública e a ameaça de privatização da universidade. E como todos os brasileiiOS, Veêm
a politica educacional subordinada mio às conv_eniênchis do
País mas aos interesses das empreiteiras. Falo em nome das
mulheres do meu estado, atingidas no seu orgulho cívico:
elas sofrem, como todas as donas de casa do País,_ ;:t inflação
que dispara nos sUpermercados e a recessão que Se- abate
nas fábricas e nas lojas, nós campos e nos canteitoÇde obras,
onde os maridos sofrem as agruras do salário comprimido
e a angústia do emprego instável. Os alagoanos, todos sofrem
tanto quanto os brasileiros os efeitos da grave crise.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, comungo com meu partido da proposta do entendimento em torno de políticas concretas, que abram perspectivas_ de solução para a crise que
a todos ameaça. A crise é de tal gravidade que até a nós,
adversários do atual governo, se impõe a obrigação de tentar
salvá-lo.
O Brasil foi logrado, mas a~ inst_!_tuiçó~s são maióres que
o equívoco avalizãdo por 35 milhões de votos. Q -Brasil foi
ludibriado, mas a estabilidade do processo democráticO tem
que se maior do que a própria armadilha em que fomos atirados. A ningu~m interessa o fim prematuro do atual governo,
mas nem o apoio compulsório que se faz impresCindíVel em
nome da estabilidade das institUiÇões e da democracia, nem
isso aütoriza a que se dê ao presidente o cheque em branco
cobnido pelo famigerado emendão.
O Sr. Divaido Suruagy - Permite-me V. EX" um aparte?
O SR. TEOTÓNIO VILELA FILHO- Com prazer, ouço
o aparte do nobre Senador.
O Sr. Divaldo Suruagy - V. Ex• traduz, neste instante,
a angústia de um povo por se ver· vilipendiado através das
dis!orçóes oriundas de um Governo que, além_ de deixar de
corresponder ã confiança do povo brasileiro, deixou de corresponder à expectativa de desenvolvim-ento e de ansf.io df: melhores dias_de uma comunidade que lhe emprestou os primeiros carg9s públicos que o conduziram ã primeira magistr'ãtura ~
do País. V. Ex• traduz, neste instante, com a autoridade moral
de que é dotado, todo o desabafo do povo. Alagoas está
duplamente penalizada. Tive a Oportunidade, em cinco cartas
abertas enviadas ao Presidente da República e lidas da tribuna
desta Casa, de mostrar as distorções de que Alagoas tem
sido vítima. E afirnlava que Sua Excelência o Presidente da
República utilizasse o prestígio que o cai"go lhe empresta para
m9strar que Alagoas !J.ão era terra de c_orruptos nem de criminosos; que em Alagoas de Graciliano Ramos, Alagoas de
Jorge de Lima, Alagoas de Teotônio Vilela Filho, Alagoas
de Sinimbu de Tavares Bastos falavam mais alto os serviços
prestados à nacionalidade brasileira. ComUngo dos sentimen--
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E, neste instante, orgulho-me que V.

Ex~

fale

em nome de Alagoas na Câmara Alta do País.

O SR. TEOTÓNIO VILELA FILHO- Estou muito honrado com o aparte de V. Ex~, Senador Divaldo Suruagy, que
tem sido incansável na sua postura de alerta ao País para
que aqui não aconteça amanhã, o que hoje em Alago3:s, ~nfelizmente, já é uma realidade.
_
Sr. Presidente, equivoca-se o ministro da justiça ao pretender, na prática, aniesquinhar a proposta s-upra-partidária

de salvação do governo a manobras para aprovar o emendão.
Em nome da governabilidade, trama-se, na verdade, a mutilação da constituição, com grave desequilíbrio entre os poderes, _o atropelamento do legislativo, a violentação do judiciário, e o esvaziamento do ministério público.
O diálogo e a busca de soluções comuns e negociadas
para a crise não pode ser confundida com a leviandade partidária e a irresponsabilidade política do hipertrofiamento do
poder executivo, com a concentração de poderes que só os
~generais enfeixaram na esteira do AI-5.
E preciso salv3r o governo, a partir da_constatação do
fracasso de suas políticas, até como pressupOsto para sua reorientação. Mas é impreSchtdívcl, sobretuqo, que se preservem
as instituiÇões, que se garanta ·o- controle_ social sobre o_s atos
do poder,·até para se assegurar· aos brasileiros o e·spaço inalienável da indignação contra a incompetênCia oU a impunídade,
contra a arrogância ou a corrupção. Os alagoanos alimentam,
hoje, a mesma santa e justa indignação dos brasileiros porque,
como os brasileiros, eles fogem da indignidade, não ímporta
que república a patrocine ou convalide.
Era o que eu tinha a dizer. (Palmas.) Muito bem!
Durante o discurso do Sr. Teotônio Vilela Filho,
o Sr. Dirceu Carneiro, r Secretário, deixa _a cadeira
da presidência, que é ocupada pelo Sr. Meira -Filho,
suplente.
O SR. PRESIDENTE (Meira Filho) _:_ Conced~ a palavra
ao nobre Senador Garibaldi Alves Filho. (Pausa.)
S. EX' não está-presente.
Concedo a palavra ao nobre Senador Esperidião Amln.
(Pausa.)
S. Ex' desiste da palavra.
Concedo a palavra à nobre Senhora Marluce Pinto.
A SRA. MARLUCE PINTO (PTB - RR. Pronuncia o
seguinte discurso.) -=--Sr. Presidente, meus nobres colegas
Senadores, uma das grandes indagações que se impõe à humanidade atual é a de que fornia deverá ocorrer o desenvolvimento social e eocnómico de nossos países, ne~te final de
século e início do terceiro milênio, contexto caracterizado
pela ocorrência de profunda e revolucionárias transformações
nos cenários eco_n-ômko, polítiCo e social. Com efeito, vivenciamos uma fase fundamental da vida
humana em que se reestruturam as economiãs, alinham-se
os países em blocos continentais, exaurem-se as ideologias
clássicas, cj.emolem-se mitos-económicos e políticos, trànsformam-se valores e conceitos.
Do po-nto de vista político, regiStrõu':se Uina--prófiiilda ·
revolução no conceito de cidadania. Ou seja, o indivíduo,
mesmo nas sociedades mais fechadas, adquiriu uma nova consciência acerca de sua identidade,_ rejeitarido todas as formas
de autoritarismo e obrigando o Estido a estabelecer processos
de intermediação que assegurem a efetivação_dos direitOS furi~
damentais dos ideais democráticos.
-
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Assim, menos intervenção estatal, maiores níveis de des~
centralização e humanização das relações de trabalho são axiomas da metade do século que se tranformaram em direitos
reconhecidos e assegurados na maioria dos países, em decorrência -~o que se denomina revolução da cidadania.
Nos países desenvolvidos, tais conquistas foram consolidadas e compatibilizadas dentro das oportunidades ofertadas
por sistemas económicos afluentes. Já nas nações em desenvolvimento, que estão adotando o estado democrático_ como base
angular de organização política, sistemas económicos raquíticos estão-se defrontando com enormes dificuldades_ para
atender a uma explosão sem precedentes da demanda social:
mais educação, mais saúde, mais habitação, condições ambientais mais favoráveis e, sobretudo, níveis mais elevados
de lazer.
Quais as causas do êxito alcançado pelas nações afluentes
no atedimento das demandas sociais liberadas pelo efetivO
exercício da cidadania? CreiO que a resposta pode ser sintetizada numa única sentença: revolução tecnológica. Ela proporcionou o suporte básico à revolução industrial, consolidou-se
durante a Segunda _Guerra M~ndial, transfOrmando-se numa
atividade prioritária em termos de investimentos, em função
de que seus frutos cresceram exponencialmente nas últimas
décadas.
_ As transformações provocadas por esse processo foram
enormes: a contínua desmassificação da produção, do consumo, da comunicação e de outros importantes aspectos da vida.
Tal processo é basicamente diferenciado, exigindo adaptações
e inovacações em todos os setores da atividade: na organização
do poder, na organização dos negócios e numa maior integração das economias nacionais em forma de blocos económicos,
apesar do bipolarismo político dos últimos quarenta anos.
Na base dessas grandes transformações, o industrialismo
clássico cedeu lugar â socie_dade superindustrial, em que as
formas__tradicionais de bu:rocraci_a_ _e_stão_sendo rapidamente
substituídas pelo processo que Alvin Toffler apropriadamente
denominou de adhocracia. Ou seja, a predominância de organizações cuja função ccrnsiste em coordenar numerosas atividades produtivas temporárias, cada uma adquirindo e perdendo existência de acordo com o ritmo de mudança que o ambiente externo e interno impõem.
Nesse contexto, Sr. Presidente e Srs. Senadores, os pequenos negócios ~ ou as denominadas Pequenas e Médias
Empresas - representam a expressão económica de tais mudanças e o instrumento mais eficaz para se dar conseqü-ência
prática a esses fenômenos, hoje universais, revelados pela
eloqüência dos números.
Nos Estados Unidos, as empresas de pequeno porte represéntarn cinqüenta por cento do ProdutO Nacional Bruto_.
Na Alemanha Ocidental, respondem por quarenta e um por
cento do investimento-bruto, por sessenta e quatro por cento
da mão-de-obra e por cinqüenta e quatro por cento do Produto
Interno Bruto.
No Japão,_ a presença dos pequenos é de tal magnitude_
que existem nã.da "menos que seís agências encarregadas de
apoiá-los- um recorde mundial. O govex:no japonês mantém,
ai_nda, fc;nte programa de peSquisa dirigida aos pequenos, para
desenvolvimento de novas tecnologias e produtos, bem como
para treiriarriento de técnicos e engenheiros, estimulando o
intercâmbio com as grandes empresas.
-Na Índia, outro país em_ que os pequenos negócios tem '
eferivo peso econôri:tii::o, -o- gOveino promove, desde os anOs
sessenta, amplo programa de desenvolvimento empresarial,
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orientando pesquisas e proporcionando assessoramento, treinamento e assisténda âS agênciás estaduais na execução de
seus prÇ>gramas.

O exemplo italiano constitui, sem dúvida, o mais famoso
fenômeno de expansão dos pequenos negócios.
Até os anos sessenta, as disparidades regionais haviam
produzido, basicamente, três "itálias": a do Norte, desenvolvida; a do Centro, em desenvolvimento; e do Sul, subdesenvolvida.
Visando à correção de tais desequilíbrios, concebeu o

governo projetes de investim~nto industrial de grande envergadura.
Em 1950, as micrO, pequenas e m-éâias empresas empiegavam bem mais de cinqüenta por centO da força de trabalho
na indústria. A econom"ia italiana apresentava, até 1970, pode-

rosa participação da economia ínformal, razão por que as
primeiras medidas de apoio aos pequenos detiveram-se naquele setor- também chamado artesanal -através do Estatuto
do Artesanato, criado em 1950.
O pOsicionamento e o iiiteresse governamentais pelas pequenas e médias empresas proporcionaram à Itália alcançar
sua industrialização e desenvolvimento, centrando sua experiência- na evolução qualitativa e quantitativa dos pequenos
negócios. Priorizada em meados da década de setenta, tal
meta foi, sem dúvida, a responsável pelo equilíbrio sócio-económico e pelo acelerado desenvolvimento italiano.
A expansão e consolidação das micro, pequenas e médias
empresas italianas não se deram, obviamente, por combustão
natural. Coube ao Estado, uma vez pactuado o ingresso dos
pequenos na economia formal (o que implica a redução do
custo da legalidade), estabelecer estratégias de política económica, de modo a tornar consistente esse processo.
Eis algumas medidas:
1. Áfea-Sisteln3.: conêeritraÇão- territ0-ri3J de empresas
que produzem bens similares ou bens complementares, integradas verticalmente, Geralmente atuam em setores tradicionais, onde a inovação tecnológica não~ rundamen,tal e a oferta
de mão-de-obra é intensa, com baixos custos ~e capital fixo.
2. Descentralização Produtiva: sistema de subcontratação, formado por uma empresa-cabeça que detém, no mínimo, o '"modelo" industrial e a comercialização dos produtos
- e as empresas subsidiáveis, que -cuidam de etapa específica
da produção do processo produtivo.
3. Integração Vertical: sistema que funciána para apTOdução de bens mais sofisticados e que exigem irioVaÇõeS tecnológicas. É o passo seguinte aos sistemas ãfttériOfinente citados.
4. Economia Subterrânea: organizam-se em :lSSOciaçóes
ou cooperativas, integrando-se aos sistemas anteriores. São
cooperativas de produção, que atuam na forma de descentralização produtiva ou por produção similar. Geralmente, a
comercialização é missão das Câmaras de comércio.
5. Consórcio de Exportação: integração -dos sistemas
anteriores, voltada para conquista e comercialização de _produ~
tos no exterior. Constata-s-e a- existência de grande dinamismo
empresarial e forte tendência associativista, para promover
compras, vendas, pesquisas tecnológicas, capadta"Çôes e créditos, bem como organização estratégica_do~_ ~!stemas. Sua ~
racterística fuiidarnental é o alto grau de independência empresarial, em que as empresas são, simultaneamente, fornecedoras e consumidoras de bens e serviços, mantendo alto grau
de flexibilidade tecnológica e de autonomia, para diferenciar
seus mercados de vendas e abastecimento.
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Tal estratégica_ de política para as pequenas e médias
empresas produziu metamorfose profunda na mentalidade
económica da Itália. Eis algumas delas:
a) transformação do perfil do empresário;
b) transfofmação da organização da empresa, com novas
tecnologias de gestão e_ administração estratégica (infoftTiática,
sistemas de informação e decisão);
c) introdução de novas tecnologias de produção (microeletrónica, robótica, equipamentos computadorizados);
1;1.) desenvolvimento da inovação tecnológica de produtos
e processos;
e) melhoria do profissionalismo do empresário e aumento de seu interesse pelo associativismo;
O maior atenção à_ racionaliz_ação da piodução e do controle de qualidade dos produtos e serviços;
g) estabelecime;nto de estratégias industriais coletivas,
onde somente haja integração produtiva;
h) valorização dos recursos humanos e seu treinamento.
As ações do governo, nesse processo, resumiram-se a
estímulos nos seguintes setores:
-desenvolvimento tecnológico das pequenas e médias
empresas;
-fomento do associativismo;
....,... fomento das exportações;
-criação de fundos de investimentos e financiamento.
Numa primeira etapa, o governo italiano cuidou da institucionalização dos pequenos, favorecendo-os com incentivos
fiscais/financeiros e Promovendo a modernização adminiStrativa de seus empresários.
A seguir, promoveu pesquisas de desenvolvimento, fomentando o associativismo e as exportações, através da difusão--regional de organismos próprios. Por fím, -crio-u fundos
financeiros e de investimentos, para -g-arantir a· expansão dos
negód.OS e de mercados das pequenas e m-édias empresas.
De 1953 a 1976,300 mil microempresários do setor artesanal receberam créditos para expansão. De 1961 a 1971, 41
mil pequenos empresários receberam créditos de fomento.
Em 1976, criou-se fundo de financiamento, destinado a investimentos adicionais e de modernização, com dotação orçamentária inicial de 3 milhões e 844 mil dólares.
Em 1977, através de lei, passou-se_a promover as exportações das pequenas e médias empresas, quase como prioridade
nacional, com apoio efetivo do governo.
-Hoje, elas contam com sólida estrutura na Itália~ _Há
um comité-de política de exportações para definir a presença
italiana no exterior e. as- Políticas comerciais, de crédito e
de seguro para exportação, como também cooperação internacional com países em desenvolvimento. Esse comitê é composto pelos Ministérios da Económia, da Fazen~a, da Indústria, da Agricultura, das Relações Exteriores é -do Comércio
Exterior.
O Ministério do ComérciO Exterior mantém diversos escrifórioS- no estrangeiro para promover exportações e iflfércâmbios comerciais. A Oficina Italiana de Câmbio centraliza
as 3.tividades cambiaís e as tfansações monetárias.- Q Instituto
Nacional do Crédito a Médio Prazo promove financiamentos
às exportações e, somente em 1982, aplicou 2 milhões e 751
mil dólares em 410 operações de créditos às exportações.
A Seção Especial Para o -Seguro de Crédito das Exportações garante todas as operações mercantis das pequenas
e médias empresas no exterior. Além do governo, as câmaras
de comércio promovem exportações e autofinaOdaritentos,
através de participações solidárias das pequenas e médias em-
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presas em conias mensais. Tanto as tâmaras-de cofuércio comO
as instituiçOe privadas que atuam nas expbrta:çóés ·apresentam
estruturas bem descentralizadas.
_
Essas são avaliações resumidas de estratégia-de política
económica de um país que soube, com sabed()ria e eficiência,
incOrporar o fenômeno dos pequenos negócios. Para o Brasil
-- em que o '~surto" dos pequenos negócioS" e- igualmente
impressiónartte --há lições preciosas ã incorporai. ·

Sr. Presidente, Srs. Senadores, e"i:n todo-O Planetã, neste
início de anos 90, está em mutação o- pi"oceSso econóinico,
quer nos países baseados na livre ihiiciativa, q-Uer hos de irispiração dirigista.
__ ,. : _
Cresce, neste final de século, movimento em favor de
novo liberalismo económico - e até ·polítiCo. Trata-se de
tendência, até Certo-p-onto, curiosa, pois inverte convicção
decorrente da Grande DepressãO de 1929. Naquela ocasiãO,
aos olhos da comunidade acadêmiCa do Ocidente parecia patente que os princípios fundamentais do liberalismo económico tiflham mais coerência teórica que propriamente pratic-a:.
bilidade.
Em face disso, caberia ao Estado, através da manipulação
da demanda agregada, papel fundamental para assegurar o
pleno emprego.
Entretanto,--o Estado, nessa nova fãse- pós-Depressão,
não se limitou apenaS a ser regulador cíclico daquele processo.
Seus tentáculos_ estenderam-se sobre todo_ Q espaço económico. Em parte, pãra cbriter o- crescente poder econmómico
e político das grandes organizações, decorrente O.a _elevada
concentração industrial ocorrida entre as décadas de 30 e 70,
em parte, para apoiar e fomentar o âesenvolvimento-dOS- setõ-~
res mais débeis da economia, de grande importância em termos de ocupação de mão-de-obra, distribuição de renda e
competição de mercado.
Graças a essa relativa proteção, os pequenos negócios,
sobretudo nas nações industrializadas, puderam encontrarespaço suficieiitemente arriplo para se fortalecer. Aproveitando
vantagens decorrentes de oferta bastante elástiCa de mão-deobra e de grande flexibilidade operacional, o pequeno negócio
póde sedimentar-se em bases sólidas, aproveital).do, inclusive,
avanços da informátiCa.
· ·
A contribuição das pequenas e médias empresas para
a redução do grave problema do desemprego nos países industrializados, resultante da crise do petróleo, abalou a crença
de que somente grandes empreendimentos e obras gigantescas
poderiam possibilitar a absorção dos crescentes contingentes
de mão-de-obra. Nos países menos desenvolvidos, onde a
alta taxa de crescimento populacional associa-se a urit processo
de ttrbanização acelerado e desorganizado e com baixa taxa
de poupança interna disponíVel para investimentos,- as empresas de menor porte e as atividades individuais são res.ponsá veis
por parcela substancial da ofertit de emprego e ocupação.
O mito de que a inOvação tecnológica --dependia das
gigantescas cOrporações foi superado pela gr3nde contribuição
dos empreendimentos de menor porte nesse campo. Os avanços na área da ip.formática e as mudanças nos hábitos dos
consumidores em direção a produtos e serviços mais personalizados encontraram na criatividade e flexibilidade dos pequenos negóciOs -Iapida resposta. A crise dos anos 70 e a recuperação dos países industrializados na década de 80 demonstraram que as pequenas e médias empresas possuem grande
capacidade de se adaptarem ãs mudanças, bruscas ou lentas,
das condições económicas, possibilitando a superação rápida
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dos des;1fios coqt que se defrontam as nações, sejam eles
de natureza interna ou de origem externa. Como tal, tais
empresas são agentes -de mudança.
O fort3Jecimento desse segmento_ empresarial contribui
para mãior estabilidade e equilíbrio da economia, com a utilização de matérias-primas locais, o aten~irnento a mercados_
ou segmentos_ de pequena dimensão, além de participação
relevante como fornecedores_.e clientes das grandes empresas,
possibilitando o aumento da eficiência do sistema produtivo.
.-

.

.

-

--~-

--

-

-

-Na esfera ;o~iai, as pequenas e ~édias empres~s ~ão
apenas contribuem para geraçã9- de emprego- inclusive para
as camadas ~ais jovens ou -nrénos preparadas- como representam um Importante mecanismo de mobilidade social melhor distribuição de renda e ampliação de classe média. '
As possibilidades de ascensão, isto é, de passar da colldição de assalari~do a micro ou pequeno empresário, constituem
um fator relevante para a estabilidade política, funcionando
CQJllO antídoto à prevenção da luta de classes. Empresa e
trabalho são conceitos interligados nos pequenos negócioS
conform~ revela pesquisa realizada na Espanha, e que dev~
se repetir em outros países, na qual 72% dos empresários
pesquisados criaram suas empresas e_ 86% deles foram anteriormente trabalhadores.
A empresa é o caminho para a criação de riquezas, para
o que necessita de liberdade para que o homem se realize
através do empreendimento, fazendo de seu sucesso pess_oal
um instrumento do desenvolvimento. A liberdade económica
nª-o é um luxo_ para os-:ricos, mas ·uma necessidade para os
pobres.
-~o entanto, Sr. Presidente, S-rs. Senadores, entre as na-ções em vias de desenvolvimento, de modo geral, constata-secrescente ~arginalização do setor dos pequenos negócios e,
e·m conseqüência, acentuado creScimento da economia informal - como é o caso brasileiro. IncÇ>mpreensivelmente, as
políticas económicas desses países subutilizam o enorme potencial dos pequenos negócios como o meio mais exe-qUív~l
de ingressar em novo estágio de desenvolvimento. E insistem
em explorar modelos substitutivos df: illlportações~ apesar de
cài1Ce:Otiid6res de -renda e de propo-rcionar -pouca absorção
de mão-de-obra.
Nesse contexto, Sr. Presidente, Srs. Senadores, o Brasil
alinha-se com os países em desenvolvimento. Depois do rápido
cre_sCimento alcanç3:do após a Segul_lda Q_uerra Mundial em especial nos anos -70 - , passou a enfrentar, na década
seguinte, baixas de crescimento, elevados níveis de inflação
e acentuado desequilíbrio em suas contas externas.
As políticas económicas dos sucessivos governos têm-se
mostrado impotentes para resolver satisfatoriamente tais problemas. Aprofundou-se à crise estrutural, trazendo a reboque
mais ~esemprego, maior pobreza, deterioração do padrão de
vida nos grandes centros urbanos e, por extensão, inquietação
política e social.
Não existem formas miraculosas para superar esses graves
problemas. Eles se entranham, amalgamam-se em causas que
possUem as mesmas raízes ecónóniicas, políticas e sociais:
A solução reside_ na adoção de medidas que reestruturem,
revolucionem e oxigenem todos os tecidos da sociedade e,
em especial, o setor dos pequenos negócios.
Na verdade, 11ão se pode negar que a estratégia de indus~
trialização brasileira, baseada em significativa" próteção à produção interna, gerou resultados positiVoS no sentidO da insta;.
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lação de um amplo parque industrial no Pafs. Mas não_ é
menos verdade que esse proce..<>SO esgoto_u-se e criou uma série
de distorções, em termos de eficiência- da indústria nacional,
que, efetivamente, precisarii ser superadas.
--
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cráti~, fiscal e parafiscal que assegure, na prática,a igualdade
de condições entre os pequenOs neg6ciciS

e- as

g!'andes_ em-

presas.
No campo da infra-estrutura necessãiia: ã:O_ desenvOiviCom efeito, segundo o economista bri.tânic.Q__ Angusto rtfenro das _empresas, merece especial destaque -a responsaMaddison, o Brasil apresentou, entre 1970 e 1987, a maior bilidade constituCional do Governo de dOtar o P3ís- de um
taxa de crescimento da economia, com média anual de 4,4%, sistema educacional capaz de preparar os cidadãos para se
seguido do Japão- 3,9%- e dos Estados Unidos- 3,4%. adaptarem às mudanças e à evolução tecnológica. Na EducaEsse crescimento precisa ser retomado, não apenas em termos- ção, Com efeito, repousa a chave para a modernização das
quantitativos, maS e -prrncipalmente assumindo característiCa empresas, da sociedade e do Pafs.
qualitativa, que implique melhor distribuição de seus beneAs difiCUldades que o País atravessa, Sr. Presidente e
fícios entre os váriOs segmentoS da população. Tal fato assurrie Srs. ·seriadores, serão rapidamente superadas_ mediante a assomaior relevo quando se constata que os pequenos-negócios, ciação entre a vontade política do Governo em fazer cumprir
entre nós, respondem por 99% dos empreendimentos existen- - oS._ditames da Constituição Federal e a cdatívidade, tenacidade
tese, incluindo-se as atividades informais, peta ocupação de e coragem dos empresários brasileiros.
cerca de cinqüenta por Cento da população economiCamente
Sr. Fresidente, meus nobres Colegas, esse relato que fiz,
ativa, o que equivale a setenta e cinco por cento dos empregos com dados do desenvolviment_Q do_s_ou_tros países, atraVés da
-- e a oitenta e um por cento das vendas.
microeritpreSa e da empresa de pequeno porte, é para solicitar
No Brasil, especialmente, os pequenos negócios desem- dos _Srs. Senadores a aprovação de um projeto de lef que
penham papel extremamente relevante. Num país-com abun- tramita nesta Casa a favor da micro e da pequena empresa,
dância de recursos naturais, dotado de população numerosa porque, realmente, não podemos entender que o Pafs -possa
e crescente, mas com insuficiente volume de capital, as peque- continuar a gerar empregos e, principalmente, a gerar rendas,
nas e médias empresas, por sua capacidade de geração de
se não tivermos o pequeno empresário. E não se pode exigir
empregos com menor utilização -de capital, contribuem de que os microempresarios tenham as mesmas obrigaçõe~, pàforma expressiva para ·a fomúlÇão do Produto Interno Bruto guem as mesmas taxas de impostos das grandes empresas,
e para absorção de mão-de-obra. Desempenham, outrossim, embora tenham uma certa iSen"çãó-, nias. ainda incompleta.
significativo papel na distribuição espacial das atividades eco_ Passarei às mãos de todos os Srs. Sen~dores, mandarei
nómicas.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, a própria ConStituição distiibuli esse projeto nOs seus gabinetes e esperO que, depois
Federal indica o rumo a ser seguido, ao assegurar, rio aft.
de tramitar-nesta Casa, tenha a aprovação de V. Ex•5 , porque,
179, que "a União, os Estados, o Distrito" Federal e os Muní- considerando principalmente a situação do empres-ário do noscípios dispensarão às microempreSase às empresas de pequeno so Estado, hoje podemos dizer que em Roraima não temos
porte, assim definidas em lei, tratamento jurídico diferen- sequer os médios empresários; lá só existem os mícró" e, Se
ciado, visando a incentivá-las pela simplificação de suas obriga- não houver uma grande mudança, até esses desap~recerão.
~~
ções administrativas, tributárias, prevideilciâiia.S e creditícias, (Muito bem!)
ou pela eliminação ou redução destas por meio de lei". Esta
mesma Constituiçãó; no seu art. 170, afirma que "a ordem
~ O SR. PRES!DENTE (Meira Filho) - Com a palavra
económica, fundada na valorização do trabalho humano e o no~re Senador Aureo Mello.
na livre iniciativa_;_ teiri por fim assegurar a todos existência
O SR. AUREO MELLO PRONUNCIA DISdigna, conforme os ditames da justiça sqcial, observados os
CURSO. QUE, ENTREGUE A REV!SÀO DO ORA·
seguintes princípios: soberania nacional; propriedade privada;
DOR, SERÀ PUBLICADO POSTERIORMENTE.
livre concorrência; redução das desigualdades regionais e ~o~
ciais; busca de pleno emprego; tratamento favorecido para
O SR. PRESIDENTE (Meira Filho)- Concedo a palavra
as empresas brasileiras de capital nacional e de pequeno porao nobre Senador Jutahy Magalhães.
te".
As únicasemptesas~-fato mUndialmente comprovado 1 que
O SR. JUTAHY MAGALHÃES (PSDB- BA. Pronuncia
dão aos países desenvolvidos a estabilidade ecQOÓ_m,ica, social o seguinte discurso.) -Sr. Presidente, Srs. Senadores, sempre
e política São as inicfo e pequenas empresas.
tlve muita fé num Brasil democrático, desenvolvido, com adeSomente essas indústrias podem garantir, através do tra- quada distribuição de renda e com justiça social.
Mas agora vejo que esse objetivo está se distanciando
balho, a redução das desigualdades regionais e sociais. Na
prática, esses dois artigos constituCionais não estão sendo con- cada vez mais de nossos horizontes. Vejo a clara prõjeção
siderados. Todos nós queremos viver num país de econoÕlia da secular tendência de crescimento econóniico e de evolUção
funcionando normalmente, onde se beneficie a produção e política-e social tender a diluir-se pela ação deliberada dos
se puna a especulação. Além disso, queremos uma redistri- próprios governantes. Aquela visão anterior do Brasil desenbuição de renda e o aumento do poder aquisitivo da sociedade volvido de amanhã mais parece agora uma utopia.
brasileira. Mas isso não pode ser feito senão através da valoriÉ com grande preocupação que assistimos à progreSsiva
zação das micro e pequenas indústrias.
redução da qualidade de vida do povo brasileiro, aos clamores
O maior -estímulo que o Governo Federal pode propor- por mudança vindos de todos os recantos do território, a
cionar à criação, cresc:iri:J.ento e fuodernização das pequenas uma onda de violência jamais vista na história do nosso País.
E as propostas atuaiS do planejamento goVernamental,
e médias empresas é a estabilidade: política, econômica e
das regras que regem as ·atividades empresariais, somadas peJo seu contéudo e formulação, parecem tão inviáveis, rio
à liberdade de empreender. A base de uma política de estímu- sentido de reverter a situação de regresso, quanto as expelos deve ser a de um tratamento diferenciado na esfera buro- riências· frustradas dos dois planos anteriores. Tüdo indica
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volume de_ capacidade ociosa em capital fixo nas fábricas,
que a política de desenvolvimento, ou de involução, adotada
o que significa que uma política visando ao aumento da produpelo atual Governo continuará a seguir os meSmos caminhos,
ção não demandaria gastos_ adicionais com o fimflfelá.fuento
porque, para mudar, aceitando a sua própria concepção de
-do capital necess_ário.
política de crescimento,_ impõe, casuísticamente, a eliminação
E do conhecimentO geral que a formação de capacidade
das mais_lídimas conquistas sociais iiiseridas na Constituição
ociosa_.reduz a produtividade média do capital, elevando o
promulg:ida há pouco mais de dois anos.
custo da produção; cujo repasse aoS preços é vedado pelas
O chamado Projeto de Reconstrução Nacional foi envia:..
políticas de congelamento e de tabelamento, numa atitude
do ao Congresso Nacional exatamente quando o Governo
perversa contra o empresariado, já prejudicado com a redução
do PresiQente Fernando Collor de Melo completava o seu
da demanda e restrição de crédito.
primeiro aniversário e atingia o mais baixo índice de populaE adotou-se uma política desse tipo durante o perfodo
ridade. Naquela ocasião, já tinham-se esgotado todas as_ possiem que estavam sustados o pagamento da dívida externa e
bilidades de realização de um pacto social entre empresários
até dos seus e.ncargos financeiros.
e trabalhadores, sem a participação dos parlamentares e, nas
duas Casas do Congresso Nacional, fortaleciam-se as barreiras
-Se a prioridade era o combate à inflação, a terra--dispO-contra o uso abusivo de medidas provisórias.
nível, capacidade ociosa ·nas fábricas~ mão-de-obra desempreAo contrário dos planos de macrodesenvolvimento de
gada, insumos e matérias-primas nacionais poderiam ter sidO- governos anteriores, desde o Plano SALTE, lançado pelo
mobilizados para aumentar a oferta de bens essenciais, contriPresidente Dutra em 1945, o chamado Projetão do Governo
buindo dessa forma para a queda dos preços, segundo a lei
Collor, escrito em 77 páginas, com excessiva adjetivação, não
mais elementar da Ciência Económica - a Ief dã oferta e
traz nenhum diagnóstico, premissas e defiitiÇões que fundaprocura.
mentem os objetivos e diretrizes ou mostra a viabilidade das
- --É inadmissível, em um País subdesenvolvido de dimenações e metas que pretende atingir em quatro anos. Além
sões continentais, optar-se por uma política recessiva quando
disso, não esclarece quais as fontes de financiamentO neces60 milhões de habitantes vivem à mirgem das relações de
sárias e indispensáveis à sua implementação.
consumo por absoluta falta de empreg~ e de renda.
Mesmo como carta de intenções, ·me pareceu bastante
inconsistente. E como proposta para discussão, como se preIgualmente, é difíCil admitir qualquer cõerência num protende, vieram atrasadas em um ano, além de grande parte
grama de desenvolvimento para um País terceiromundista,
estar fadada ao insucesso, tal o volume e complexidade de
que entregue um mercado consumidor de 153 milhões de pesações e meios necessários à sua viabilização, bem como a
soas à voracidade do capitalismo internacional na sua ânsia
constatação da existência de flagrantes violações aos anseios
de conquistar mercado para resolver problemas de escoamento de superprodução.
da sociedade brasileira.
_
Alías, nem seria convenieilte, para a imagem dO Governo
Tal políti~ íníbe a criação e -~rescimen~o âe empresas
do Presidente Fernando Collor, que o seu Projeto fizesse
locais, qUe- aproveitam as pequenas oportunidades de investiqualquer diagnósticõ da realidade brasileira, porque o quadro
mento _em todo o Território Nacionarpara atender às necessique se apresentava ao final de 1990 iiíà-evídenciar os fortes
dades locais, cOnsolidar culturas e integrar fronteiras econóestragos provocados em um ano de política deliberadamente
micas. A __ importação indiscriminada que se pretende com a
recessiva, ao lado da persistência dos índiCes iiiflacionários,
abertura do mercado possibilitará _a, criação de novos hábitos
--em torno de 20% ao mês.
de CcinSu_mq, ffiaior fie-pendência de matéri~s-primas, a desnacionalização de culturas e a inibição do crescimento do mer0 Produto Interno Bruto - PIB •ofreu uma quecfà de
cado interno.
- - --- -4,6% em relação ao já irtex-pressivoresültado obtidO no a-no
anterio-r. O ano de 1990 apresentou a pior performance desde
- Só os países Í'icos, q-Ue já satisfizeram as necesSidades
que a Fundação Getúlío Vargas instituiu o Sistema de Contabibásicas de sua população, é- que têm condições de usar a
lidade Nacional, há quase meio século.
recessão como alternativa de política de curto pra_zo_para comO sensível declínio da taxa de crescimento do PIB reprebater os surtos inflacionários, qu-e- raramente ultrapassam os
10% ao ano. Mas, num País como o Brasil que tem elevada
sentou um recuo de 6,7% no produto e na renda per capita,
já que ã população-cresceu 2,1%. A queda do produto indusconcentração de renda e uma renda média de US$ 2.400 por
trial chegou a 8,62% sem incluir a taxa de depreciação do
habitante (contra perto deUS$ 20.000 dos EUA), uma política
capital fixo, que levaria esse índice a mais de 10%. Q __ setor recessiva pode representar um verdadeiro genocídio para exagropecuário- teve um recUO âe 4,4%, quando boa parte da
tensas camadas da população. Mais perversa ainda é uma
quebra de safra poderia ter sido evitada por uma política
política recessiva que opta pela abertura indiscriri:tiriã.da às
de estímulo ã produção, que não chegou a ser_ estrutura~a.
importações, provocando a abortagem e a mortalidade de
No comércio, ã. queda foi de 6,5% pelos índiceS oficiais, que
milhares de empresas nacionais.
não incluem os estrago~_ no setor de economi~ ~orroal, de
É preciso ter uma visão muito míope da realidade brasigrande magnitude em nosso País e de maior vUlnerabilidade
leira para admitir-se como_ f~zem os adeptos da abertura às_
nos momentos de crise.
O nível de desemprego se aproximou dos três milhões importações, que súa tese se justifica Porque jâ fOram esgota~
de pessoas, das quais cerca de 150 mil sõ-~riã -regíãó metropO- das as possibilidades do modele:> de substituição de importalitana de São Paulo. E não há informações de que os 112.000 ções. O mais correto, dos pontos de vista económico e social,
· não sena, no presente estágiO, Uin modelo de desenvolvimento
funcionários demitidos do serviço público federal estejam ine integração do mercado intêrno? Um modelo que absorvesse
cluídos nesse contingente de desempregados.
quase a metade da população, essa· forte demanda marginaDesmobilizou-se setores produtivos em segmentos de for- lizad~ do consumo dos bens ainda mais elementares, cuja
te impacto sobre o custo de vida, sabendo-se que a retração produção pode ser atendida com tecnologias, capital fixo e
da atividade económica erii anoS anteriores criara considerável recursos humanos do próprio País?
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Não é de hoje que a Nação inteira clama por uma política
de crescimento c de emprego. Os Anais desta Casa estão
repletos de dis_cursos e de proposições traduzindo essa aspiração nacional que, em síntese é atacai os macfoproblemas
internos, qualquer que seja a prioridade adotada- controle
das contas externas 1 do orçamento público, dos preços T.
sem se afastar de uma adequada política de crescimento ,e
de emprego, em setores selecionados e graus variados de acordo com a evolução dos (ndjces de conjuntura.
I
Em 1973, a renda per capitada Espanha se aproximaVa
da brasileira (US$ 1,514 contra US$ 1,490), hoje, cada espanhol tem uma participação-deUS$ 7,740 na renda nacional,
enquanto a do brasileiro é de apenas US$ 2,400, cerca de
___ __ i
três vezes menos.
O primeiro anO do Governo Collor aumentou ainda máis
esse fosso, e_ stias promessas não cumpridas geraram o descrédito e a incerteza, inibindo ainda mais os investidores inte. rn~'s
e externos.
_
_
A Revista Veja, de 20 de março último, ilustra bem ess s
contradições.
_
_i
"A meta era investir 3 bilhões de dólares ao ano erp
saneamento básico e, em 1990, só se chegou à metade dessa
cifra. o· Produto Intern.o Bruto deveria sair de 352 bilhõ~s
de dólares em 1989 para 517 bilhões de 1991, num crescimento
de 47% ... O PIB per capita deveria crescer 34% em cincb
anos ... previa o ·assentamento de meio inilhão de famílias
ao longo de todo o Governo, mas no primeirO 3.no não desapropriou nenhuma propriedade rural. ... em dez;erriOro d_O
ano passado, o p_oder de compra do salário estava um terço
menor do que um ano antes".
Na década perdida de 1980, durante vários anos, o esforçb
de produção foi de_stinado aO exterior para o pagamento {'
dívida. A inflação embutida no próprio modelo fez destoe
a ênfase para as· políticas recessivas, sob pressão contínu
dos credores internacionais e do F.MI, os principais iritere sados na internacionalização da economia brasileira.
O resultado era evidente. Houve decréscimo no nív~l
da atividade e a inflação oficial chegou aos dois dígitos mei1jsais;ertquanto a ihforffiãl continua escondida nos subterrâneoS
da marginalidade. Mesmo que continue a desindexação, a
restrição de crédito, a redução dos gastos do GOverno, ó
desemprego e a _co~tenção dos salários, daqui há três mese~,
os quase Cz$2 tnlhoes confiscados das poupanças e depósitos
e ainda retidos no Banco Cenfral terão que ser devolvidos
à população. Essa liberação cria uma perspectiva inflacionária
a curto prazo.
O crescen.te descrédito e impopularidade do Governo',
atestados por Importantes institutos de pesquisa de_opiniã<;i
-como o-Gallup e a MCM, em março deste ano- principal:..
mente depois da edição do segundo plano, lançado em janeiro~
levou o Presidente Collor a alterar o último Plano, segundo
a Revista Isto É Senhor, de 20-3-91,72 horas antes de enviá-lo
ao Congresso Nacional, para incluir a "reativação -iin-ediata
da economia e outras promessas de seu marketing políticó
no Brasil e no exterior.
Para a citada revista, o projetão "fez um apanhado das
questões que afligem a Nação, montando um verdadeiro caleidoscópio de obviedades e delegou a tarefa da escolha à sacie:
dade'_'. "Agora, o Governo se chega
ca~tinua a Isto É'
na edição de 10-4-91--"com a idéia de que é Preciso reconsj
truir aquilo que ele próprio em-- um úrliCO e=escaSsó 3.bo dd
poder 1 contribuiu em grande parte para destruir ... fiCa a sensa~
ção de que a convocação presidencial para o- debate nacional
1

1

1

'-
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em torno do projeto não passa de uma tentativa de ganhar
tempo e desviar as atenções dos problemas mais prementes.
Se não for coisa pior".
Para o jornal O Estado de S. Paulo, de 17-3-91, "alguns
empresários e economistas o entendem como esboço de um
plano - que não é - ou como repetição de promessas de
campanha. Por isso, houve quem o apoiasse como teoria-liberalizante e puse~se em dúvida a sua aplicação prática. Outroso descrevem como simples carta de intenções ... ou mero jogo
de cena.
A economista Maria da Conceição Tavares -âiz (Correio
Braziliense de 18-3-91) que "é difícil que dali saia uma solução
concreta para a crise ... Hoje, os setores maís organizados
da sociedade preferem negociar com o Congresso ... O projetão foi um "recurso que o Governo encontrou para -não ser
excluído do processo"_
Mais alguinas opiniões externadas ·na "imprensa micion.al
dão uma idéia do descrédito com que foi recebido o 3"' Plano
do Presidente Collor de Mello:
"o Governõ está tentandO 9-esviar as atenções do Plano
Collor II"- Álvaro Vi diga!- Presidente da Bolsa de Valores
do Estado de São Paulo."
"é a política do bode. Lança 20 medidas a sociedade
protesta, mas consegue a aprovação de dez" -Vicente Paula
da Silva- Presidente do Sindicato dos Metalúrgicos- do Esta.
do de São Paulo.
"o Governo continua na rota de um ·projetO neoliberal
do es~ncaramento da economia nacional para o capital estrangeuo e da privatização do patrimóniO público" - Jair
Meneguelli- Presidente da CUT.
1

_S~. Senadore_s, é compre_e~_sível o descrédito de arriplos
segmentos da soc1edade braslfeua em relação ao 39 Plano.
São incontáveis as contradições ··entre o discurso e a práticà
do Governo do Presidente Collor de Mello, entre os enunciados ~~s .seus três pla_.nos e outros c--omo o Programa de
Competitividade Industnal, o Programa Rosa Viva, e entre
as promessas e os resultados alcançados em treze meses de
Governo.
Como, por exemplo, se pode defender o fim do Estado
na economia, quando se sequestram as poupanças e os depósitos? CoiD:o s.e pode pensar em atrair o capital externo em
forma de Investimentos quando se hostiliza a Autolatina? Como a~reditar na pretendida_ liberdade de mercado quando
se ~a1xa um copgelame~to d~ I?reços e se promove a impor~açao até de genero_s ahmentiCIOS sabendo que as condições
n:ternas_----:- de crédito,_ elevados_ enc3:rgos, precariedade do
SIStema de transport~s, preço e q·ualidaae dos serviços públiCoS
- reduzem as condições de concorrência com o produto importado?
_
_Srs. Senadores, o Projeto de -RecoriStriição Nacional dOPresidente Collor- que promove o crescimento com a inflação existente e sem se afastar cio seu "ideário liberalizante
de modernidade e de integração económica total com o rest~
do mundo - para ser viabilizado ainda teria como condicionantes a aprovação, pelo Congresso Nacional,_ de sete emendas constit_ucion~is, dois p~ojetos de lei complementar, -quaren~a .e se1s prOJetos de lei, além da necessidade da edição__
de mumeros decretos, resoluções, portarias e convénios de
grande interferência na v·ida do povO brasileiro.
A nova Constituição fica"ria einendada nas questões relativas à Sistemática da imposiÇão dos iinpostos indiretos 1 víiiculaçãó de receitas e despesas, estabilidade do servidor público,
monopólios da União, tratamento conferido às empresas de
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capital nacional, Organização sindical e sistema de previdência
social, com o reexame da aposentadoria por tempo de serviço.
A Constituiç!o prevê a revisão para 1993, precedida por
plebiscito, mas Collor a quer já e numa extensãO -bem mais
ampla do que a pretendida pelos ConStituintes, de manifestação da vontade popular sobre a forma de Governo. O que
o Presidente Collor propõe é timã reforma profunda que altera
em essência o texto de 1988.
Srs. Senadores, diversos órgãos da imprensa nacional denunciam essa iniciatiya do Presidente Collor, a exemplo da
já cit~da revista Isto E Seoho_r, de 10-3-91, como "o casuísmo
de adequar a Constituição às sUas idéia:S - quando deveria
ser o contrário. O GoVerno Cólloi quer remexer a Carta para
emplacar esse seu novo plano".
O GOverno quer -acabar cOm a estabilidade do servidor
público, quando a Constituição estabelece que todo funcionário com mais de cinco anos não pode ser demitido, naturalmente nas condições mencionadas na legislação específiCa.
O ExecutiVO quer mudar o conceito de empresa nacional
com o claro objetivo de atrair mais investimentos estr3.ngeiios.
Essa mUdança signifiCaria a possibilidade de aumentq do capital estrangeiro nas empresas nacion-ais que· Iião -perderiain
o conceito de "nacionaln e poderia explorar setores antes
--vetados às empresas estrangeiras.0 GOVerno pretende acabar com o monopólio estatãi
do petróleo e privatizar serviços públicos de giailc;le -importância estratégica, como os sistemas portuáriO, elétrico, telefónicO-e ferroviáriO. Naturalmente, com a mudança de conceito
de empresa nacional, esses setores também seriam oferecidos
ao capital estrangeiro.
_
A proposta de adoção do sistema de aposentadoria por
idade seria uma medida altamente discriminatória-, pois afeta::..
ria diretamente a população mais carente, que cori:teÇa a trabalhar cedo e tem menor índice de longevidade.
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brar que o ensino- superior no Brasil ainda está subdimensionado haja vista o grande número de alunos sem condições
de-pagai· a Universidade que, a cada ano, sobram no "gargalo"
dO vestibular por absoluta falta de vagas.
Afora essas e outras questões, que merecem o mais profundo estudo por parte do Legislativo, o Projetáo, em seus
objetivos gerais, está repleto de boas in-tenções, como a opçãó
pelo crescimento, a criação de empregos, a expansão e melhoria dos serviços públicos. As questões relacionadas com as
problemáticas da criança, do índio e dos direitos humanos,
segundo a já citada revista Veja, foram incluídaS cfi última
hoi-a, por fazer parte do marketing político do Presidente.
Mas ein muitos caso"s os caminhos escolhidOs não são os melhores para a sociedade brasileira.
O mais importante, e que o Projeto não fala com objetívidade, são as fontes de financiamento necesSárias à implt~men
tação de suas "boas" intenções. A Lei n"' 7.711, aprovada
em dezembro de 1988, deixou pouca: margem para noVas melhorias de efiCiência -da ação fiscal do Estado. No primeiro
ano de vigência dessa lei, a arrecadação tributária, medida
em BTN, teve um acréscimo de 58.06%, e õ volume de multas
aplicadas sUbiu nada menos do que 46.91% em relação ao
ano aqterio_r,_quando os fiscais ainda não tinham vantagens
financeiras adicionãis em decorrêricia dessa atividade:
··
Como todo sonho de -hoje gera um tributo amanhã, rés ta
saber se a sociedade, sufocada com a pesada carga tributária
e oS prejufzOs acumulados em decorrência das sucessivas políticas restritivas; está disposta ou tem condições de financiar
as boas intenções anunciadas pelo Presidente Collor em seu
3.~ Plano de Governo.
É bom lembrar que a pretensão de atfair in-vesti~entos
estrangeiros deve ser encarada dentro da realidade da conjuntura mundüll, de forte restrição do crédito externo, com inten~
sa concorrência na d=emanda de _recursos, inclusive pelos tradiO GoveniO quer mexer na CLT para introduzir o contrato cionais fornecedores desse capital, como os Estados Unidos.
coletivo de trabalho, a livre negociação entre patróes e empre- nosso principal credor e pãrceiro comercial. A abertuia é
gados e o fim da contribuição sindical. A idéia é transplantar uma via de dois sentídos, e a entrada compensatória de investimentos estrangeiros_, a modernidade e o aumento da competimodelos de países desenvolvidos, sem levar em conta que
tividade podem ser uma ilusão, havendo _o risco de não se
o direito dos trabalhadores e a formação sindical é um processo
lento e sua evolução é inerente à própria cUltura d-a -organi- encontrar mais o caminho da volta.
Sr. Presidente, Srs. Senadores: fiz questão de abordar
zação das categorias envolvidas.
este
tema de "antes de ontem", como é este Projeto de Re~
O PRN fala na necessidade de regulamentar o conceito
de "terra produtiva" para efeito de desaproprfação. A ifú:en-~~ construção Nacional, para em seguida abordar assuntos de
ção é desviar recursos destinados ao firianciamento da produ- "ontem" que se referem ao chamado "Emendão". Por último
ção agríCola, sobretudo a pequenos produtores rur:ais, para procurarei anaJisar as propostas de "hoje"' elaboradas pelas
o assentamento de famílias seni terra. Ora, políticas de crédito equipes económica -e política do Governo.
Com estes pronunciamentos procurarei evidenciar a evoagrícola e até de concessão de subsídios voltados para a criação
lução
do pensamento do Executivo, demonstrando que o que
de infra-estrutura produtiva e desenvolvimento da produção
"antes de ontem" era considerado imprescindível, foi em granem áreas e setores relacio:Õados ainda no meio rural é uma
de parte esquecido nas propostas de "ontem" e várias destas
prática comum em quaSe todo o ii:i.iindo. O crédito e o subsídio
foram
abandonadas no tempo que levaram para encaminhar
agrícolas são importantes instrumentoS-para expandir e ifl.teas proposições de hoje. Estas se não forem aceitas em parte
grar fronteiras econômíCas.
estaremos caminhando para o abismo'? Ou não serão como
Os Estados e municfpiós_ deverão ter maióres encargos.
Como a nova constitUição, como formã. de conter o crescente - as outras abandonadas. Simplesmente proposições que podecentralismo do GovelnO Federaf, aumentou sua-participação rão suprir erros de uma administrã.ção desgastada? (Muito
nas receitas federais, teme-se que novas responsabilidades, bem!)
camufladas com a promessa de descentralizar as decisões e
O SR. PRESIDENTE (Meira Filho)- Concedo a palavra
aumentar o poder político daquelas esferas de governo, sejam
transferidas da União, numa forma de anular o benefício cons- nobre Senador Nelson Carneiro.
titlieioriã.l.-- -- -- - --O SR. NELSON CARNEIRO (PMDB :..:_ RJ. Pronuncia
É intenção -do Governo acabar cOm- o -'-éttsiiio suP~rior o seguinte disCurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores -com
gratuito, realocando recursos para us 1P"aus-inferiores, como grande assistência e singular intefesse~ reuniu-Se, no Rio de
acontece em alguns países desenvolvidos. Mas é preciso lem- Ja~eiro, a semana passada, o Congresso Internacional de Di-
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reito de FarnHia. Dois temas monopolizaram os debat~s do
importante encontro. o primeiro, visa·va situar, á ünião e~tável,
a que se refere o texto- constitucional, definiitdÕ suas c_onfluências e divergências com as uniões concubin4riãS~ en:_tre pessoas
livres de compromissos mãtrimoniais.
·
Abertos-os trabalhos com a conferência do Professor Caio
Mário da Silva Pereira, seguiram-se, na tribuna, oS ProfessoresSílviO Rodrigues, de São Paulo, e Diogo- teife CainpóS, da
Universidade de Coimbi"a.
-0_ palpitante tema foi ainda objeto de COinunicaçõ_es dos
participantes SeOasfião Tafaro e PiernicOla- de Leçmardis, ambos da Universidade de Bari, e dos brasileiros Semy Glanz,
Antonio Junqueira de Azevedo, Nelson Carneiro, Paúlo Lins
e Silva, Yussef Said Cahalí; José Artur Rios, Carlos Alberto
Difeíto, -SimãO Isaac Benjó e Graçã Condé, Pr-esidente da·
Associação Brasileirà de DirCitó de Famma.
-- Coube ao Professor Mário Júlio Bigotte Chorão, da Uni~
versidade de Portugal, pronunciar memOrável aUla sobre o
problema da natureza e tutela jurídica do embrião humano,
à luz de uma concepção realista e personalista do direito.
Sobre o momentoso tema falaram os professores FrancisCo
Amaral, da UFRJ, Gustavo Bossert e Santos CifuenteS, da
Universidade de Buenos Aires, e Luiz Roldão de Freitas GOmes, da UFF. Aiiida debateram() a~sunto o_s_ professores Luiz
Querolim, Maria do Cantio B. de Souza, Regine Fiuza Sauwen, Heloísa Helena G. Barbosa, Ricardo Pereira Lira e Rubens Limongi França._
__
_________ - _ __ _ .Coube ao ProfessOr MasSlino Paradiso, da Universidade
de Catanía, discorrer sobre Fecundação artificial.
-- Do Ministro da Justiça de Portugal, foi a conferênCia
sobre O Estado dos cidadãos e tocou ao ProCui-ãdor Geral
de Portugal, José Narciso-da C"Uiifúi-Rodrig~est dissertar sobre
A administração da Justiça numa democracia moderna, suscitando a participação, no painel, do Procurador Geral da República do Brasil, doutor Aristides Junqueira e -do Professor
Alberto Cottim Neto, entre o'U1ros.
Também levaram sua contribuição ao Coniress9Jn!erna- _
cional de Direito de Fami1ia, realizado concomitantemente
com o VIII SimpóSio de Direito Comparado LuSo B_iãsiJe._ifOt
o MiniStro MigUel Seabra Faguri.des, o presidente da ÜAB,
Marcelo Lavenére Machado, o presidente do InstitL1to _dos
Advogados Brasileiros, Eugênio Haddock Lobo, e os Professores Cláudio Viana de Lima e Leonardo Greco.
A sessão inaugural teve lugar no auditório da AssOChção
Brasileira de Letras e as demais reuniões foram "realizadas
no salão nobre da Faculdade Nacional de Direito.
Os Anais desses importantes eventOs ·serão- brevemente
publicados, graças à operosidade do professor Francisco Amarai, presidente do Instituto de Dire"ito Comparado LUso-BrasileirO, e serão de suma im-portância no instante em- que 6
Senado Federal revê o Projeto da Câmara dos Deputados,
que institui o novo Código Civil. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Me ira Filho)- Concedo a palavra
ao nobre Senador Nelson Wedekin.
O SR. NELSON WEDEKIN (PDT - SC-. Pronuncia o
seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores, a conferência sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, a realizar-se
no Rio de Janeiro em junho do próximO _ano, será um dos
eventos mais ilnportantes deste final de século. Nela estarão
representados cerca-de 150 países e numerosas-Organizações
não-governamentais, conscieri.tes.dc que o desenvolvimento
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_com ~e.spe~to à na_~ureza é fator importante para
dos poyos _e vital para o futuro da humanidade.
Temas da maior relevância serão debatidos durante a
conferência, entre nós conhecida tambéin como Eco~92 ou
Rio-92, e dela deverão resultar medidas concretas, como a
asslilãtur-a ·da Carta da_ Terra; cont~n,do os princfpios para
a- proteção do meio ambi!!nte mundial,_ e a Agenda 2:1,., na
qual serão definidos os programas de preservação ecológica
a ~~rem executados pelos pafses signatários, visando à vida
nó_ p~a~eta após o ano 2000.
.
_A penúltima reunião do Comitê Preparatório da Eco-92,
recentemente encerrada em Genebra, na Sufça, deu-nos uma
amoStra -das di:Q"culdades a serem ve~_c_id~s para g_ue os países
partiCipantes do evento cheguem a um consenso._Ao mesmo
tempo, serviu-nos de -alerta sobre o _guanto_ precisamos, nós,
braSileiros, nos preparar para as árduas negociações que podem polarizar, de um lado, os países ricos, e de outro, os
pâfSês do Terceiro -Mundo.
_ _
A Conferência, aliás, tem despertado desde já discussões
e CÓhf!oVérsias, freqüentemente equivocadas, mesmo no p_lano naCional. Assim, quando chamamos a ~tenção para a necesS:idáde de nos prepararmos, visando_~ uma efctiva_e t:narcante
participação no end:fntro do qual somos anfitriões, queremos
também alertar contra as discussões estéreis, superficiais e
preconceituosas, contra ~ aciiiaffi~iltô_-dos â-nimos, a atitude
-impe"itsada, que- vêm caracterizando a Proximidade do grande
acOI'ltecimtmto.
·Devemos enxergar na realização da Eco-92 uma grande
opolturiiâade de somar esforços, de fortalecer os laços de
fraternidade entre os povos e de perpetuar o respeito ao meio
em_ gue_y~ye_~os._ É com essa disposição, portanto, e com
serenid~~_e, que vamos defender os interesses brasileiros e
terciil.-0-nl"undistas na Eco-92.'-~- com· ~-~sp_[rito desarma4o,
embora atentO, que vamos apresentar nossas· propostas à comunidade internacional e deliberar sobre variados aspectos
da política preservacionista.
o

be_-'!1_-~star

A consciência ecológiCa da humanidade, como fenômeno
coletivo e sistematizado, é recente. Pode-se dizer que surgiu
em conseqüência dos efeitos da Revolução Industrial, no século passado, e aguçou-se após a Segunda Guerra Mundial,
com a industrialização intensa, a utilização de energia nuclear
e os avanços científicos e tecnológicos:~A Pró.pria OiianlZaçao
das_ _Nações T.l nicl~s _somente começou a se preocupar com
o meio ambiente a partir da Conferência sobre o Meio Ambiente Humano, que promoveu em Estocolmo, na Slléci3.,
em 1972. Já então os danos causados à natureza causavam
apreensão no mundo inteiro, a ponto-de reunirem-se-, naquele
encontro, representantes de 113 países e de 250 organiZaçõeS
não-governamentais, que aprovaram o uPiano de Ação para
o Meio Ambiente" e a criação do "Programa das Nações
Unidas para o Meio Ambiente".
-Daquela conferência de Estocolmo para a que se realizará
no Brasil, no ano que vem, não have:rá apenas um transcurso
de 20 anos. Outras diferenças se farão notar, a começar pelo
próprio nome do evento, que agora incluirá o termo "desenvolvimento". Não se trata de nomenclatura vazia. A denominaÇãq--qU-e -ora se dá a essa impoi-iante assembléia-resulta
de_u01ª reação dos países do Terceiro Mundo, com deStaque
para 9 Brasil, qlJ-e n~o acejtaram abdigar do_ cr~scim~n_to ecÇ>nómiCo j:>ara coinpensar o envenamento do planeta pelos países_ in~ustrializados. Di_ante da con~içção manifestada, de que
o eq~ilíbrio ambiental é responsabilidade coletiva~ aceitaram
os países do Primeiro Mundo, em princípio, a piopoSta de
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conceder ajuda financeira e técniCa-àS naÇõeS pobfes, especialmente àquelas de património ecológico mais significativo.
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tesiável, também, que os brasileiros têm resiS-tidO às pressões
de empresas estrangeiras interessadas em explorar comercialAinda agora, durante o terceiro encontro preparatório mente suas florestas tropicais.
para a EC0'92, Brasil e Argentina apresentaram proposta
Compreende-Se- todo esse esforço brasg~i.ro e essa cobiça
conjunta a respeito dos "mecanisritos fmanceifOS- pã.ra a pro- - internacional pela Amazónia. Ocupando 7% da superfíCie termoção do desenvolvimento sustentável". O conceito de "de- restre, ali se concentram nada menos que 40% das espécies
da flora e da fauna do planeta --o que faz do nosso País
senvolvimento sustentável" foi definido pela ONU como o
Hdesenvolvimento que atende às necessidades do presente o maior depositário das espécies genéticas de todo o mundo.
sem ·comprometer as futuras, nem implicar ingerência na sobeQuatro elementos fundamentais para a vida vêm concentrando a atenção dos estt+diosos, que vêem na adoção de
rania nacional dos Estados'~---- __
políticas ambientais adequadas a única chance de melhorar
A proposta procede.- Os países ricos, i:le maior produção
e melhor qualidade de vida, são notórios- poluidores e gasta- a qualidade de vida da população e de garantir o futuro da
humanidade. São eles o clima, a vida animal e vegetal, a
dores de energia. Não se pode pretendà que os países mais
pobres comprometam o seu próprio desenvolvimento a f~m
terra e a água, para cuja preservação os ambientalistas e pesde, mantendo intactos os inananciais, aS florestas, a atmosfera, quisadores sugerem providências urgentes.
garantir o bem~estar dos povos priV1legiados. Esse- aspeCto
Sabe-se, por exemplo, que o planeta Terra tem hoje temfoi salientado pelo Secretário~Geral da Eco-92, Mauriçe peraturas seis décimos de grau·mais elevadas do que há 100
Strong: "Os países industrializados devem reconhecer que anos. Pode parecer um detalhe irrisório,-mas devemos lembraiuma das melhores oportunidades de investimento (jue podem que essa elevação da temperatura tende a aumentar exponenrealizar em benefício da segurança mundiª'l do meio ambiente cialmente. Além disso, o efeito estufa pode derreter as calotas
está nos países em desenVolvimento", assegura.__ Também o polares a ponto de, segundo os cientistas, elevar em 50 centíGrupo dos 77- que reúne-os-países eõCdesenvolvimento metros o nível dos oceanos até o ano 2050. Esses 50 centíme- tem idêntico entendimento: se as nações ricas são as quê tros alagariam zonas costeiras onde vivem milhões de pessoas
mais poluem, devem ajudar o Terceiro Mundo a mantere~ e causariam danos imensos à agricultura. O dióxido de carboos seus ecossistemas.
no, que resulta da queima do carvão e do petróleo, e o cloroA esse argumento, bastante sóJido, jun!a-se outro, de fluorcarbono, utilizado em refrigeradores, extintores e aerosnatureza prática, e que talvez possa pesar mais nas atitudes sóis, esquentam a atmosfera, e os cientistas estudam fontes
de algumas nações que não tenham se sensibilizado suficien~ de energia alternativa e fórmulas de controle da emissão de
temente para ajudar os países mais pobres. Trata-se da íntima- gases para evitar o aquecimento.
e indissociável relação entre poluição e miSéria. Na verd_ade,
O desmatamento é outra preocupação dos ambientalistas
a pobreza é, a um só tempo, causa e conseqfiêilcia de atitudes
e
pesquisadores
e, embora tenha-se reduzido, continua sen-do
predatórias. É o que acontece, por exemplo, com -o garimpeiro, que ao poluir os rios com mercúrio ariiscil~se, ele pró- mais intenso no Brasil do que nas demais áreas do planeta.
O Brasil perde 50 mil quilômetros quadrados de floresta por
prio, a ser contaminado. É justo Sl:lpor que, tendo op~ões ano, correndo o risco de chegar a um processo de desertifide_sobrevivência, o garimpeiro preferisse não arriscar sua pró- cação~_C:::Oill_temperaturas muito elevadas durante_o dia e muitp
pria saúde.
O que se pode depreender, portanto, é que muitas vezes -- baixas à noite, e Com baixfssima umidade do ar. O desmatamento pode, ainda, além das secas, provocar erosão ·e ·enos países pobres agridem o meio a1p.biente com atividades chentes.
predatórias por falta de opção económica. Já os países ricos
Ein muitos casos, o desmatamento é realizado para que
e industrializados poluem o ·planeta para garantir o supérfluo,
o bem -estar. Daí decorre a emissão de gases por suas indústrias as florestas cedam lugar às áreas de cultivo e pastagens. Esse
comprova nossas afirmações anteriores, de que a destruie automóveis, a dissipação de matérias-primas e o consumo fato
ção
dos
ecossistemas, no Terceiro_ Mundo, fi"eqüc!nteme-nfe
de energia como se as· fontes fossem inesgotáveis. Não foi é a única forma de sobrevivência de que diSpOem os seus
à toa que o Secretário-Geral da -ONU, JaVier Pérez de Cuéllar,
exortou _os pafses ricos durante a reunião preparatória de Ge- habitantes, carentes de recursos financeiros t:: tecnológicos.
As florestas são importantes também por sua diversidade
nebra a mudarem seus padrões de produção e de consumo,
biológica. Calcula-se que metade das espécies vegetais e anie a colocarem.recursos financeiros e tecnológicos à disposição mais
de todo o mundo vive nas florestas tropicais- úmidas,
do __Terceiro Mundo.
o que explica facilmente a cobiça das potências estrangeiras
O Brasil, em função de variados fatores, tem um papel pela Amazónia.
preponderante na Conferência das Nações Unidas sobre Meio
Sabemos todos que o domínio da tecnologia separa hoje
Ambiente e Desenvolvimento. Na própria esColha- ão -:Brasil os países desenvolvidos e os países em desenvolvimento. A
como sede dessa importante assembléia pesaram, certamente, biotecnologia é um dos campos de _pesquisa mais promissores
o seu imenso património ambiental, com destaque para a para o futuro da humanidade, com um potencial de aplicações
Floresta Amazónica, e o papel desempenhado em outras oca- impossível de se calcular, e que pode nos proporcio_n_ái' tanto
siões, perante a comunidade internacional, nas questões relati- a cura de doenças hoje incuráveiS como- uma -alternativa enervas às políticas preservacionistas.
gética para substituição das fontes tradicionais, em esgotaÉ verdade que as condições-de p-obreza do Brasil, a vasti- mento.
Finalmente, a perservação dos oceanos, lagos e manandão do seu território- e o seu 3.trã.So cultural e tecnológico
têm permitido que o meio ambiente seja devastado por ativida- ciais de água doce é considerada vital pelos estudiosos para
des predatórias. Entretanto, a atividade organizada tem pro- a sobrevivência na Terra. Basta lembrar que menos de 1%
movido o desenvolvimento de algumas áreas sem maiores da ágUa doce pode_ser utilizada pelo homem, pois o restante
danos ao ecossistemfl, o que- é meritório para urita N:ãção está coD.geiado ou no subsolo. Matéria publicada recentemenque precisa alimentar 150 milhões de habitantes. É fato iricon- te no Jornal do Brasil destaca que "1 bilhão e 700 milhões
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de pessoas não têm água- boa Para beber, e 3 bilhões não
têm ligação de esgotos". Cit~ ainda o periódico que 25 mil
pessoas morrem --diariamente, nos pafses pobres, em conseqüência de águas contaminadas. O jornal relata a_ situação
da Cidade do México, a maior do mundo, cuja população
utiliza águà bombeada de um local que fica -mil metros abaixo
e a 100 quilómetros de distância. No entanto, diante dessa
situação tão grave, os rios, lagos e oceanos continuam sendo
contaminados com lixo, esgoto, detergentes e outras_ substâncias químicas, metais tóxicos, enfim; todo_ tipo de rejeitas.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, a preocupação que se
obesrva no mundo interro eni relação ao meio ambiente tem
razões incontestáveis. Chegamos a um ponto crítico, em que
a humanidade precisa avaliar o seu progres-so, ·o-_seu- creSci~
mento demográfico e _o-seu comportamento-diante dos recursos naturais. A Conferência das Nações Unidas sobre Meio
Ambiente c Desenvolvimento, portanto, deve ser saudada
por todos os povos como um gesto de paz no confronto que
se verifica do_homem com a natureza. Deve ser entendida
por todos os povos como uma oportunidade de cooperação
e entendimento para que as nossas gerações vivtim melhor
e possam legar um futUro_ melhor às gerações_ vindouras. O
Brasil deve orgulhar-se de ser o. anfitrião desse encontro, que
abre novas perspectivas para o convívio das nações.
Técnicos governamentais e ambientalistas de todo o mundo, há dois anos, vêm procurando identificar, classificar e
quantificar as agress6es-"ão meiO ambiente, e ao mesmo tempo
des_c_Qbrir o que pode ser feito para que o_ homem e a natureza
possam conviver harmonicamente.
Também o Brasil está-se preparando para dar sua contribuição, de maneira destacada, como convém a um anfitrião
e depositário da maior reserva florestal do planeta. Aqui mesmo no Senado Federal, criamos uma Comissáó~ qUe desenvolve intenso e profíCuo trabalho visando â Eco-92. Trata-se
de uma missão árdua, que deve contemplar as propostas de
interesse global c, simultaneamente, de defesa dos interesses
brasileiros, especialmente os relativos às nossas florests tropfcais.
A Amazónia, Sr. Presidente, Srs. Senadores, é nossa.
Não devemos impressionar-nos com eventuais sugestões isoladas, de quem não tem autoridade para tanto, de internacionalização daquela área, que representa qu-ase 60% do nosso
território.
Os cuidados que devemos ter, porém, não nos impedem
de debater, soberanamente, as políticas de preservação ambiental. Pelo contrário, os pafses iíOOS são os maiores poluidores, e se a Eco-92 fosse um libelo, eles seriam os principais
réus. o importante, portarito, é que nos- prej::)are-riios para
esse encontro. Queremos, ao-final dele-~-qtie--todos OS países
sintam-se mais solidários na responsabilidade de recuperação
dos ecossistemas do planeta. Queremos qi.Je os-países pobres
recebam dos países ricôS, -pàüi -iSSo,- recursos "financeiros e
tecnológicos. Queremos, enfim e sobretudo, que a Eco-92
contribua para a adoção de um modelo social mais justo e
de um modelo coilómíCó mais responsável em relação ao mundo em que vivemos.
Muito obrigado. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Meita FiUlQ) ,.-Concedo a p~alavra
acl-nobre· s-e:rmôor-carbs- Det;ea-rii::
O SR. CARLOS DE'CARLI (PTB - AM. Pronuncia
o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadore"s •. ern
boa hora, e revelando-se sensível aos apelos que lhe foram
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endereçados, o Governo decidiu excluir do novo-pacote do
Programa Fed_eral de Desregulamentação, anunciado no começo deste mês, a implantação- do sistema de desequalização
dos preços dos combustíveis, que, numa avaliaÇão preliminar,
poderia elevar em até 20% o valor do álcool, da gasolina
e _do diesel nas regiões mais distantes do País.
Se essa primeira medida - que liberaria apenas o frete
_e_ntre as bas_es_ distribuidoras e os postos de abastecimento,
entregando-o à livre concorrência-, produziria um aumento
de tal vulto, além daqueles a que estamos rotineiramente
exposto~. o que não esperar odas etapas subseqüentes, que
prevêem a liberação integral do setor até 1992, senãu um
ónus maior àfnda?
Essas majorações produziriam um impacto tão grande
nas combalidas economias_ dos Estados amazónicos, que a
melhor das suposições não descarta a retração- dos investimentos de caráter privado -:- de vez que os públicos andam
muito escassos-, e concorreria, inclusive, para rebaixar ainda
mais a qualidade de vida da população, visto que grande parte
da região é suprida por energia tennoelétrica.
Estamos convictos de que continuam prevalecendo, mesmo agravadas pela crise económica, as circunstânCias qy.e levaram à unificação, em 1978, dos preços dos combuStíveis em
tçdo o País, embora os entendimentos_ sobre o assunto, peJo
visto, passassem a ter nova orientação. No entanto, ontem
corno hoje, a geração, consumo e preço da energia con,tinua
sendo um componente indissociável do desenvolvimento, e
o sistema de rateio, consubstanciado no Frete de Unificação
de Preços - FUB, é o instrumento de racionalização mais
coerente de que dispomos.
Há que se lembrar que o desenvolvimento da matriz energética bàlSileira, concentrada na porção -mais litorânea do
território, não se guiou senão por objetivos políticos e de
conveniência material, deixando o·- interior a descoberto, a
despeito das potencialidades ali disponíveis. A conseqüência
não poderia ser outra: é a região mais distante a mais atingida
quando existem limitantes ã distribuição, como ·agora, por
ocasião da greve do.s petroleiros.
Essas limitações, impostas por um modelo de desenvolvimento que só a partir dos anos 60 iniciou sua marcha para
o Oeste, decorreram de injunções e decisões alheias ao desejo
dos governos e da própria população dos Estados da Região
No_rte, que, por uma questão de coeréncia federativa, não
pode ser penalizada por ser distante e, muito menos, por
ter sido alijada de condições para suportar. sem um grande
abalo econômico,-a flutuação_ dos preços dos combustíveis.
Informa-se, Sr. Presidente, Srs. Senadores, que o Governo; ã Jiiii de conter especulações excessivas,- Vai fiXãfCfPreço
máximo do petróleo e seus derivados. Além de ser uma deciSão
de caráter provisório, não poderá subsistii quando da projetada liberação do comércio dos_ combustíveis, a partir das
bases principais das distribuidoras nacionais.
Nesse caso, por contar apenas com uma base secundária,
instalada em Manaus, de distribuição de álcool, gasolina e
diesel, o Departamento Nacional de Combustíveis teria de
criar uma rede de 200 pontos fiCtíciOs; nlirii r"aio -áe 200-cJ:uilômetros, como referencial para o preço do frete, evidenciando,
com isso, a ordem das dificuldades que a Região Norte experimenta.
Não estaremos também isentos dos riscos que a livre
concorrência pode gerar, até pela falta de tradição nesse campo: para aumentar os lucros, praticando preços competitivos,
o recurso ãs adulterações será certamente uma tentação, com-
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prometendo ainda mais a qualidade do já precário corribustível
PARECER, sob n' 232, de 1991, da Comissão
...;.. de Constituição, Justiça e Cidadania, pela constitucionacional.
Enquanto isso, as regiões_ afortu-nadamente- mais próxinalidade e juridicidade.
mas das bases distribuidoras, e onde se localiza o maior poder
-2-aquisitivo do País, verão os preços dos combJ.!Stíyeis baixar,
PROPOSTA
DE
EMENDA
À CONSTITUIÇÃO
em função das distâncias e do acirramento da competição,
N'2, DE 1991
evidenciando uma singularidade que não é justa nem democrática: os mais favorecidos vão pagar men:os ·peJos derivados _ -:- Votação, em primeiro turno~ _da Proposta de Emenda
do petróleo, e os m-ais pObres vão arcar com o preço máximo .. à Constituição n"' 2, de 1991,_de autoria do Senador Affonso
Por todas essas considerações, Sr. Presidente, associo-me
Camargo e outros Senhores Senadores, que dá nova redação
ao pleito do Vereador José Jefferson CarpinteirO Peres, efidOs- -ao inciso III, § 2"', do art. 155 da Constituição Federal.
sado pelo Presidente da Câmafa Municipal de Man_au_~~ VereaO SR. PRESIDENTE (Meira Filho) - Está encerrada
dor Cesar Roberto Cerqueira Bonfim, endereçado aos Minisa
sessão.
térios da Economia e da Infra-Estrutura, no-sentido de excluir
a Amazônia de desequalização dos preços dos combustíveis.
(Levanta-se a sessão às 17 horas e 40 minutos.)
Endereço um apelo especial ao Presidente Collor, pa~a
DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. EP!·
que a modernidade que o anima não o leve a expor a Região
. TÁC!O CAFETEIRA NA SESSÃO '1JE 13-9-1991 E
Norte e seus habitantes a urna situação de praticamente comQUE, ENTREGUE Ã REVISÃO DO ORADOR, SEpleta estagnação, particularmente num momento económico
RIA PUBLICADO POSTER!àRMENTE.
tão difícil como o que ora atravessamos.
- -Muito obrigado. (Muito bem!)
O SR. EPITÁCIO CAFETEIRA (PDC -MA. Pronuncia
DOCUMENTOS A QUE SE REFERE O SR. CARLOS o -=-seguinte discurso.) - Sr. Pr~_side_p.~e,_~rs. Sena_dores, em
nossa Vida pública temos experimentado uma série -de sentiDE' CARL/ EM SEU DISCURSO:
mentos, variando sempre em função do momento, em função
89801 BAMMC
do impactõ.
.
0311854
Quero registrar o que seriii ontem, -lerido os jonlais de
FAN00270 0302 1550
nosso País.
MANAUS/AM
De repente, uma pessoa que-não tem formação política,
Urgente
·que nunca participOu de qualquer movimento político que,
Carlos Alberto D'Carli
sob certo aspecto, conforme ela mesma diz, vive colocada
Senado Federal
dentro de uma redoma de vidro como se nada mais existisse.
Praça dos._Três Poderes
De repente essa moça, que ganha muito dinheiro ao exercer
Brasília/DF
.
.
sua profissão, se diz desiludida.
Com apreço,- cumprimento vos~ência e solicito vossa soliEstou me referindo à apresentadora tão festejada pelas
dariedade pleito Vereador José JeffersQn Carpinteiro Peres vicrianças, Xuxa, que vê o Brasil mal e ameaça largar a televisão.
sando gestões junto aos Minsltérjos da Economia e Infra-EsTivemos a opOrtunidade de conhecer o pensamento de
trutura para que a Amazónia seja exclufda da_ desequalizaçáo
uma moça bem remunerada, que convive com crianças em
dos preços dos combustfveis.
seus programas, crianças alegres, felizes porque desconhecem
Vereador César Roberto Cerqueira Bonfim.
os problemas dos seus pais. De repente, ela diz textualmente
Presidente da Câmara Municipal de Ma naus
o seguinte:
Remetente
"O Piís está muito mal e eu não quero mais fazer
Vereador Cesar Roberto Cerqueira Bonfim
o papel de bobo da corte, dizendo para as pessoas
Câmara Municipal de Manaus
cantarein e ficarem felizes. Canta-r por quê? Ficar feliz
Av. 7 de Setembro 384 Centro
por quê?
Manaus/AM
"Estou me sentindo o bobo da corte._ Só eu estou
___alegre, s6 eu fico dizendo que está na hora de brincar."
O SR. PRESIDENTE (Meira Filho)- Não há maisorado,Essa moça çonseguiu sentir, mesmo dentro de uma redo~
res inscritos.
- m~ de vidro, mesmo com pouca" tempo para· partícipar dos
A Presidência convoca o Cón-gr_esso-Nadonai para uma problemas alheiüS, a: grãnde crise por que passa o Brasil.
sessão conjunta a realizar-se hoje, às 19 horas, destinada à
Não é certamente uma crise de governabilidade; a grande
crise brasileira é a crise da desesperança. O povo não está
apreciação de vetos.
Nada mais havendo a tratar, vou encerrar os trabalhos, somente_ desesperado, porque poderia estar desesperado mas
designando para a sessão ·ordinária de amanhã a seguinte
esperançOso; o povo está desesperado e desesperançado. Ninguém imagina que amanhã vai ser melhor, ninguém imagina
ORDEM DO DIA
que amanhã vai ser feitã algUma coiSa que possa melhorar
a sua vida.
O que se promete para -o trabalhador num dia se retira
-lno outro. O aumento que se dá ao salário míniino na lei
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
salarial, no outro dia, coiJ1P"veto, desaparece. O que se pro-N' 120, DE 1990
mete para o povo é mais um choque, o que se promete para
Votação, em turno úiiico, do Projeto -de Lei da Cãmara o,povo é a continuação da recessão; o que se oferece ao·
n' 120, de 1990 (n' 5.284/90, na Casa de origem), que dispõe povo para amanhã é o desemprego, é a falta de estabilidade
do funcionário público; o que se acena para o povo. é a fim
sobre normas partidárias, tendo
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O Sr. Magno Bacelar- Permite-me V. Ex• um aparte,
antes de retomar o seu pronunciamento?
Sr. Prestdente, quero hoje, neste pronunciamento fazer
- O SR. EPITÁCIO CAFETEIRA- Com muita alegria,
uma homenagem, não à apresentadora de televisão 'não à - meu companheiro de representação e também Senador pelo
moça que brinca .todos os dias com as crianças do • Brasil, Maranhão, Magno Bacelar.
mas. ap:esentar rnmhas congratulações à mulher que teve a
O Sr. Magno Bacelar - Nobre Senador Epitácio Cafesenstblltd~de de perceber e a coragem de dizer, mesmo sem
que a emtssora soubesse que ela iria fazê-lo. Até mesmo a teiiá, V. "Ex~ traz -à Casa uma preocupação que se generaliza.
sua própría -produtora, alarmada, disse: .. Amanhã, vai estar Traz-o exemplo de uma mulher corajosa que, embora possa
ser-classificada entre as que vivem na classe privilegiada, dos
e~ todos os jorn~is" .__ E-~_l_a _p?uC~)_ __ se_ importou. Ela quis
bem remunerados deste País, teve a sensibilidade de despertar
d1zer que estava v1va, que-Onãu é uma boneca apresentadora
para o papel ridículo que estaria fazendo em uril País ónde
de televisão.
-~
-- - --o clamor é bem maior do que a alegria. A situação do Brasil
0 Sr. Nabor Júnior- Permite-me V. Ex~ um aparte?
de hoje, nobre Senador, lembra-me um filme a que assisti
na época em que prestava vestibular no Rio de Janeiro, "Barco
O SR. EPITÁCIO CAFETEIRA _- Com toda alegria, sem Rumo", em que no decorrer da tempestade, da insegu.
nobre Senador Nabor Júnior.
raílça, o comandante era obrigado, a cada dia, jogar ao mar
O Sr. Nabor Júnior- Senador, concordo que a crise Urifdos passageiros. Penso que-chegou a hora de o Presidente
não é de governabilidade, como diz V. Ex•, mas de falata Collor __cof!:!eçar jogar ao mar parte da tripulação, os seus
de credibilidade no Governo. Ninguém mais Criilfia D.as aÇões Ministros, que está gerando essa intranqUilidade, a onda de
do Governo, porque o próprio- Presiderite da República é escândalos e corrupção que está prestes a naufragar o barco.
quem, numa cadeia de rádio e televisão, declara que o País Recentemente vimos as notícias_ da corrupção, da compra frauestá falido, que o País está quebrado. Quer dizer, quando dulenta da merenda escolar das crianças pobres do Brasil.
a maior autoridade da República toma a iniciatiVa de compa~ Então, nobre Senador, realmente, quando a tempestade da
recer perante a população brasileira, declarando que o País corrupção, da desilusão, da descrença chega a eSse ponto,
está falido, não é mais possível ninguém confiàr nO-Governo. o barco está, infelizmente, sem rumo. Pa_rabéns a V. Ex~ pelo
Ninguém pode confiar no sistema financeiro. Todo mundo pronunciamento.
está retirando seus depósitos bancários, encerninàõ suas con·O SR. EPITÁCIO CAFETEIRA- Muito obrigado; nobre
. tas bancárias, procurando comprar dólar, ouro, imóveis-, porSenador Magno Bacelar.
.
que não confia no sistema financeiro e o País está quebrado.
Meu pronunciamento hoje visa sensibilizar o Executivo
Essa a grande realidade. O GOverno precisa realmente trazer
e o Legislativo. Está dirigindo os trabalhos o nosso Presidente
uma palavra de otimismo para a população e não se pessi~aura Benevides, que, amanhã digo amahã, no ·sentído
mismo impingindo na consciência -da população que o País
está, praticamente, à beira do caos. Hoje mesmo no noticiário figurado - estará reunido com o Presidente do Brasil no
Co~selho da República. Quero, então aproveitãr para pedir
da Rádio Nacional, ouvi a notícia vinda da África, onde se
que S. Ex~ eleve essa mensagem, ao Presidente da República:
encontra o Presidente da República, segundo a qual se esse
q~~ ele sinta, realmente,. que a única coisa que o brasileiro
"Emendão., não for aprovado pelo Congresso Nacional o País
amda possuía, a sua esperança, ele não mais a tem. Sua Excevai realmente para o caos 1 para a incerteza, para a insegurança.
lência foi eleito Presidente da República pela esperança do
Quer dizer, se a autoridade maior do País, que teni." a g-rande
responsabilidade de dirigir os destinos da Nação e procurar povo brasileiro, num discurso contundente de que faltava ao
melhorar as condições de vida da população, faz uma decla- País apenas um grupo que o governasse bem, criticando assim
ração dessa, até no exterior, o desalento, a desesperança a o_ Governo que ali estava. Sua Excelência se elegeu com maiona absoluta, sem partidos políticos e sem apoio de políticos
que V. Ex~ se refere só tende a crescer cada vez mais no
ânimo da população brasileira. Acho que chegou o momento de renome neste País. Realmente, foi eleito pelo povo, pela
de a classe política se reunir com o Presidente da R~pública esperança que Sua Excelência conseguiu plantar no coração
e dizer que Sua Excelência precisa readquirir a credibilidade do povo. Hoje, essa esperança morreu. A crise é de desespeque o povo lhe conferiu__ nas eleições que _lhe outorgaram o rança. É hora do Presidente parar de viajar para pensar, parar
mandato de Presidente.._da República. Não é_ justo que as de correr para pensar, parar de fazer as frases em suas camisas
medidas económicas impostas pelo seu Governo, que não para saber o que o povo pensa. Em vez de, através de_ inscrideram certo, que provocaram a recessão , que trouxeram ções em suas camisas, dizet o que pensa, Sua Excelência deveo desemprego, que agravaram a crise económica eStejam sen- ria parar para saber o que o povo está pensando. Di;go isto
do ainda mais agravadas _com declarações que muitas vezes tra a sinistrose. Sou favorável a que _se encontre urna solução
não correspondem à realidade dos fatos. Não acfedito que aos problemas deste País, e essa solução tem que passar pela
o País esteja em situa.Çâo tão difícil assim, que as instituições manutenção do regime democrático e das nossas instituições.
. Por isso, quero destacar o grito de uma moça que, como
estejam correndo risco __d_e_ perder a sua estabildiade. Mas o
Gove-rno está pfóci.lrando trazer para o conhecimento da Na~ disse o Senador Magno Bacelar, vive na classe privilegiada
ção essa realidade que não é verdadeira.- Portant<_), quero porque ganha bem, de uma moça que não sabe o que é sofrime co_ngx:_atular com V. Ex~- pelo tom do seu pronunciamento mento para si, mas que, mesmo vivendo um mundo do faz
de hoje, chamando a atenção do Senado Federal e da Nação de conta em seu programa na televisão, conseguiu saber que
brasileira para essa crise de desesperança que estamos vi- o povo está passando fome, que o pOvO não tem por que
estar feJiz e não tem por que cantar.
vendo.
. .
O nosso Presidente, P'residente do Senado, Senador MauO SR. EPITÁCIO CAFETEIRA - Agradeço ao nobre ro Benevides, no meu entender, é u~ homem que está aler-~.
.
Senador Nabor Júnior.

da

a~osentadoria

por tempo de serviço, que ela seja apenas

pela tdade, n_um País onde as perspectivas de vida são negras.

.

.
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Essa moça disse o que os políticos--deveriam dizer; essa
moça disse o que os políticos tinham obrigação de todos os
dias repetir - essa moça, que não" tem fOrmação política,
dá um alerta aos políticos deste País.
EsSe é o sentido do meu pronunciamento: dizer do impacto que me causou a -declaração de U!Da pessoa que, sem ter
praticado política, sem tei,- talvez, tempo para saber o nome
de mais de alguns dez parlamentares, sem saber da vida
parlamentar de nenhum polítiCo brasileiro, está mUito mais
próxima do povo e do seu sofrimento e ~os- dá esse grito
de alerta.
Estas, Sr. PreSidente, as minhas considerações e o meudesejo é de que se faça neste País um choque, sim, de credibilidade para que possamos pensar g~e amanhã será um Qia
melhor, que o nosso País vai crescer e que o nosso povo
vai ser feliz.
Era o que tinh.a a dizer. (Muito bem!)
ATA DA 85• SESSÃO, REALIZADA
EM 12 DE JUNHO DE 1991
(Publicada no DCN- Seção II- de 13-6"91)
Rctificação
Na página ~\' "3_.-242, 1• coluna, na fãla da Presidência
relativa â votação do Requerimento n• 266, de 1991.
Onde se lê:
o SR- PRESIDENTE \Dirceu Carneiro)..,.- Pãs,sa-s,e, ágora, à votação do Requerimento no 226/91, ...
Leia-se:
O SR- PRESID,ENTE (O irceu Carneiro) _:_Passa-se, agora, à votação do Requerimento no 266/91, ...
ATA DA 87• SESSÃO, REALIZADA
EM 13 DE JUNHO DE 1991
(Publicada no DCN- Seção II- de 14-6-91)
Retificação
Na página n\' 3.280, 2• COluna, na emeDtado Projeto
de Lei do Senado n• 215, de 1991,
Onde se lê:
PROJETO DE LEI DO SENADO
N• 215, DE 1991
Torna obrigatório o ensino sobre drogas, entorpecentes e psicotrópicos nas escolas de 1~ e 2~ graus.
Leia-se:
PROJETO DE LEl D(fSENADO
N• 215, DE 1991
Torna obrigatório o ensino sobre drogas,
entorpecentes e psicotrópicos nas escolas de 1' e 2~ graus.
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Sessão: 8-8'91
-Projeto de Lei da Câmara n• 59, de 1987 (n• 255187,
na Casa de origem), que dispõe sobre a obrigatoriédade de
abertura de concurso de projetes arquitetônicos para edifícios
públicos do Governo Federal e dá outras providências.
Sessão: 13-8-91
-Projeto de Lei da Câmara n• 57, de 1991 (n• 1.390/91,
na Casa de origem), de iniciativa do Presidente da República,
que dispõe sobre antecipação a ser compensada quando da
revisão geral da remuneração dos_ servidores públicos, corrige
e reestrutura tabelas de vencimentos, e dá outras providências.
Sessão: 13-8-91
-Projeto de Lei da Câmara n• 55, de 1991 (n' 5.992190,
na Casa de origem)_, .de .iniciativa do Tribunal Superior do
Trabalho, que cria o Tribunal Regional do Trabalho da 22•
Região.
Sessão: 14-8-91
-Projeto de Lei da Câmara n• 46, de 1991 (n• 4.903/90,
na Casa de origem), de iniciativa do Tribunal Superior do
Trabalho, que altera a composição do Tribunal Regional do
Trabalho da 8• Região e dá outras providências_
Sessão: 14-8-91
-Projeto de Lei da Câmara n• 53, de 1991 (n' 4.918190,
na Casa de orige~). de iniciativa do Tribunal Superior do
Trabalho, que cria o Tribunal Regional do Trabalho da 2il'
Região.
Sessão: 15-8-91
-Projeto de Lei da Câmara n•101, de 1991 (n' 4.159189,
na Casa de origem)~ que regulamenta a profissão de Nutrici_onista e determina outras providências.
Sessão: 23-8-91 (Competência Terminativa)
-Projeto de Lei da Câmara n' 50, de 1991 (n' 5.432190,
na_ Casa de origem), de iniciativa "do Superior Tribunal de
~ustiça, que dispõe sobre a reestruturação da Justiça Federal
de Primeiro Grau e dá outras providências.
Sessão: 29-8-91
-Projeto de Lei da Câmara n• 63, de 1991 (n• 638/91,
na Casa de origem), de iniciativa do Presidente da República,
que dispõe sobre a Política Nacional de Salários, o salário
mfniino e dá outras providências.
SessãO': 29-8-91 (Extraordinária)
-Projeto de Lei da Câmara n• 64, de 1991 (n• 1.576191,
na Casa de origem), que altera os valor~s dos vencimentos
dos cargos efetivos e-comissionados da Secretaria do Supremo
Tribunal Federal e dá outras providências.
Sessão: 29-8-91 (Extraordinária) ·
-Projeto de Lei da Câm"cra_n'_65, de 1991 (n' 1.577191,
na Casa de origem), que dispõe Sobre os vencimentos dos
Ministros do Supremo Tribunal Federal e dá ot,~tras provi- dências.

Sessão: 29-8-91 (Extraordin-ária) ·
-Projeto de Lei da Câmara n• 67, de 1991 (n' 1.579/91,
na Casa de origem), que dispõe sobre a revisão dos venciSECRETARIA-GERAL DA MESA
mentos básicos dos Ministros do Supremo Tnbunal de Justiça,
(Resenha das matérias apreciadas de 1• a 31 de agosto
dos Juízes dos Tribunais Regionais Federais, dos Juízes Fedede 1991, art. 269, II, do Regimento Interno.)
rais e dos Jufzes Federais Substitutos da Justiça Federal, e
PROJETOS APROVADOS E ENViADOS À
- dá outras providências.
SANÇÃO DO PRESIDENTE DA REPÚBLICÂ
Sessão: 29-8-91 (Extraordinária)
-Projeto de Lei da C.âmara n• 54, de 1991 (n'4.9i7190,
-Projeto de Lei n• 68, de 1991 (n• 1.580/91, na Casa
na Casa de_ origem), de iriiciativa do Tribunal Superior do de origem), que dispõe sobre os vencimentos dos Membros
Trabalho, que cria o Tribunal Regional do Trabalho da 19•,_, do Ministério Público da União e dá outras provid~ncias.
Região.
Sessão: 29-8-91 (Extraordinária)
·'

- - - - - - - --- - - - - -
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PROJETOS APROVADOS E ENVIADOS À
CÂMARA DOS DEPUTADOS - -
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parágrafos aos arts. 4' e 268 do Decreto-Lei n' 3.689, de
3 de outubro de 1941 -Código de Processo Penal.
-Substitutivo do Senado ao Projeto de Lei da Câmara
n' 52, de 1990 (n' 6.763/85, na Casa de origem), que proíbe
o transporte de presos condenados ou à disposição da Justiça
em tram;porte coletivo.
Sossão: 30-8-9!

-Projeto de Lei do Senado n? 61, de 1991, de autoria
do Senador Alexandre Costa, que estabelece normas para
o parcelamento ·cte débitos de_municípios junto- ao Fundo de
Gãranfia do Tempo de Serviço.
Sessão: 5-8-91 (competência termiitativa)
-Emenda do Senado ao Projeto de Lei da CâÍnara (n~
PROJETOS APROVADOS E ENVIADOS À
27 ~ de 1991 ( n~159/91, na Casa de origem), de inicf3.tiva do
PROMULGAÇÃO
Presidente da República, que altera disposições do Código
-Projeto
de
Decreto
Legislativo n' 72, _de 1991 (n'
de Processo Penal Militar c da Lei da Organização J_u~:Hciária
365/90, na Câmara- -dos Deputados), que aprova o ato que
Militar.
outorga permissão ã Rádio Atlântica FM de Caxias do Sul
Sessão: 6-8-91
Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sono-ra, mi Cidade
-Substitutivo do Senado do Projeto de Lei da Câmara
de Caxias do Sul, Estado -ao Rio Grande do Sul.
n" 28, de 1991 (n" 2/91, --na Casa--de origem), de iniciativa
Sessão: 6-8-91
do Presidente da República, que dispõe sobre_ o II Plano NaM
-Projeto de Decreto Legislativo n' 73, de 1991 (n'
cional de Informática e Automação - PLANIN.
369190, na Câmara -dos Deputados), que aprova o ato que
Sessão: 14-8-91
outorga permissão a Empreendimentos de Radiodifusão Em-Substitutivo dQ _ Sen_a_do _ao Projeto de Lei d~ Câmara
balo Ltda., para explorar serviço de ra4fõdifusão sonora, na
n' 13, de 1990 (n'3.238790, nat:asa de origem), que acrescenta
Cidade de Itaocara, Estado do Rio de Janeiro.
inciso ao art. 7' da Lei n' 7.492, de 16 de julho de 1986.
Sessão: 6-8-91
Sessão: 23-8-91
-Projeto de Decreto Legislativo n 9 74, de 1991 (n 9
9
-Projeto -de Lei do Senado n 62, de 1991, de autoria
370/90, na Câinara dos Deputados), que aprova o ato quedo S_enador F e mando Henrique Cardoso, que dá nova redãçãO
outorga permissão ã Rádio Cidade Jandáia Ltda., para exploao § 4' do art. 9' da Lei n' 5.890, de 8 de junho de 1973.
rar serviço de radiodifusão sonora, na Cidade de Jandáia do
Sessão: 23-8-91 (competência terminativa)
Sul,
Estado do Paraná.
- Projeto de Lei do Senado n9 81 ~ de 1Q.91, de: -~u!oria
Sessão: 6.8.91
do Senador Fernando Henrique Cardoso, que dá ao empreM
-Projeto de Decreto Legislativo n 9 75, de 1991 (n 9
gado doméstico a proteção da legislação de acidéiltes dO tnibaM
374/90, na Câmara dos Deputados}, que aprova o afó_ que
lho.
outorga permissão ã Rádio Musical FM Ltda., para explorar
Sessão: 23-8-91 (competência- tenriinativa)
serviço de radiodifusão sonora, na Cidade de Campo Mourão,
-Projeto de Lei do Senado n' 123, de 1991, de autoria
Estado do Paraná.
do Senador Fernando Henrique Cardoso, que concede estabiM
Sessão: 6.8.91
lidade provisória à gestante;- ao trabalhador acidentado e ao
-Projeto de Resolução n~ 53, de 1991, de iniciiltiva da
menor no ano de seu alistamento militar.
Comissão de Assuntos Económicos, que retifica os termos
Sessão: 23-8-91 (competência terminativa)
da Resolução n' 8, de 1991, do Senado Federal.
-Projeto de Lei d_a Senado n9 130, de 1991, de-autoria
Sessão: 8-8-91
do Senador Fernando Henrique Cardoso, que dá nova redação
-Projeto de Resolução n9 54, de 1991, de iniCiativa- daao item III do art. 131 da Consolidação das Leis do Trabalho.
Comissão Diretora, que dispõe sobre a remuneraç-ão dos serviSessão: 23-8M91 (competência terminativa)
-- dores do Senado Federal, e dá outras providências.
Sessão: 14-8-91 (Extraordinária) - -Projeto de Lei do Senado n" 142, de 1991, de autoria
do Senador Marco Maciel, que dispõe sobre a destinação
-Projeto de Resolução n' 42, de 1991, de iniciativa da
Comissão de ConstitUiÇão, Justiça e Cidadania, que suspende
das multas e indenizações decorrentes de danos ao meio am__ _
a execução do art. 1" do DecretoMLei n9 2.159/84, ·na parte
biente.
Sessão: 23-8M91 (competência terminativa)
em que diz "com aproveitamento de seus ocupantes''.
Sessão: 16-8-91 (competência tenninatíva)
-Projeto de Lei do_Senado n' 377, de 1989, de autoria
-Projeto de Resolução n" 56, de 1991, de iniciativa da
do Senador Fernando Henrique Cardoso, que altera dispositivoS_ do Decreto-Lei n" 4.657, de 4 de setembro de 1942,
Comissão de Assuntos Económicos; que autoriza o Governo
do Estado do· Rio de Janeiro a _elevar, temporariamente, o
e da Lei n' 3.071, de I' de janeiro de 1916.
Sessão: 26-8-91
lim_i_ie" de sua dívida mobil_i_á_da pela emissão de Bónus do
Tesouro do Estado do Rio de Janeiro -Série Especial (BTRJ-Projeto de Lei do_Senado n" 50, de 1991, de autoria
E) para substítuir 379.838.89TLetras FinanceiraS do Tesouro
do Senador Francisco Rollemberg, que torna- obrigatória a
do Estado (LFTRJ), venCidas desde !•-4-90 e vincendas até
publicação mensal, pelo Denatran, no DOU, da relação de
veículos furtados e de veículos apreendidos.
19-12~91 e _a promover o giro correspondente a 84% destes
BTRJME que vierem ·a ser emitidos em prazos de resgate de
Sessão: 26-8-91 (competência terminativa)
-Projeto de Lei do Sendo n" 138, de 1991, de autoria
16-9-91 até 16-12-91.
Sessão: 28-8-91
do Senador Jutab)t Magalhães, que dispõe sobre a obrigato~
-Projeto de Resolução n~ 55, -de 1991, de inicíãtiVã. da
riedade de manutenção de programa de controle de infecções
ComisSão de Assuntos Económicos, que' aútoriza a Prefeitura
hospitalares pelos hospitaís do País.
Sessão: 26-8-91 (competência terminativa)
Municipal de São Paulo a emitir e cOlocar no mercado Letras
-Substitutivo do senado ao Projeto de Lei da Câmara __ Financeiras do Tesouro do Município de São Paulo (LFTMSP), destinadas ao giro de 82% dos 23.235.580 LFTM-SP
n" 19, de 1990 (n" 2.082/89, na Casa de origem), que acrescenta
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e 100% dos 1.707.478.921 Bônus do Tesouro do Município
de São Paulo (BTM-SP-E), com vencimento no 2<? semestre
de 1991.
Sessão:28-8-91
MENSAGENS APROVADAS RELATIVAS À
ESCOLHA DE AUTORIDADES
-Mensagem n• 197, de 1991 (n• 379/91, na origem),
de 21 de julho de 1991, pela qual o Senhor Presidente da
RepúbHca submete à deliberação do Senadq A ~~coi&a do
Senhor MAURO SÉRGIO DA FONSECA COSTA-COUTO, Ministro de Primdfa Classe, -da Cafrdra de DipiOffiata,
para exefêer a função de Embaixador do Brasil junto à República do Panamá.
· ~
Sessão: 29-8-91 (Extraordinária)
_
-Mensagem no 200, de 1991 (n" 396/91, na origem),
de 12 de agosto de 1991, pela qual o Senhor Presidente da
República submete à deliberaçao do Senado a escolha do
Senhor CARLOS AUGUSTO DE PROENÇA ROSA, Ministro de Primeira Classe, da Carreira de Diplomata, para
exercer a função de Embaixador do Brasil junto à República _
da Irlanda,
Sessão: 29-8-91 (Extraordináiià)
_ -Mensagem no 203, de 1991 (n' 409/91, na origem),
de 16 de agosto de 1991, pela qual o Senhor Presidente da
República submete à deliberação do Senado a escolha çlo
Senhor MARCIO PAULO DE OLIVf;:JRA DIAS, Ministro
de Primeira Classe, da Caireíra- de Dfplomata, para e~ercer
a função de Embaixador do Brasil junto à República Arabe
_ _
_
· - --- ·
do Egito.
Sessão: 29-8-91 (Extraordinária)
PARECER APROVADO
-Parecer no 211, de 1991, da Corníssáo. de COnstituição;
Justiça e Cidadania, sobre a- Questão de Ordem leva~tada
pelo Senador Maurício Corrêa concernente à Competência
para apreciação de vetos pelo Senado, após a in_stalação da
Câmara Legislativa do Distrito Federal.
Sessão: 8-8-91
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afrecadação do Fundo de Garantia do Tempo de ServiÇo,
nos últimos 24 anos.
Sessão: 28-8-91 .
__ _
_ ___
__
-- Requerini:"ento n"' 489, de 1991, de autoria do Senador
Jo_D.as Pinheiro, solicitando 1 nos termos regi_mentais, a tram-itação conjunta do Projeto de Lei da Câmara Q~43, de 1991
(n' 4.163/89, na Casa de origem), e Projeto de Lei do Senado
n"' 97, de 1991, de autoria do Senador Nelson Wedekin, q_ue
regulamentam o inciso VI do art. 59 da Constituição Federal
e dá outras providências. __ _ _
Sessão: 29-8-91 (Extáwrdinária)
.
~Requerimento n9 424, de 1991, de autoria do Senador
Esperidião Amin, solicitando, nos termos regiffi:ent_ais, ;1 transcrição, nos Anais do Se_IJado_ federal, da matéria publicada
no jornarFolha de S. Paulo, edição de 4 de agosto de 1991,
do jornalista Gerardo Mello Mourão, intitulada "A Impostura
Ecológica". Sessão: 29-8-91 (Extraordinária)
PROJETOS APROVADOS E ENVIADOS À
COMISSÃO DIRETORÂ
(ART. 98, V, DO REGIME-NTO INTERNO)

-Projeto de Decreto Legislativo no 83, de 1991 (n'
383/91, na Câmara dos Deputados). que aprova o ato que
renqva~ a pa,rtir de 19 de novembw de 1983, a concessão
oUtorgada à Rádio Arapuan ~tda., para explorar serviço de
radiodifusão sonora na Cidade de João Pessoa, Estado da
Paraíba.
Sessão: 27-8-91
-Projeto de Decreto Legislativo no 84, de 1991 (no
~??191,_-.-.na Cãritara dos Deputados), que aprova o ato_que
outorga permissão à Rádio Difusora São Patrício Ltda., para
explorar serviço de radiodifusão sonora, em freqüência modulada, na Cidade de Ceres, Estado de Goiás_.
Sessão: 27-8-91
--Projeto de Decreto Legislativó n<? 85, de 1991 (n"' 1/91,
na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que outorga
permissão ao Sistema de Comunicações· Professor V alter
Alencar Ltda., para explorar, pelo prazo de 10 (dez) anos,
REQUERIMENTOS APROVADOS_sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora,
- Requerimento n9 344, de 1991, de autor_1a dO Se-Iiador
em freqüência modUlada, na Cidade_de Teresina, Estado do
Piauí.
- --Lourival Baptista, solicitando, nos termOS: regime:ntais, a publicação no Diário do Congresso Nacional do discurso pronu!l- Sessão: 27-8-91
ciado pelo Presidente da Confederação Nacional da Indústria
-Projeto de Decreto Legislativo no 86, de 1991 (no 2/91,
e por ocasião da abertura da exposição come_moratíva do 45 9 na Câmara dos Deputados), que_ aprova o ato que renova
aniversário do Sesi, em 26 de junho de 1991.
a concessão outorgada à RadiodifUsora de Cáceres Ltda .• para
explorar serviço de radiodifusão sonora, em onda média, na
Sessão: 14-8-91 (Extraordinária)
.
-Requerimento no 443, de 1991, de autoria do Senador Cidade de Cáceres, Estado do Mato Grosso.
Maurício Corrêa, solicitando, nos termos regimentais, a trami- Sessão: 27-8-91
tação conjunta dos Projetas de Lei do Senado n 9 ~ 25~te 275,
_--,Projeto de Decreto Legislativo n• 87, de 1991 (no 3/91,
de 1991, dos Senadores Maurício Co-rrêã é-- Odãdr Sõares, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que renova
respectivamente, que determinam a indisponibilidade dos a permissão outorgada à Rádio Jornal Gazeta de Nova Friburbens da vítima de seqüestro e de extorsão mediante seqüestro, go Ltda., para explorar serviço de radiqdifusão sonora. em
freqüêL.cia modulada, na Cidade de Nova Friburgo, Estado
os de seus cônjuges e de seus parente·s e dá outras providências.
Sessão: 22-8-91
_ do Rio de Janeiro.
-Requerimento n" 268, de 1991, de autoria do Senador Sessão: 27-8-91
Garibaldi Alves Filho~ solicitando_, no_s term_os regimentais
-Projeto de Decreto Legislativo no 88, de 1991 (n>' 4/91,
e com base no art. 50 da Constituição Federal, seja convocad_o na Câmara dos Deputados), ql!e aprova o ãfo qUe outorga
o Senhor Ministro" do Trabalho e da Previdência Soéial pãia- concessão à Rádio Clube de Inhapim Ltda., para eXplorar
prestar, perante o Plenário desta Casã., infórriiaÇões âtTiiCntes serviço de radiodifusão sonora, em onda média, na Cidade
ao déficit de um trilhão e setecentos bilhões de cruzeiros ná de Inbapin, Estado de Minas Gerais.
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Sessão: 27-8-91
-Projeto de Decreto Legislativo n' 89, de 1991 (n' 5Í91,
na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que outorga
permissão à Rádio FM 103 Ltda., para explorar serviçO de
radiodifusão sonora, em freqüéncia modulada, na Cidade d.e
Maravilha, Estado de Santa Catarina.
Sessão: 27-8-91
-Projeto de Decreto LegÚdativo n' 90, de 1991 (n' 6/91,
na Câmélra dos Deputados),_ que aprova o ato que outorga
concessão à Rio São Francisco Radiodifusão_ Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora, em onda média, na
· ·
Cidade de Bom Jesus da Lapa, Estado da Bahia,
Sessão: 27-8-91
-Projeto de Decreto Í,~gislativo n' 91, de 199f(ii' 8/<if;
na Câmara dos Deputados), que aprova o ato ~que renová
a concessão da Rádio Cultura de PalllO Afonso L~da., para
explorar, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusãc_r
sonora, em onda média, na Cidade de Paulo Afonso, EstaçlQ
da Bahia.
Sessão: 27-8-91
-Projeto de neCreto Legislativo n~ 92, de 1991_ (nt
385190, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato qu~
outorga permissão à FM Rádio Ituberá Ltda,, para explora~
serviço de radiodifusão sonora, na Cidade de Ituberá, Estado
da Bahia.
·
.
Sessão: 27-8-91
-Projeto de Decreto LegislatiVo-11°- 9}, de- 1991- (ri~~
386/90, na Câmafa'd.os__Deputados), que aprova o 3.to que
renova concessão à Rádio_ Monólitos de Quixadá Ltda., para:
explorar serviço de radiodifusão sonora, em onda média, n~
Cidade de Quixadá, Estado do Ceará.
Sessão: 27-8-91
.
-Projeto de Decreto Legislativo n• 94, de 1991 (n'
388/90,-na Câmara dos Deputados), que aprova O ato qüe
outorga permissão à Rádio Pássaro da llha FM Ltda., para
explorar serviço de radiodifusão sonora, em freqüência modu~
lada, na Cidade de Guaranésia, Estado de Min_as Q_eraís.
Sessão: 27-8-91
-·
PROJETOS ARQUIVADOS NOS TERMOS DO
ART. 254 DO REGIMENTO INTERNO
-Projeto de Resolução nc;o_3, de 1991, de autoria do
Senador Gerson Camata, que dá nova redação aos dispositivos
que menciona do Regimento Interno do Senado Federal.
Sessão: 2-8,91
·
·
-Projeto de Lei da Cãmara n' 2, de 1990 (n' 1.944/89,
na Casa de origem), que dá nova redação ao art. 10 da Lei
n' 7,738, de 9 de março de 1989, que "baixa normas complementares para a execução da Lei nc;o7,730, de 31 de janeiro
de 1989, e dá outras providências''.
Sessão: 19-8-91
·
-Projeto de Lei da Câmara n• 85, de 1990 (n•;i.139/8S,.
na Casa de origem), que proíbe a venda no varejo de pacotes
contendo várias unidades da .mesma. mercadoria sem que haja
opção para compras unitárias.
Sessão: 19-8-91
-Projeto de Le_i da Câmara n' 32, de 199Q (n' 3,012/89,
na Casa de origem), que dispõe sobre a divulgação dos integrantes de comitivas que se destinam ao exterior e determina
outras providências.
Sessão: 23-8-91
1

Setembro de 1991

PROJETOS REJEITADOS E ENCAMINHADOS
AO ARQUIVO
-Substitutivo do Senado do Projeto de L~i <;ia Câmara
n' 46, de 1989 (n' 1.312/88, na Casa de origem), que regulamenta o § 49 do art. 216 da Constitu~ção, punindo os danos
e as ameaças ao património cultural brasileiro.
Sessão: 6-8-91
-Projeto de Lei da Câmara n' 14, de 1990 (n' 2.922/89,
na Casa de origem), que estabelece princípios para punição
da violação dos direitos e deveres. individuª"~s_ e colet!vos.
Sessão: 6-8-91
.
.
__ . _ .
~Projeto de Lei da Cãmªra n• 85, de 1989 (n• 3.217/89,
na Casa de origem), que dispõe sobre o abono de faltas de
estudantes, nas condições que especifica, e d_á outras providências.
Sessão: 14-8-91
-Projeto de Lei da Câmara n' ss; de 1990 (n' 3.048189,
na Casa_, ~e orig_em), deter111:inando que as armas de fogo
apreendidãs sem o correSj)oriderite regiStro, pelos-órgãos policiais, sejam destruídas em ato público_, na forma que especifica.

Sessão: 15-8-91
-Projeto de Lei do Senado nc;o 60, de 1921, de autoria
dq _Senador M4rcio Laçerda~ que dispõe sobre o .exercido
di atividade económica de venda de bilhetes lotéricos.
Sessão: 16-8-91 (competência terminativa)
·
(*)ATO DO PRESIDENTE N• 4.84; DE 1991

O Presidente do Senado Federal, no uso de sua competêl}cia regimental e regulamentar, em conformidade com a
delegação de competência que lhe foi outorgada pelo Ato
da Comissão Diretora nc;o 2, de 4 de abril de 1973, e tendo
em vista o que consta do Processo n9 016.408/90-0, resolve
alterar o Ato desta Presidência: n 9 11, de 1985, -publicado
no DCN, Seção II, de 2-}-'85, para manter aposentado, -por
invalidez, o servidor JOAO DE DEUS VIZIOLI, no cargo
de Analista Legislativo, Área de Segurança, Classe "P", Padrão III, do Quadro Permanente do SeQado Federal,___ nos
termos do art. 40, inciso III, alínea a, da Constituição da
República Federativa do Brasil, combinado com os arts. 186,
inciso III, alínea a, 67 e 192, inciso I, da Lei nc;o 8.112, de
1990, bem como os arts. 490 e 492, do Regulamento Adminis'
trativo do Senado Federal, e art. 1• da Lei n' 1.050, de 1950,
a partir de 18 de dezembro de 1990, com provento~nntegrais,
observado o disposto no art. 37, inciso XI, da Constituição
FederaL
Senado Federal, 21 de maio de 1991. -Senador Mauro
Benevides, Presidente.
("') Republicado por haver saído com incorreções nos DCN (Seçã~ II), de
22·'5-91, 2-7-91 e 13-8-91.

(*)ATO DO PRESIDENTE N• 619, DE 1991

-o Presidente do Senado Fed~ral, no uso de suas atribui-

a

ções regimentais e regulamentares, de conformidade com
delegação de competência que lhe foi outorgada pelo Ato
da Comissão Diretora nc;o 2, de 1973, e de acordo com_a__decisão
da Comissão Diretora, em sua 340~ Re1.1_nião Ordiná_ria realizada em 9 de novembro de 1989, resolve nomear JEOVÁ_
FRANKLIN DE QUEIROZ, VERA LÚCIA M. SAUTCHUK, MARIA TERESA CARDOSO, EDSON LUIZ DE
ALMEIDA, CEZAR MOURA DA MOTTA, LUIZ FERNANDO M, V ALLS, CELIA MARIA DOS SANTOS L
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MOTTA, RITA DE CÁSSIA NARDELLI, JOSÉ HUMBERTO MANCUSO e VINfCIUS BECKER COSTA para
o cargo de Analista Legislativo- Área de Comunicação Social, Classe 3', Padrão I, do Quadro Permãnente do Senado
Federal, em virtude de aprovação em concUrso púb!iCO; homologado pelo Ato da Comissão Diretora "' 33, de 9~de novembro
de 1989 e publicado no Diário do Congresso Nacional, Seção
II, de II de novembro de 1989.
Senado Federal, 6 de agosto de 1991. -Senador Mauro
Benevides, Presidente.
(''') Republicado por haver sªído com incorre_ções no DCN (Seçâo II), de
7..S-9I.

(*)ATO DO PRESIDENTE No 636, DE 1991
O Presidente do Senado Federal, no liSO 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" 012.3.0.8/9b9, resolve
aposentar, voluntariamente, GENIVAL RODRIGUES DE
PAULA, Técnico Legislativo, Classe HE:speciar', Padrão III,
do Quadro de Pessoal do Senado Federal, nos termos do
art. 40, inciso III, alínea a, da Constituição da República
Federativa do Brasil, combinado com os· arts. 250, 186, inciSo
III, alínea a, e 67 da Lei n~ 8.112, de 1990, bem assim coniO
os arts. 490 e 492 do Regulamento Administrativo do Senado
Federal, e art. 11 da Resolução SF n"87, de 1989, com proventos integrais, observado o disposto no art. 37, ínciso XI, da
Constituição Federal.
Senado Federal, 16 de agosto de 1991. -Senâdor Mauro
Benevides, Presidente.
("') Republicado por haver saído com incorreçOes nó DCN (Seção II), de
20-8~91.

o

ATA DE COMlSSÃO
COMISSÃO DE EDUCAÇÃO
~ - ...
4• REUNIÃO (ORDINÁRIA), REALIZADA EM
21 DE MAIO DE 1991
Às dezessete horas do dia vinte e um de maio de· mil
novecentos e noventa e um, a sala de reuniões da Comissão,
Ala Senador Alexandre Costa, sob a presídência dO S~nhor
Senador Louremberg Nunes Rocha, reúne-se ·a ComisSão de
Educação coiH a presença dos Senhores Senadores Coutinho
Jorge, Garibaldi Alves Filho, João Calmon, José Fogaça,
Mansueto de Lavor, Josaphat Marinho, João Rocha, Júlio
Campos, Teotónio Viela Filho, Levy Di_ãs, ÁüreoMello, Esperidião Amin, Ca"ilos Patrocínio, Wilson Martins e José Paulo Biso!. Deixam de comparecer por riiOtiVO jUSfifiCadO-Os
Senhores Senadores Alfredo Campos; Amír Lando, Flaviano
Melo, Meira Filho, Hugo Napoleão, Marco Maciel, Almir
Gabriel, Fernando Henrique Ca-rdoso, Jonas Pinheiro, Darcy
Ribeiro; Lavoisier Maia, Júnia Marise, Amazonino Mendes
e Eduardo Suplicy. Havendo número regimental, o Senhor
Presidente declara abertos os trabalhos, dispensando a leitura
da ata anterior que é dada por aprovada. A seguir, o Senhor
Presidente submete à apreciação da ComissãO -ós itens da
pauta a seguir discriminados. ltem 11 ~ Projeto de Decreto
Legislativo n" 11, de 1991, que "aprova o ato que outorga
concessão à Rádio Jornal de Ubatã Ltda., para explorar pelo
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prazo de 10 (dez) anos, sem_direito -~e exclusividade, serviço
de radiodifusão sonora em onda média na cidade de Ubatã,
Estado da Bahia". Relator: Senador Josaphat Marinho. Parecer: Favorável. Posto em disCussão e votação o parecer é
ap'rovado com o vo~o contrário do Senador Esperidião Amin;
Item 12- Projeto de Decreto Legislativo n•· 41, de 1991,
qUe "aprova o ato que outorga permissão à Rádio FM Princesa
Ltda., para explorar, pelo prazo de 10 (dez) anqs, :sem direito
de exclusividade, _s.erviço de radiodifusão sonora em freqüêiJcia modulãda, na -cidade de !ta baiana, Estado de Sergipe."
Relator: Senador Josaphat Marinho. Parecer: Favorável. Postç eon_t discussão e votação o paiecer é apro":ado com voto
contrário do Senador Esperidião A mio; Item 13 - Projeto
de Decreto Legislativo no 17, de 1991, que "aprova o ato
q~e renova, de acordo com o§- 3~ do art. 33 da Lei n" 4.117,
de 27 de agosto de 1962, por 10 (dez) anos, a partir de 16
de março de 1989, a permissão outorgada à Rádio _Atlãntida
F_M d_e Florianópolis Ltda., através da Portaria n" 297, de
12 de março de 1979, para explorar serviço de radiodifusão
sonora em freqüência- modulada, na cidade de Florianópolis,
Estado de Santa Catarina." Relator: SeÕ.ador Áureo Mello.
Parecer: Favorável. Em discussão e votação, a ·matéria é apro-vada com voto contrário do Senador Esperidião Amin; Item
15 -Projeto de Decreto Legislativo n' 12, de 1991, que
"aprova o ato que outorga permissão â Radio difusão Carvalho
& Martins Ltda., para explorar, pelo prazo de 10 (dez) anos,
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifus~osono_fa
e_m_ ffeqüência- modUlada, na -Cidade_ de ltajobi, Estado de
Sãó PaUlo." Relator: Senador Júlio Campos, Parecer: Favorável. Em discussão e votação, a matéria é aprovada com yoto_
contrário do Senador Esperidião Amin; Item 16 - Projeto
de Decreto Legislat_ivo n 9 15~ de 1991, que "aprova o ato
cíue outorgá. perniiSsão à Rádio FM Rubiataba- [tda., para
explorar, pelo prazo de 10 (dez) anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada, na cidade de Rubiataba, Estado de Goiás~" Relator:
Senador João Rocha. Parecer: Favorável. Em discusão e votação, a matéria é aprovada com voto contrá:rio do _S_enador
ESperidião Amiii. ]tem 20- Projeto. de Decreto Legislativo
n" 45, de 1991, que .. aprova o ato qe renova, a partir de
28 de fevereiro de 1989, a permissão outorgada à Rádio Santos
Dumont Ltda., para explorar serviço de radioçlifusão sonora
na cidade de Jundiaí, Estado de São Paulo." Relator: Senador
João Rocha. Parecer: Favorável. Em discussão e votação,
a matéria é aprovada com voto contrário do Senador Esperidião Amin; Item 21 - Projeto de Decreto Legislativo n'.>
41, de 1991, que "ã.prova o ato que -renova, a_partir de 21
de janeiro de 1987, a·pefmissão outorgada à Rádio Difusora
de Pirassununga Ltda. para explorar s~rviço _d_e radiodifusão
sonora, na cidade de Pirassununga, Estado de São Paulo.··
Relator: S§:~ador João Rocha. Parecer: Favoráyel.. _Em discu?são e votação, a m·atéria é aprovada com_ voto c9ntrário do
Senador Esperidião Amin; Itein 22 - Projeto· de Decreto
Legislativo n" 48, de_ 1991, que "aprova o ato que OutOrga
permisSão à Rádio Modelo Ltda., para explorar serviço de
radiodifusão sonora, na cidade de Modelo, Estado de Santa
Catarina." Relator: Senador João Rocha. Parecer:-Favorável.
Em discussão e votação, a rnatérhi.-é aprovada com voto con_trário do Senador EsperidiãO Amin. Prosseg!-.iirido, o S~nhor
Presidente passa aos itens da Pauta-Extra assinl discriminados:
Item 2 - Projeto de Decreto Legislativo_ no 37, de 1991,
que "aprova ·o ato que outorga permissão à Lider RádiO e
Televisão Ltda., para explorar, pelo prazo de 10 (dez) anos,
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sem direito de exclusivid_ade, sei-viço de radiodifusão sonora
em freqüência- ínodulada, na cidade de Uberlândia, Estado

de Minas Gerais." Relator: Senador Júlio Campos. Parecer:
FavoráveL Em discussão e votação, a matéria é- apfOvada
com voto contrário do S_enador Esperidião Amin; Item 03
-Projeto de Decreto Legisl.ativo n"' 29; de 1991~ que "aprova
o ato que outorga concessão à Rádio Jornal de São_ José qos
Quatro Marcos Ltda., para explorar, pelo prazo- de 10 (dei)
anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifsão sonora em onda média na cidade de São José dos Quatro Marcos,
Estado de Mato Grosso:- "Relator: Senador Júlio campos:
Parecer: FavoráveL Em discussão e votação, a matéria é aprovada com voto contrário do Senador &peridião Amin; Item
06 - Projeto de Decreto Legislativo n• 40, de 1991, que
"aprova o ato que outorga permissão à Rádio FM Corumbá
Ltda., para explorar, pelo prazo de 10 (dez) anos, sem direito
de exclusividade, serviço·®_ radiodifusão sonora em freqüên~
cia modulada, na cidade de Pires do Rio, Estado de Goiás. ••
Relator: Senador Júlio Campos; Parecer: Favor-ável. Em discussão e votação, a matéria é aprovada com voto contr.árió
, do__Senador Esperidião Amin; Itein 09- Projeto de Decreto
Legislativo no 21, de 1991, que "aprova o ato que outorga
concessão a Rádio Cultura de Quixadá Ltdil, -para explorar
serviço de radiodifusão sonora em onda média, na cidade
de Quixadá, Estado do Ceará." Relator: Senador João Rocha.
Parecer: Favorável. Em discus_são e votação, a matéri~ é aprovada com voto contrário do Senador Esperidião Amin; Item
13 - Projeto de Decreto Legislativo n' 62, de 1991, que
e outorga permissão à Rádio Sociedade~Rural SIC Ltda., para
explorar serviço de radiodifusão sonora na cidade de Maringá,
Estado do Parná.'' Relator: Senador Levy Dias. Parecer_:_ Favorável. Em discussão e votação, a matéria é aprOvada com
voto contrário do Senador Esperidião Amin; Item 17- Projeto de Decreto Legislativo n9 50, âe 1991, que "aprova o
ato que outorga permissão à Fundação Cultural Celina_uta
para explorar serviço de radiodifusão sonora, na cida~e de
Pato Branco, Estado do Paraná." Relator: Sena,dor Aureo
Mello. Parecer: Favorável, na forma do substitutivo que apre:..
senta. Em discussão e votação, a matéria é aprovada com
voto contrário do Senador Esperidião Amin; Item 19- Projeto de Decreto Legislativo n9 55, de 1991, que "aprova o
ato que outorga concessão à Televisão Londrin':l Ltda., para
explorar serviço de radiodifu_são sonora, na ciade_de Londrina,
Estado do Paraná." Relator: Senador Levy DiaS-.- Parecer:
Favorável, alterando a ementa. Em discussão e votação, a
matéria: é aprovada com voto contráriO do Senador Esperidião
Amin; Item 20 -.ProJeto de Decreto Legislativo n9 66, de
1991, que '"aprova o ato que outorga permissão à sociedade
Rádio FM Pé de Cedro Lida. para explorar, pelo prazo de
10 (dez) anos, sem direito de exclusividade, serviço d:e radiodi-.
fusão sonora em freqüência modulada, na cidade de Coxim,
Estado de Mato Grosso do Sul." Relator: Senador Júlio Campos. Parecer: Favorável. Em discussão e votação, a matéria
é aprovada com voto contrário do Senador Esperidião Amin.
Retomando a pauta anterior; Item 07 -Projeto de Decreto
Legislativo n~ 20, -de 1991, que "aprOY:i3- o ato-que reriova
por 10 (dez) anos, a partir de 19 de maio de 1983, a coricessão
da Rádio Carajá de Anápolis Ltda. outorgada através do Decreto n' 44.0_62, de 23 de julho de 1958, para explorar, na
cidade de Anápolis, Estado de Goiás, sem direito de exclusi~
vidade, serviço de radiodifusão sbno_ra e_m onda tropical."
Redistribuído ao Senador João Rocha para relatar o parecer
favorável. Em discussão e votação, a matéria é aprovada com
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voto contrário do Senador Esperídíão Amin; Item 8 -Projeto
de Decreto Legislativo n9 22, de 1991, que "a'prova o ato
que renova por 10 (dez) anos, a partir de 8 de_ fevereiro de
1988, a concessão da Rádio Difusora de Três Passos Ltda.
outôrgada através do Decreto n'-' 61.818, de 4 de dezembro
de 1967, para explorar, na cidade de Três P?ssos, Estado
do Rio Grande do Sul, sem direito de exclusivi9Jtde, serviço
de radiodifusão sonOrã em onda média ...--Redistribuído ao
Senador Wilson Ma,rtins para relatar o parecer favorável. Em
discussão e votação .. a matéria é aprovada com voto contráriO
do Senador Esperidião Amin; Item 09- Projeto de Decreto
Legislativo n~ 64, de 1991, que "aprova o- ato que renova.
de acordo com o parágrafo 39 do art. 33 da Lei no 4.117,
de 27 de agosto_de_~62, por 10 (dez) anos, a partir de 15
de outubro de 1986, a permissão -outorgada à Rede Gaúcha
- Zero Hora de Comunicações Ltda., através da Portaria
n~ 1.151, de 06 de outubro de 1976, para explorar na cidade
de Brasília, Distrito Federal, serviço de radiodifusão sonora
em freqüência modulada." Relator: Senador Mansueto de
Lavor. Parecer: Favorável. Em discussão e votação, a matéria
é, ..aprovada; Item 10- PrOjeto de Decreto Legislativo n~
65, de 1991, que "aprova os atos que outorgam permissão
à Sigma Radiodifusão Ltda., e a Brasília Comunicação Ltda.,
para explorarem serviço de radidifusão sonora na cidade de
Brasília, Distrito Federal." Redistribufdo_ao Senador Levy
Dias para relatar o parecer favorável. Em discussão e votação,
a matéria é ãprovada com votó Cóntfãrlo do Senador Esperidião Amin; Item 14 - Projeto de Decreto Legislativo n 9
27, de 1991, que "aprova o ato que renova por 10 (dez) anos,
a partir de 30 de julho de 1985, a concessão da_Rádio A
Tribuna de Santos Ltda., outorgada através do Decreto n~
55.874, de_ 29 de março de 1965, para explorar, na cidade
de Santos, Estado de São Paulo, sem direito de exclusividade,
serviço de radiodifusão sonora em onda média." Relator: Senador Mansueto de Lavor. Parecer: Favorável. Eni discussão
e votação, a matéria é aprovada com voto contrário do Sena~
dor Esperidião Amin; Item 17- Projeto de Decreto Legislativo n 9 13, de 1991, que "aprova o ato que outorga permissão
à Radiodifusora Resplendor Ltda., para explorar, pelo prazo
de 10 (dez) anos, sem direito de exclusividade, serviço de
radiodifusão sonora em freqüência modulada, na cidade de
Resplendor, Estado de Minas Gerais." Redistribuído ao Senador Josaphat Marinho para relatar o parecer favorável. Em
discuss.ão e yotaçc:lo, a matéria é aprovada com voto contrário
do Senador Esperidião Amin. Item 18 -Projeto de Decreto
Legislativo n9 18, de 1991, que ''aprova o ato que outorga
concessão à Rádio Vale do Potengi Ltda., para explorar; pelo
prazo de 10 (dez) anos, sem direito de exclusividade, Serviço
de radiodifusão sonora em onda média, na cidade de São
Paulo dQ Potengi, Estado do Rio Grande do Norte." Redistribuído ao Senador Carlos Patrocínio para relatar o parecer
favorável. Em discussão e votação, a matéria é aprovada com
voto contrário do Senador Esperidião Amin; Item 19- Projeto de Decreto Legislativo no 44, de 1991, que "aprova o
ato que outorga concessão à Rádio das Três Fronteiras_Ltda,.,
para explorar serviço de radiodifusão sonora na cidade de
-eampos Sales, Estado do Ceará." ReJator. Senador Mansueto
de Lavor. _Parecer: Favorável. Em discussão e votação, a matéria é aprovada com voto contrário do Senador Esperidião
Amin; Item 23 - Projeto de Decreto Legislativo n9 59, de
1991, que "aprova o ato que outorga permissão à Rádio Clube
de Mallet Ltda; para explorar serviço de radiodifusão sonora,
na cidade de Mallet, Estado do Paraná." Redistribuído ao
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Senador João Rocha para relatar o parecer favorável._ Em
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_trário do __Senador Esperidião Amin; Item 12 -Projeto de
D_ecreto Legislativo n~ 67/91, que "aprova o ato que renova,
do Senador Esperidião Amin; Item 24- Projeto de Decreto
de acordo com parágrafo 3• do art. 33 da Lei n• 4.117, de
Legislativo n~ 32, de 1991, que "aprova o ato que_ outorga
27 de agosto de 1962, por 10 (dez) anos, a partir de 25 de
permissão ã Radio Cultura de Castelo FM Ltda., para explorar
outubro de 1989, a permissão outorgada à TV Eldorado Catarihense Ltda., através da Portaria n\' 836, de 19 de outubro
serviço de radiodidufusão sonora, na cidade de Castelo, Estade 1979, para explorar, na cidade de Cricíllp:Hi, Estado de
do do Espírito Santo; Redistribuído_ ao Senador José Paulo
Bisol para relatar o parecer favorável. Em discussao e votação
Santa Catarina, serViço de radiodifusão sonora em freqüência
modulada,~· Redistribuído ao Senador Josaphat Marinho para
a matéria é aprovada com voto contrári_o do s_enãdor Esperidião Amin; Item 25 -Projeto de Decreto Legislativo no:>
relatar o parecer favorável. Em discussão e votação, a matéria
é _aprovada com voto contrário do Senador Esperidião Aniin;
63, de 1991 que "aprova_ os_ atas que outorgam periúiSSão
Item 14- projeto de Decreto Legislativo n~ 42/91, que "aproã SAC -Sistema Ararense de Comunicação Ltda., e ã Rádio
va o ato que renova por 10 (dei) anos~ a partir de 12 de
Centenário de Araras Ltda., para eXplorarem serviço de radiodifusão sonora, na cidade de Araras, Estado de São Paulo." _ novembro de 1989, a concessão da Rádio Humaitá Ltda; outorgada através do Decreto nO? 84.026, de 25 de setembro
Redistribuído ao Senador Teotônio Vilela FilhO para relatar
de f979, para explorar na cidade de Campo Mourão, Estado
o parecer favorável. Em discussão e votação, a'- matéria é
do Paraná, sem direito de exclusividade, serviço de radiodia com voto contrário do Senador Esperidião Amin. Dando
fusão sonora em onda média." Relator. Senador Coutinho
prosseguimento aos itens da Extra~ Pauta: Ite.rn 1 -Projeto
de Decreto Legislativo n~' 58, de 1991, que "aprova O" ato
Jorge. Parecer: Favorável. Em discussão e votação, a matéria
que renova, a partir de 19 de setembro de 1988, a concessão
é aprovada com voto contrário-do Senador Esperidiãó Ar:Din;
à RBC- Rede Bahiana de Comunicaça:o Ltda., para eXplorar
Item 15- Projeto de Decreto Legislativo n~ 53/91, que "aproserviço de radiodifusão sonora, na cidade de Feira de Santana,
va o-ato que outorga concessão ã S/A Correio Braziliense
Estado da Bahia. Redistribuído ao Senador Wilson Martins
para explorar serviço de radiodifu-sâo de sons e imagens, na
para relatar o parecet favorável. Em discuss~o e_ votação,
cid~de de Goiânia, Estado de Goiás."_Redistribuído ao Senador Levy Dias para relatar o parecer· fàvotável. Em Qisçu_ssã_o
a matéria é aprovada com voto contrário do Seriador Esperidião Amin; Item 5 - Prójeto de Decreto Legislativo nO? 16,
e votação_,_~ matériã _é aprovada com voto contrário do Senade 1991, que "aprova o ato que outorga permiSsão -à Rádio
dor Esperidião Amin; Item 16- Projeto de Decreto LegisTelevisão Vanguarda Ltda. para explorar, pelo prazo de 10
lativo n\' 10/91, que "aprova o ato que outorga ·permissão
(dez) anos, sem direito de exclusividade, serviço_de radiodià Rádio Tropical AM Ltda., para explorar, pelo prazo de
10 (dez) anos, sem direito de exclusividade_,_ serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada, an ciade de Cornélia
Procópio, Estado do Paraná." Redistribuído ao Senador Carfusão sono-ra em freqüéncia modulada, na cidade de I..uziânia,
EStado de GoiáS." Redistribuíd_o ao Senador Júlio Campos
los Patrocínio para [elatar o_ parecer favorável. Em discusSão
e votação, a matéria e aprovada com voto contrário do_Sena- para relatar o parecer favorável. Em discussão e votação,
a matéria é aprovada com voto contrário elo Senador Esperidor Esperidião Amin. Item 07 -Projeto de Decreto Legisâião Amin; Item 18- Projeto de Decreto Legislativo n•57/91,
lativo n~ 52/91, que -"aprova o ato Çüe" outorga concessão
que "aprova o ato que outorga permissão á Rádio Chão Gaiaà Empresa de Televisão João Pessoa Ltda., para explorar
no Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora, nà
serviço de radiodifusão de sons e imagens, na cidade de João
cidade de Anápolis, Estado de Goiás." Redistribuído ao SenaPessoa, Estado da Paraíba." Relator: Senador Teotónio Vilela
Filho. Parecer: Favorável. Em discussão e vOtação, a matéría
dor Wilson Martins para relatar o parecer favorável, na forma
é aprovada com voto contráriO do Senador EsPeridião Amin;
do substitutivo que apresenta. Em discussão e votação, a matéItem 8 - Projeto de Decreto Legislativo n• 30/91, que "aprova
ria é ·aprovada coffi voto contrário do Senador Esperidião
o ato que renova, a partir de 3 de janeiro de 1989~- a-permlssáo
Amin; Item 21 - Projeto de Decreto Legislativo nn 69/91,
que "aprova o ato quo? outorga permissão à Fundação Cultura
outorgada à Rádio Cuft-ura de Ãssis Ltda., para explorar servi"&o_grandense para explorar serviço de radiodifusão sonora
ço de radiodifusão sonora, na cidade de Ass_i_s, Estado de
na cidade de Vacaria, Estado do Rio Grande do SuL" Relator:
São Paulo. •• Relator: Senador Teotónio Viie"la Filho. Parecer:
Favorável. Posto em discussão e votação, a matéria é-aprovada
Senador José Fogaça. Parecer: Favorável. Em discussãq e
com voto contrário do Senador Esperidião Amiii; Item 10
votação, a matéria-e aprovada com votç:> contrário do _Senador
- Projeto de Decreto Legislativo n~ 68/91, que "aprova o
Esperidião Amin; It~m 22- Projeto de becieto Legislativo
ato que renova, a partir de 15 de janeiro de 1289, a concessão
nO? 25/91, que "aprova o ato que dutorga permissão à Rádio
outorgada à Rádio Líder dq-Vale Ltda., para explorar serviço _ RainhaFM Ltda., para explorar, pelo prazo de 10 (dez) anos,
sefn. direito de exclsuividade, serviçO de radiodifusão -sonora
de radiodifusão sonora_, na-cidade de Herval D'Oeste, Estado
em freqüêncfa modulada, na cidade de Bento Gonçalves, Estade Santa Catarin.Çl. ·Redistribuído ao Senador Áureo Melo
do do Rio Grande do Sul." Relator: Senador José Fogaça.
para relatar o -pá.recer favorável. Em discussão e votação,
Parecer: Favorável. Em discussão e votação, a matéira é aprOa matéria é'áprovadã. com voto contrário do Senado!- Esperívada ~m voto contrário do Senador Esperidião Amin; Item
dião Amin; Item 11 -,Projeto de Decreto Legislativo n"'
23- PrOjeto de Decreto Legislativo n? 31191, que "aprova
35,191, que "aprova o ato que renova por 10 (dez) anos,
o ato que outorga á RBS TV Santa ROsa Ltda., para explorar
a partir de 21 de dezembro de 1989, a concessã<J (la Rádio
serviço de radiodifUSãO e sons e imagens, na cidade de Santa
União de Céu Azul Ltda., outorgada através da Portaria n"'
89D, de 13 de dezembro de 1979, para explorar, na cidade
Rosa, Estado do Rio Grande do Sul." Relator: Senador José
de Céu Azul, Estado do Paraná, sem direito de exclusividade,
Fogaça. Parecer: Favorável. Em discussão e votação, a matéserviço de radiodifusão sonora em onda média. Redistribuído
ria é aprovada. Item 24 - Projeto de Decreto Legislativo
ao Senador José Paulo Biso! para relatar o parecer favorável.
no 56/91, que ''aprova o ato que outorga concessão à TV
Em discussão e votação, a matéria é aprovada com voto oonSanta Maria Ltda. para explorar serviço de radidifusáo de
discussão e votação, a tnatériã é aprovadã com voto contrário
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sons e imagens na cidade de Santa M-3.-ria, E-stiCIO- do Rio
Grande do Sul." .. Relator. Senador José Fogaça. Parecer: Favorável. Em discussão e votação , a matéria é aprovada
com voto contrário do Senador Esperidião Amin. Item 25
- Projeto de Decreto Legislativo n" 60/91, que "aprova o
ato que outorga permissão à Radiodifusão Broto da Serra
Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sondfã na Cidade
de Davi Canabarro, Estado do Rio Grande do Sul.'' Relator._
Senador José Fogaça, Parecer: fãvorãvel. Em discussão e vota-
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ção, a matéria é aprovada com voto Contrário dO· Senador
Espe-ridião Amin. As demais proposições: PLC N<õ> 9/90, PLC
n' 85/89, PLC N' 51/90, PLC n' 4/91, PLS n• 10/91, PLS n•

48/91 e o PLS n• 49/91 da Extra-Pauta foram adiados. Nada
mais havendo a tratar; a presidência encerra i"etirii3.ó, lavran-do eu, Maria Olimp"ia Jiménez de Almeida, Secretária da
_Co~issão, a presente ata qu-e-lida e ap-rovada será assinada
~lo Senhor Presídente. - Senador Louremberg Nunes Rocha, Presidente.

a

República Federativa do Brasil

DIÁRIO

DO CONGRESSO NACIONAL
SEÇÃO 11
19 DE SETEMBRO DE 1991

~----CONGRESSO NAOONAL.----~
Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, e eu, Mauro Benevides, Presidente do' Senado
Federal, nos termos do art. 48, item 28,~do Régimento Interno, promulgo o seguinte
·
DECRETO LEGISLATIVO N• 190, DE 1991
Aprova o ato que outorga permissão à Rádio Cidade de Cabreúva L!da., para explorar,
pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em onda
média, na cidade de Cabreúva, Estado de São Paulo.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1' É aprovado o ato a que se refere a Portaria n• 93, de 9 de março de 1990, do
Ministro de Estado das Comunicações, que outorga penriissão à Rádio Cidade de Cabreúva Ltda., para
explorar, pelq prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em onda
média, de âmbito local, na cidade de Cabreúva, Estado de São Paulo.
Art. 2• Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 17 de setembro de 199L -Senador Mauro Benevides, Presidente.
Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, e eu, Mauro Benevides, Presidente do Senado
Federal, nos termos do art. 48, item 28, do Regimento Interno, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO N• 191, DE 1991
Aprova o ato que renova a permissão outorgada à Fundação Cultural Celinauta, para
explorar serviço de radiodifusão sonora, em freqüência modulada, na Cidade de Pato Branco,
~
~
~
Estado do Paraná.
O Congresso Nacional decreta:
.
·~~
Art. 1• É aprovado o ato a que se refere a Portaria n' 36, de 13 de fevereiró de 1990,
do Ministro de Estado das Cogmnicações, que renova a permissão outorgada à Fundação Cultural Celinauta
para explorar, pelo prazo de dez anos, a partir de 16 de outubro de 1989, sem direito de exclusividade,
serviço de radiodifusão sonora, em freqüêncül modulada, na cidade de Pato Branco, Estado do Paraná.
Art. 2• Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 18 de setembro de 199L -Senador Mauro Benevides, Presidente.
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Faço saber que o Congresso Nacional a_provou, e eu, Mauro Benevides, -Presid-ente do Senado
Federal, nos termos do art. 48, item 28, do -Regimento Interno, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO N•192, DE 1991
Aprova o ato que renovã; a --partir de r de novembro de 1983, a concessão outorgada
à Sociedade Rádio da Paraíba Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora, em onda
média, na cidade de Campina Grande, Estado da Paraíba.
O Congresso Nacion-al decreta:
Art. 1• É aprovado o ato a que se refere o Decreto n' 99.131, de 9 de março de 1990,
que renova por dez anos, a partir de 1' de novembro de 1983, a concessão outorgada à Sociedade Rádioda Para1ba Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora, em onda média, na cidade de Campina
Grande, Estado da Paraíba.
Art. 2•' Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 18 de setembro de 1991.- Senador Mauro Beoevides, Presidente.

SENADO FEDERAL
SUMÁRIO
I - ATA DA 156' SESSÃO, EM 18 DE SETEMBRO
DE 1991

1.1-ABERTURA
1.2-EXPEDIEN1E
1.2.1 - Mensagens do Senhor Presidente da República

_1.2.2 .....:.. Aviso do Secretário-Geral da Presidência da

República
- N~ 1.012/91, encaminhando informações prestadas
pelo Ministério da Economia. Fa_zenda e Planejamento
sobre os quesitos constantes do Requerimento -n~ 378/91,
de autoria do Senador Pedro Simon.

- N• 243/91 (n' 494/91, na origem), restituindo autó1.2.3- Ofícios do Primeiro séCretárfo da Câmara dos
grafo de projeto de lei sancionado.
_
_ _ Deputados
Submetendo à deliberação do Senado a escolha de
__ - N'' 239/91, comunicando_ o arquivamento do Projeto
nome indicado para função cujo provimento depende de
de Lei do Senado n' 336/80 (ri' 7.510/86, naquela Casa),
sua prévia aquiescência:
que dispõe sobre privilégios assegurados às empresas de
-· N• 242/91 (n' 493/91, na origem), referente à escolha
auditoria de capital nacional e dá outras providências.
do Sr. Jório Dauster Magalhães e Silva, Ministro de Primei·
- N~ 240/91, comunicando o arqUivamento do frojeto
ra Classe, da Carreira de Diplomata, para exercer o cargo
de Lei do Senado n• 3/83 (n' 8.324/86, naquela Casa), que
de Embaixador, Chefe da Missão dn Brasil junto às Comuacrescenta dispositivo à Lei n~ 5.107, de 1~ de setembro
nidades Européias.
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de 1966, que instituiu o Fundo de Garantia do Tempo
de Serviço.
- N<:> 241/91, comunicando o arquivamento do Projeto
de Lei do Senado n' 34/84 (n' 6.556/85, naquela Casa),
que dá nova redação ao artigo 116 da Lei n9 1.711, de
28 de outubro de 1952, que dispõe sobre a licença especial
de funcionário público federal.
- N9 242/91, comunicando o arquivamento do Projeto
de Lei do Senado n• 312189 (n• 5.353/90, naquela Casa),
que dispõe sobre a emissão de uma série especial de selos
postais comemorativa d_o_ centenário de fundação do Instituto Granbery, de Juiz de Fora._ _
- N9 243/91, comunicando o arquivamento do Projeto
de Lei do Senado. n•.lU/82 (8.383/86, naquela Casa), que
assegura aos passageiros de aeronave ressarcimento integral dos danos_ decorrentes de ac.identes quand_o_ causados
por culpa grave do transportador.
- N~ 244/91, comunicando o arquivamento do ProjetO
de Lei do Senado n' 318/89 (n' 4.880/90, naquela Casa),
que acrescenta parágrafo único ao artigo 18 da Lei n~ 6.368,
de 21 de outubro de 1976. ..
.
.
- N~ 245/91, comunicando o arQuivamento do PrOjeto
de Lei do Senado n' 150!84 (n• 1.,918/89, naquela Casa),
que acrescenta dispositivos à Lei n~ 4. 771, de 15 de setembro de 1965, coni vistas aO estabelecimento de mais restrições ao desmatamento.
_
- N9 246/91,- corriuniCando o arquivamento do Projeto
de Lei do Senado n' 356/89 (n' 5.232/90, naquela Casa),
que dispõe sobre denúncias de_ irregularidades ou ilegalidades perante o Tribunal de Contas da Uni_ã_o.
Encaminhando à revisão do Senado autógrafos dos
seguin,tes projetas:
-Projeto de Lei da Câmara n' 76/91 (no 4.827/90,
na Casa de origem), que dispõe sobre_ a__ regulamentação
da atividade de motorista e cobrador de transportes coletivos urbanos e dá outras providências.
-Projeto de Lei da Câmara n' 77191 (n' 1.26~/91,
·na Casa de origem), de iniciativado Senhor Presidente
da República, que autoriza o Poder Exec;uJiVO_- a inStituir
o Serviço Social A_utônomo "Associação das Pioneiras SociaiS" e dá outras providências.
-Projeto de Decreto Legislativo n' 116/91 (No 51!91,
na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que outorga
concessão à Rádio Bom Sucesso _Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora na cidade de Minas Novas, Esta_
do de Minas GeraiS.
-Projeto de Decreto Legislativo n9 117/91 (n' 376/90,
na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que autorga
permissão à Rádio Serra da Mesa Ltda., para explorar
serviço de radiodifusão sonora na cidade de Minaçu, Esta·
do de Goiás. · ·····
-Projeto de Decreto Legislativo n' 118/91 (no 371/90,
na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que autorga
concessão à Televisão Independente de São José do Rio
Preto para explorar serviço de radiodifusão de sons e imagens na cidade de São José do Rio Preto, Estado de São
Paulo.
1.2.4- Pareceres
Referentes às seguintes matérias:
-Mensagem n• 198/91 (n• 383/91, na origem), do Senhor Presidente da República encaminhando ao- Senado
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Federal, proposta para que seja autoriZada a República
Federativa do Brasil a ultimar contrataçãq de_ opeiação
de crédito externo, no valor de até US$ 100,000,000.00
(cem milhões de dólares norte-americanos), .ou seu-'equiVãlente em outra moeda, junto ao Banco Internacional de
Desenvolvimento- BID, destinado ao financiamento parcial ao Programa de Desenvolvimento Científico e Tecnológico.(Projeto de Resolução n 9 63/91).
-OfícioS n• 42/91 (Presi/Supar-9114967, na origem),
do Governo do Estado de Sã_o Pau_lo, submetendo .à_ apreciação do Senado Fe_ct,eral pedido de autorização para emissão de Letras Financeiras do Tesouro do Estado ,de.Sijo
Paulo - LFTSP, destinada à substitu-ição de
10.016.984.488 Bônus do Tesouro do Estado de São Paulo
-BTSP-E, com vencimento no_segundo semestre de 1991.
(Projeto de Resolução n' 64/91.)
. ..
-OfícioS n• 38/91 (Of. Presi/Supar/04581/91, na origérii), do Sr. Presidente do Banco Central_ do Brasil, encaminhando ao Senado Federal, pedido formulado pelo Governo do Estado de Santa Catar_i_pa, no sentido de que
não sejam incluídas_,__no cómputo do seu endividamento
consolidado, as garantias a serem prestadas à Companhia
Catarinense de Aguas e Saneamento - C A SAN, em operações de crédito junto à CEF~ no __montante de
Cr$13. 333.659.700,65, a preços de j ul/91. (Projeto de Reso·
luçâo n• 65/91.)
.
.
-Ofício S n' 36/91 (Of. Presi/Supar/03926/91, na origem), do Govenlo do Estado de São Paulo, submetendo
à consideração do Senado Federal pedido de autorizaçã_o
para a emissão e colocação no mercado, através de ofertas
públicas, de Letras Firiancei"ras do Tesouro do Estado de
Sâo Paulo - LFTSP, destinadas ao giro de 84% das
259.127..362 LFTP vencíveis no 2' semestre de 1991. (Projeto de Resolução·;;,, 66/91.)
·
-Ofício S n• 37/91, da Prefeitura da cidade do Rio
_de Janeiro, submetendo à consideração do Senado Federal
pedido de autorização para a emissão e colocação no mercado, através d_e ofertas públicas, de Letras Financeiras do
TeSO tiro' Municíp:if .:.._ LFTM - RiO, destinadas ao giro
de_l5.856.900 LFTM- Rio, Com vencimento no 29 semestre de 1991. (Projeto de Resolução n• 67/91.) · ·
-OfícioS n' 33/91 (Ofício Presi/Supar-03312/91), do
Sr. Presidente do Banco Central do Brasil, ''eriCaminhand_o
ao Presidente do Senado Federal pedido formulado pela
Prefeitura Municipal de V alinhos - SP, no sentido de
que seja cOntratada operação de crédito, junto à Caixa
Económica Federal, no valor de Cr$4.809.984. 750,62, destinado ao financiamento de obras e serviços de ampliação
dos sistemas de abastecimento de água e de esgotos sanitários, daquela cidade". (Projeto de Resolução n' 68/91.)
-Ofício S. n• 43/91 (Ofício Presi/Supar, n' 05056/91,
na_Qiigem), do Governo doEstado de Minas Gerais, submetendo à consideração do Senado Federal a alteração
do critério a ser utiliZado no _giro dos Bónus do Teso11ro
do Estado de Minas Ger~is ,- BTMG . - vencíveis no
2• semestre de 1991. (Projeto de Resolução n' 69/91.)
-Projeto de Decreto Legislativo n• 80/91 (n' 94/89,
na Câmara dos Deputados), que aprova o texto da Convenção eJ;ttre os Governos da República Federativa do Brasil
e da República da Coréia destinada a evitar a dupla tributação e prevenir a evasão fiscal em matéria de Impostos
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sobre a Renda, firmada em Seul, a 7 de março de 1989.

(Redação Final).
·
·
1.2.5- Comuriicações da PreSidência
-Prazo para tramitação e apresentação- de emendas
aos Projetas de Lei da Câmara n'l77/91 e de Decreto Legisw
lativo n"s 116 a 118/91, lidos anteriormente.
1.2 .6- Leitura de Projetos

-Projeto de Lei do Senado n9 324/91, de autoria
do Senador Oziel Carneiro, que reduz o imposto sobre
propriedade territorial rural cm várZea amazóriica, e dá
outras providências.
--Projeto de Lei do Senado n~' 325/91, _ele autoria
do Senador Lavoisier Maia, que diSpõe sobre os Fundos
de Desenvolvimento Regional e dá outras providências.
1.2. 7 - Requerimentos

-N" 607/91, de autoria do Senador Eduardo Suplicy,
solicitando do -sr. Secretário de Desenvolvimento Regional
da Presidência da República, informaÇões qUe··m.enciona.
- N 9 60Sí91, de- autoria do Senador Teotonio Vilela
Filho, solicitando do Ministério da Educação, ínfornl-ãÇôeSque menciona.
_
_
_
- ------ N9 609/91, de autOria do Seriado r João França, solicitando a transcrição nos Anais do Senado Feder~!, d_a
matéria: "Fazendeiros ameaçam deixar Roraima", do Jornal do Brasil de 17 de setembro de 1991.
-N' 610191, de autoria do Senador José Eduardo,
·solicitando licença para: -au:sentat-se dos trabalhos da Casa
na próx-ima segunda-feira, dia 23 do corrente. Aprovado.
- N\'611/g1, de autoria do Senador Franciscó Rollemberg, solicitando dispensa de interstício e prév~ distribuição-de avulsos para lJ Projeto de Lei da Câmaran'-128190,
que "dispõe sobre a criação de Procuradorias Regionais
da República, da Procuradoria da República do Estado
do Tocantins, de Procuradores em municípiqs do interÍQr
e dá outras providências".Aprovado.
- N' 612/91, de autoria do .Senador Levy Dias, solicitando que seja considerada corno licenç~ autorizada os
dias 18, 19, 22 e 25 de fevereiro, 10, 13 e 17 de maio
de 1, 2 e 5 de agosto do corrente ano. Aprovado.
- W 613191, de urgência para o Projeto de Decreto
Legislativo no 111/91, que aprova o Tratado para a Constituição de um Mercado Comum entre a República Argentina, e a República Federativa do Brasil, a República do
Paraguai e a República Oriental do Uruguai.
-W 614/91, de urgênciapara o Frojdó de Lei da
Câmara no 25/91, que "cria áreas de livre comércio nos
municípios de Pacaraima e Bonfim, no Estado de Roraima,
e dá outras providênciaS-...
- N''615191, de autoria do Senador Mauro Benevides,
solicitando dispensa de interstício e prévia distdbuição de
avulsos para o Projeto de Resolução n 9 64/91, que autoriza
o Governo do Estado _de São Paulo a emitir Letras Financeiras do TesburCi do Estado de São Paulo - LFTSP,
destinadas à substituição de 10.016.984.488 Bónus do Tesouro do Estado de São Paulo -BTSP-E, com Venciinento
no segundo semestre de 1991. Aprovado.
- N°616/91, de autoria do Senador Mauro llenevides,
solicitando dispensa de interstício e prévia distribuição de
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avulsos para o Projeto de Resolução n" 66/91, que autoriza
o Governo do Estado de São Paulo a emitir e colocar
no mercado, através de ofertas públicas, Letras Fínanceüas
do Tesouro do Estado de São Paulo- LFTSP, destinadas
ao giro de 84% das 259.127.;362 LFTSP vencfveís no
semestre de 1991. Aprovado.
1.2.8- Comunicações da Presidência
-Prazo para apresentação de emendas aos Projetas
de Resolução n·" 63 a 69191.
-Arquivamento definitívõ do Projeto de Lei do Senado no 71/91, que dá nova reda~_ão,aos _artigos que menciona
da Lei n' 6.368, de 21 de outubro de 1976.

zo

!.2.9- Discursos do Expediente
SENADOR GARIBALDI ALYES F'JLHO- Problema habitacíonal.
SENADOR JOSAPHAT MARINHO- Reforma
constitUcional. !.2.10-·R_equerimentos
_ _ _
-N' 617191, de autoria do Senador Esperidião Amin,
solicitando disp~~sa de interstício e prévia distribuição de
avúlsos para o PrOjeto de Resolução n~ 65/91, c[ue autoriza
-o Gove~no do Estado de Santa Catarina a excluir garantias
do cômputo do seu endividamento consolidado. Aprovado.
- N" 618191, de autoria do. S~nador Eduardo Suplicy,
solicitando do Sr. Ministro da Infra-Estrutura. informações
que menciona.
1.2.11- Pareceres
Referentes às seguintes matériaS.:
-Ofício PGR/GAB/n' 498, do Procurador-Geral da
República, que versa sobre exorbitância do poder de regulamentar, por parte do Poder Executivo, no processo de
privatização das Usinas Siderúrgicas d~ ~inas Gerais S.A.
- Usirninas. (Projeto de Decreto Legislativo no 119/91.)
-Projeto de Lei do Senado no 21/91, que "altera
o Decreto-Lei n' 2.452, de 29 de julho de 1988, que díspóe
sobre o regime tributário, ca-mbial e administrativo das
Zonas de Processamento de Exportações e dá outras pi-óVidênc_~a~:·.
____ ---~- _,
__
_ ., -Projeto de Lei do Senado nc 14/91, que "dispõe·,
com fundamento no inciso s~ _ go art~ 23 da Constituíção
Federal. sobre a obrigatoriedade d_e_ órgãos da administração pública fedenii realizarem suas- compras na Companhia Nacional de Abas_tecimento - Conab, e dá outras
providências"-.
-Projeto de Lei da Câmara n' 26191 (n' 5.740/90,
na C~sa de origem), que ''cria área de livre_comércio no
Município de Bonfim, no Estado de. Roraima e dá outras
providências".
1,2,12- Ofícios
-NC?-' 14/91, do Presidente da Comissão de Assuntos
Económicos, comunicando a aprovação do Projeto de Lei
do Senado n 9 14/91, que "dispõe com fundamento no inciso
& do_art. 23 da Constituição Federal, sobre a obrigatoriedade de órgãos da administração pública federal realizarem suas compras na Companhia Nacional de AbaStecimento- CNA e dá outras providências".
-N9 15í91, do Presidente da Comissão de Assuntos
EcOnómicos; comunicando a aprovação do Projeto de Lei
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da República, solicitando a concessão de uma rádio para
aquela região.
SENADOR NEY MARANHÃO - Nota do Ministétio da Aeronáuticc:t refutando notícia veiculada em órg~o
da imprenSa, a respeito de faCilidades que estariam ocorrendo em residências de oficiais daquele órgão.
SENADOR CID SABOIA DE CARVALHO- Privatização da Usiminas. Reajuste da prestação da casa pró·
_ _ __
pria-.- _SENADOR FRANCISCO ROLLEMBERG -Justi1.2.13 - Comunicações da Presidência
ficando projeto de lei de ciutoria de S. Ex~, que estabelece
-Abertura de prazo para interposição de recurso, normas e requisitos para a pesquisa médica em seres_humanos.
por um déciriiO da composição da Casa, para que os ProjeSENADOR NELSON CARNEIRO -Sugestões da
tas de Lei do Senado n"' 5 14 e 21/91, sej<im apreciados
Associação Brasileira _<!as Empresas de Biotecnologia pelo Plenário.
-Prazo· para apresentação de emendas ao Projeto ABRADI, para elaboração do novo Código de Propriedade Industrial.
de Decreto Legislativo n' 119191.
SENADOR MÁRCIO LACERDA- Defesa da continuidade da criação-das zonas de exportação.
1.3- ORDEM DO DIA
SENADOR CARLOS DE'CARLI- Considerações
Projeto de Leíâa Câmara n• 120/90 (n' 5:284190, na
Casa de or~gem), que dispõe sobre normas partidárias. de apoio ãs atividades desempenhadas pelo BancO do Brasil.
Aprovado. A sanção.
SENADOR JUT AHY MAGALHÃES ~ ApreciaProposta de Emenda à Constituição n 9 2/91~ de autoria
do Senador Affonsó Camargo e outros Senadores, que ção das propostas governamentais consubstanciadas no
dá nova redação ao inciso III, § 29 do art. 155 da Consti- chamado "Emendão".
SENADOR DIVALDO SURUAGY- Posição contuição Federal. Votação adiada por falta de quorum, após
usar da palavra o Sr. António Mariz.
_ ,_ trária de S. Ex•, a possível quebra do monopólio estatal
do petróleo no País.
1.3.1- Matérias apreciadas após a Ordem do Dia
SENADOR NELSON WEDEKIN -Colocação so-Requerimento n• 613/91, lido no Expediente da pre- bre as mudanças propostas à Constituição, no que tange
sente sessão. Aprovado.
à _E_ducação,
-Projeto de Lei da Câmara n"' 25191, em regime de
1.3~4 --Comunicações ~a_ Presid~~cia _
urgência dos termos do Requerimento o<:> 614/91, lido na
Expediente da presente sessão. Aprovado, nos termos do
. -Convocação de sessão extraordinária, a realizar-se
SubstitutivO, apó8 pareCer da comissão competente, tendehoje. âs 18 horas e 30 minutos, com Oi'deffi do Dia que
usado da palavra os Srs. Eduardo Suplicy, César Dias,designa.
Marluce Pinto e Aureo MeJlo. A Comissão Diretora para
-Término do prazo para interposição de recurso no
redigir o vencido para o turno suplementar.
sentido de inclusão em Ordem do Dia, do seguinte Projeto
- Redação do vencido para o turno suplementar do
de Lei, apreciado conclusivamente pela Comissão de ConsSubstitutivo do Senado ao Projeto de Lei da Câmara n'-'
tituição, Justiça e Cidadania. _ __ _
_
_
25/91. Aprovado. À Câmara dos Deputados.
-Projeto de Lei do Senado n• 53/91, que dispõe sobre
I .3.2 - Comunicação
o livre ac~sso às praias de terrenos de marinha e seu uso
-Do S_enador Mauro Benevides, designando os Srs. · Público. A Câmara dos Deputados.
-Término do prazo para apresentação de emendas
Dirceu Carneiro, Márcio Lacerda, Odacir Soares, José Foao Projeto de Lei da Câmara n<? 37/90, sendo que_ao mesmo
gaça, Pedro Simon e Irapuan Costa Júnior para particinão foi oferecidas emendas.
parem da Segunda Reunião da Comissão Parlamentar Conjunta de Integração Brasil-Argentina.
1.4- ENCERRAMENTO
1.3.3- DisclU'sos após a Ordem do Dia
2- ATA DA 157• SESSÃO, EM 18 DE SETEMBRO
SENADOR MAURÍCIO CORR]jA - Parecer de
DE 1991
autoria de S. Ex~, ao PDS n'-' 119/91, que suSta os atos
2.1-ABERTURA
normativos do Poder Executivo que objetivain realizar o
processo de privatização da Usiminas. Extinção do mono2.2~ EXPEDIENTE
pólio das telecomunicações.
2.2.1 - Parecer
SENADOR EDUARDO SUPLlCY- Carta de autoria de S. Ex' ao Presidente da República, a respeifo de
denúncias- fonrillladas por empresário. Atentado sofrido,
Referente à seguinte matéria:
em Rio Branco-AC, pelo agrónomo Gumercindo Rodri-Projeto de Lei do Senado n'-' 2, de 1988, qtie afiúagues. Documento enviado, pelo Sindicato dos Metalúrgicos dispositivos da Lei n• 5.682, de 21 de julho de 1971 de Diadema e São Bernardo do Campo, ao Presidente Lei Orgânica _dos Partidos Políticos. (Redação final.)
do Senado no 21191, que ''altera o Decreto_.~Le_i n" 2.452,
de 29 de julho de 1988, que dispõe sobre o regime tributá~
rio, cambial e administrativo das Zonas de Processamento
de Exportações e dá outras providências".
- N9 20/91, do Presidente da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, comunic3.ndo a aprovação do
parecer da lavra do Senador Maurício Cotrêã, Cbiiduindo
pela apresentação do Projeto de Decreto Legislativo n"'
119191._
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3 - ATA DA 158' SESSÁO, EM 18 DE. SETEMBRO

DE 1991

Dos Senadores José Fogaça. Pedro Si!llqn, _.Márcio
3.1 __:.ABERTURA
Lacerda, Dirceu Carneiro e Odacir Soãres, de ausência
dos trabalhos da Casa, no período de 19 a 21 do corrente
3.2-- EXPEDIENTE
mês.
2.2.3 _ Requerimento
3.2.1- Requerimentos
9
- N 619/91, de autoria do Senador Esperidião Amin,
_ N? 624/91, de autoria do Senador Ney Maranhão,
solicitando que seja despachado à Comissão de Assuntos solicitando dispensa de interstício e prévia distribuição de
Económicos o -Pfojeto de Decreto Legislativo n" 119/91, avulsos para 0 Projeto de Resolução n9 63/91: que autoriza
que susta os atos normativos do Poder Executivo que obje- a República Federativa do Brasil a ultimar a contratação
de opera_ção de crédito exte_rno, no valor de até
tivam realizar o processo de privatização da Hsiminas.
23- ORDEM DO DIA
usnoo,ooo,ooo.oú (cem milhões de dólares norte-ame- Projeto de Lei da Câmara n? 128/90 (n" 3.733/89? ricanos} ou seu equivalente em outra moeda, junto ao
na Casa de origem), que dispõe sobre a criação de .ProcUra- _B~nco Interameriçano d~ Desenvolvimento. Aprovado.
darias Regioriais da República, da Procuradoria da Repú_ N'! 625/91, de autoria do Seriado r Maurício Corrêa,
bfica do Estado do Tocantins, de ProcuradO-fias em Muni- solicitando dispensa de interstício e prévia distribuição de
cípio~ do interior e dá outras providências. Aprovado, com
avulsos para o Projeto de Resolução no 67/91, que autoriza
a Prefeitura da cidade do Rio de Janeiro a emitíi"- e-COlocar
emendas. À ComiSsão Diretora pa:ra· a reâação fill~at.
-Projeto de Resolução n" 64, de 1991, que autoriza no mercado, através de ofertas públicas, Letras Financeiras
o Govérno do Estado de São Paulo a emitifLetras Finan- do Tesouro Municipal (LFTM- Rio), .4e_stinadas a,o giro
ceiras do Te5ouro do Estado de São Paulo (LITSP), desti- de 15.856.900 LFTM- Rio vencidas em julho e agosto
nada à substituição de 10.016.984.488 Bônus do Tesouro deste ano e vincentes até 15 de outubro de 1991. Aprovado.
do Estado de São Paulo (BTSP-E), Cfl-!ll vencim~nto no
- No 626/91, de autorfa do Senador Mario Covas,
segundo semestre de 1991. Aprovado. A Comissão Diresolicitando dispensa de inte_rstício e prévia distri~uição de
tora para redação final.
9
-Projeto de Resolução n• 65, de 1991, que autoriza avulsos para o Projeto de Resolução n 68/91, que autoriza
o Governo do Estado de Santa Catarina a exCluir garantias a Prefeitura Municipal de V alinhos- SP, a contratar opeqo cómputo do seu endividamento consolidado~Apro_vado. ração de crédito, junto à Cãixa Econômica Fed_eral,_ no
valor de CR$ 4.809.984.750,62, destinada ao financiamento
A Comissão Dirctora para redação final.
-Projeto de Resolução n 9 66, de 1991, que autoriza de obras e serviços de ampliação dos sistemas de abastecio Governo do Estado de São Paulo a emitir e ·colOcar mento de água e de esgoto sanitários daquela cidade. Aprono mercado, através de ofertas públicas, Letras Financeiras vado.
do Tesouro do Estado de São Paulo (LFTSP), destinadas
- N 9 627/91, de autoria do Senador Ronan Tito, soliciao giro de 84% das 259.127.362 LFTS-P vcncívCis no segun- tando d.i$pensa de interstício e prévia distribuição de avuldo semestre de 1991. Aprovado. A Comissão Diretora para
sos--para o Projeto de Resolução n? 69191, que autoriza
redação-final.
o governo do Estado de Minas Gerais a emitir e colocar
no mercado Letras Financeiras do Tesouro do Estado de
2.3.1- Matérias apreciadas após a Ordem"do Dia
Minas Gerais - LFT-MG, destinadas ao giro da dívida
mobiJiária vencível no segundo semestre de 1991. Apro- Redação final das emendas do Senado_ ao Projeto
vado.
de Lei da Câmara n• 128/90 (n• 3.733/89, na Casa de ori&em). Aprovada, nos termos do Requerimento n 9 620791.
-N? 628/91, de autoria dos Sena-dores Eduardo SupliA Câmara dos Deputados. _
_
cy e Humberto Lucena, de dispensa de interstício-e prévia
- Redação final do Projeto de Resolução n• 64/91.
distribuição de avulsos para o Projeto de Decreto LegisAprovada, nos termos do Requerimento n9 621191. À prolativo n 9 119/91, que sUsta os atos normativos do Poder
mulgação.
·
·· '
·· · · . . . _. _ .
Executivo que objetivam realizar o processo de privati- Redação final do Projeto· de Resolução n• 65/91.
zação da Usimirlas. Prejudicado.
Aprovada, nos termos do Requerimento no 622191. A pro·
mulgação.
3.3- ORDEM DO DIA
- Redação final do Projeto de Resolução n• 66/91.
Requerimento n 9 568, de 1991, de autoria do S~nador
Aprovada, nos termos do Requerimento n9 623/91. À proFr~cis_co
Rollemberg, solicitando, nos termos regimenmulgação.
tais, a transcrição, nos Anais do Senado Federal, do artigo
- Requerimento n• 619/91, lido no Expediente da
publicado no Jornal do Brasil, edição de 4 de setembro
presente sessão. Aprovado.
de 1991, de autoria de Dom Lourenço de Almeida Prado,
2.3.2 - Comunicação da Presidência
intitulado "O negócio é ser pequeno". Aprovado.
- Convocação de sessão ex~raordinária a realizar-se
3.3.1 - Designação da Ordem do Dia da próxima seshoje, às 18 horas e 50 minutos, com Ordem do Dia que
são
designa.
2.4 -ENCERRAMENTO

3.4- ENCERRAMENTO
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MESA DIRETORA

4- ATOS DO PRESIDENTE

7-

1991
5- ATO DO PRIMEIRO SECRETÁRl_O
W9, de 1991

8- LÍDERES E VICE-LÍDERES DE PARTIDOS

N•' 689 a 691, de

6- ATAS DE COMISSÕES

Ata da

156~

9- COMPOSIÇÃO DAS COMISSÕES pi!;RMA.NEN·
TES

Sessão, em 18 de setembro de 1991

1~ Sessão Legislativa Ordinária, da 49~ Legislatura
Presidência dos Srs. Mauro Benevides, Alexandre Costa
Iram Saraiva e Lucídio Portella
As 14 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM-SE PRESENTES OS SRS. SENADORES:
.
Affonso Camargo- Albano Franco --Alexandre Costa
- Almir Gabriel - Aluizio Bezerra - AmazOnino Mendes
-Antonio Mariz- Beili V eras-- Carlos Patrocínio_- César
Dias- Chagas Rodrigues~ Cid Sabóia de Carvalho -Coutinho Jorge - Daiio Pereira - Dirceu Carneiro - Div-aldo
Surüagy - Elcin Álvares ___;,;._ Esperidião Amin - Epitácio
Cafeteira - Fernando Henrique Cardoso - Erancisco _Row
llemberg - Garibaldi Alves - Gerson Camata-- Henrique
Almeida --Hugo Napoleão - Humberto Lucena - Iram
Saraiva - Irapuan Costa -Júnior- João Calmon -João
França - João Rocha - Jonas Pinheiro - Jos_é _Eduardo
- José Fogaça - José Paulo Bisol - José Richa - Júlio
Campos- Júnia Marise - Jutahy Magalhães- Lavoisier
Maia - Levy Dias - Loure_mberg Nunes Rocha - Lourival
Baptista - Lucídio Portella - Magno Bacelar - Mansueto
de Lavor- Márcio Lacerda- Marco Maciel- Mário Covas
- Marluce Pinto ----:_Maurício -Corrêa - Mauro Benevides
- Meira Filho -Moisés Abrão - Nabor Júnior- Nelson
Carneiro - Nelson Wedekin --_Ney Maranhão - Odacir
Soares -Onofre Quínan .:...__ OZiel Carneiro - Pedro Simon
- Raimundo Lira - Ronald_o Aragão - Ronan Tito Walmir Campelo- Wilson Martins- Telmo Vieira- Teotónio Vilela Filho.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevídes) ~ A lista de
presença acusa o comparecimento de 68 Srs. S~nadores. Havendo número regimental, declaro _aberta a sessão.
Sob a p_J?teção de Deus, iniciamos hossoS t-rabalhos_.
O Sr. 1"' Secretário procederá à leitura do Expediente.
É lido o seguinte

EXPEDIENTE
MENSAGENS
DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA __
Restituindo autógrafo de projeto de lei sancionado:
N• 243/91 (n• 494/91, na origem), de 17 do corrente, referente ao Projeto de Lei da Câmaran' 101, de 1990 (n•4.159/89,

naquela Casa), que regulamenta a profissão de Nutrici_o_nista
e determina oUtras providências.
___ (Projeto que Se_ transformou na Lei_n.,.- 8.234, Qe 17 de
setembro de 1991.)
Submetendo à deliberação do Senado a escolha de nome
indica_dP para funçfio cujo provimento depende de sua prévia
aquiescência:
MENSAGEM N• 242, DE 1991
(N• 493/91, na origem)
Excelentíssimos Senhores Meinbros- do Sen~do Federal:
De conformidade com o art. 52, iriciso IV, da_ Constituição, e de acordo com o disposto no art. 18, inciso I, e
nos arts. 56 e 58, do Regulamento aprovado pelo Decreto
n"' 93.325, de 1"' de outubro de 1986, no art. 39, inciso I,
alínea a, e no art. 40, do_anexo I ao Decreto no 99.?78, de
10 de outubro de 1990, tenho a honra de submeter ã aprovação
de Vossas Excelências a escolha, que desejo fazer, do Senhor
Jório Dauster Magalhães e Silva, Ministro ~e Primeira Class~,
da Carreira de Diplomata, para exercer o cargo de EmbaJw
xador, Chefe da Missão do Brasiljuiltci às Comt~:ni~ades Euro-_
péias.
Os méritos do Embaixador .'[Qrio Dauster Magalhães e
Silva, que me induziram a escolhê-lo para o desempenho dessa
elevada função, constam da anexa informação do Ministério
das Relações Exteriores.
Brasília, 16 de setembro de 1991.- Fe~ando Collor.
INFORMAÇÃO
Curriculum - Vitae
Embaixador JÓRIO DAUSTER MAGALHÃES E SILVA
Rio de Janeiro!RJ,.19 de novembro de 1937
Filho de José Dauster Motta e Silva e
J o sela Magalhães e Silva
Instituto Superior de Estudos Brasileiros
Curso de Preparação à Carreira de Diplomata, IRBR
!_Curso de Economia Cafeeira, IBC
Curso de Economia, em nível de Mestrado, Universidade
Mcgill, Montreal.
Terceiro Secretário, 7 de dezembro de 1961
Se~undo Secretário, antigüidade, t8 de setembro de 1966

-------·--- ..·---·-.---· --·--
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Priméiró seCrefário-:-merecimento, 1"' de setembro de
1974
Conselheiro, merecimento, 12 de junho de 1978
Ministro de Segunda Classe, merecimento, 22de dezem~
bro de 1982
MinistrO de Primeira Classe, merecim-ento, 17 de dezem~
bro de 1987
~~sistente do Chefe da Divisão da América Setentrional,

1961
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VI Sessão do Conselho da Organização Internacional do
Açúcar, Londres, 1976 (membro)
III Sessão das Comissões da Conferência de Cooperação
Económica Internacional, Paris, 1976 (membro)
VII Sessão das_Comissões da Conferên~ia de Cooperação
Econômica internacional, Paris, 1976 (membro)
Presidente do Grupo de Produtores da Organizaçã-o Inter~
nacionlli do Café, em Londres de 1979 a 1987
XXXII, XXXIII, XXXIV, XXXVI, XXXV!!, XXXVIII,
XXXIX e XL Reuniões do Conselho da Organização Iternacional do Café, Londres 1979/83 (delegado)
XI, XII e XVII Reuniões do Conselho da Organização
Internacional do Açúcar, Londres, 1980, 1981 e 1983 (delegado)
.
.
. ..
_
Chefe do Escritório do lnStituto Brasileiro do Café, em
Londres, de 1985 a 1987.
Presidente do Instituto Brasileiro do Café, em Brasília,
de 1987 a 1990
,
Em_baixador EXtraordinário para Negociação da Dívida
Externa, 1990/91
- Publicações:
"Critérios para a Seleção de Investimentos do Desenvolw
vimento Econômico", Revista Brasileira de Economia~ FGV,
1' Trimestre de 1973
Ordem do Mérito Militar, Grande-Oficial, Brasil
Ordem do Rio Branco, Oficial, BrasiJ
Medalha Laura Müller Brasil
Prêmio Rio Branco e Medalha de prata no CPC/IRBr
Ordem Nacional, Cavaleiro, Costa do Marfim
Secretaria de Estado_ das Relações Exteriores, êm 1
de
de 1991. (Guilhenne Fausto da Cunha Basto).Chefe
substituto, do Departamento do Serviço Exterior.
(A Comissão de ;Relações ExterioreS" e Defensa
NacionaL)

Auxilitar do S~ge~ário-Geral-Adjunto para Assuntos
Económicos, 1962/64
Assistente do- Chefe da -bivisãõ de PrO~du.tos de -Base,
1974/79
Montreal, Vice-Cônsul, 1965/66
Montreal, Côrisul-Ad)unto, 1966/68
Montreal, Encarregado, 1966 e 1967
Praga, Segundo Secretário, 1968/72
Praga, Encarregado de Negócios, 1970
Londres, Rebraslon, Conselheiro, 1979/82
Londres, Rebraslon, Ministro-Conselheiro, 1982/85
Londres, Rebraslon, Encarregado de Negócios, 1983
À disposição dó Gabinete Civil da Presidência, 1963 H Reunião Anual do C!ES, São Paulo, 1963 (membro)
Seminário da Cepal de Peritos Governamentais em Política Comercial, Brasflia, 1963 (membro)
Conferência Interamericana do Café, Nova Iorque, 1962
(membro)
II Sessão do Comitê Preparatório da Conferência da
UNCTAD, Genebra, 1963 (membro)
Missão Especial à América Latina para Assuntos da
UNCTAD, 1963 (membro)
' ''''
III Sessão do Comitê Preparatórío da UNCTAD, Nova
Iorque, 1964 (membro)
Reunião da Ceda, Alta-Gracia, Argenfina, 1964 (membro)
AVISO
I Unctad, Genebra, 1964 (membro)
IV Sessão do Grupo Sobre Financiamento Suplementar,
DO SECRETÁRIO-GERAL DA
Unctad, Genebra, 1968 (membro)
PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA
Subcoordenador da Secretaria de Informações e Transferência de Tecnologia do _Instituto Nacional de Propriedade
N"' 1.012/91, de 17 do corrente, encaminhando informaIndustrial, MIC, 1972/74
'
'
,,
ções prestadas pelo Ministério· da Economia, Fazenda e PlaneCoordenador do projeto de Modernização do Sisterria
jam_ento sobre os quesitos constantes do Requerimento n~"
Brasileiro de Patentes, IMPIIPNUD/OMPI, 1973/74
"
378, de 1991, de autoria do Senador Pedro Simon.
Reunião de Peritos em Práticas Comerciais Restritivas,
(Encaminhe-se cópia ao requerenteH
Genebra, 1973 (membro)
'
, ,
..
OFíCIOS
Conferência Díplomática de Viena _sobre Propriedade Jnw
dustrial, Viena, 1973 (membro)
'
DO PRIMElRO'SECRETÁÍUO
Sessão do Conselho da O!C, Londres, 1974 (membro)
DA
CÂMARA DOS DEPUTADOS
I Reunião do Grupo de Países LatinowAmeric_~nos e do
Caribe Exportadores de Açúcar, Cozumel, Méx1Co, 1974
N~ 239/91, de 17 do corrente, comunicando o arquiva(membro)
Reunião do Giupo de Produtores de Café, EI Salvado-r. mento do Projeto de Lei do Senado n• 336, de 1980 (n'
1975 (membro)
.
7.510/86, naquela Casa). de autoria do Senador Pedro Simon,
Reunião do Grupo de Trabalho para Negoci~ção do novo
que dispõe sobre privilégios assegurados ãs empresas de audiConvênio Internacional do Café, Londres, 1975 (meinbro)
toria de capital nacional e dá outras providências.
Comitiva do Ministro de Estado das Relações Exteriores
N9 240/91, de 17 do corrente, comunicando o arquivana visita-oficial à Costa dO Marfim, Abidjan, 1975 (membro)
mento do Projeto de Lei do Senado n' 3, de 1983 (n' 8.324/86,
Sessão do Conselho da OIC, Londres, 1975 (membro)
naquela Casa), de autoria do Senador Nelson Carneiro, que
Reunião da Junta Executiva do Escritório Pan:.Ameri- acrescenta dispositivo à Lei n 9 5.107, de 13 de setembro de
cano do Café, Nova Iorque, 1975 (membro) ,
1966 1 que instituiu'o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço.
N9 241/91, de 17 do corrente, comunicando o arquivaSessão do Conselho da OIC para a Negociação do III_
Acordo Internacional do Café, Londres, 1975 (membro)
mento do Projeto de Lei do Senado n' 34, de 1984 (n•6.556/85,
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naquela Casa), de autoria do Senador Murilo Badaró, que
dá nova redaç_ão ao art. 116 da Lei n91.711, de 28 de outubro
de 1952, que dispõe sobre a licença especial de funcionário
público federal.
N"' 242/91, de 17 do corrente, comunicando_ o arquivamento do Projeto de Lei do Senado n• 312, de 1989 (n'
5.353/90~ naquela Casa), de autoria do Senador Itamar _Franco, que dispõe sobre a emissão de uma série especial de selos
postais comemorativa do centenárfo de fundação 9-o,lnstituto
Granbery, de Juiz de Fora.
_
_
No;> 243/91, de 17 do corrente, comunkando o arquivamento do Projeto de Lei do Senado n• 111, de 1982 (n•
8383/86, naquela Casa), de autoria do Senador Itamar Franco, que assegura aos passageiros de aeronave ressarci~ento
integral dos danos decorrentes _de acidentes quando causados
por culpa grave do transportador.
N9 244/91, de 17 do corrente, comunicando o arquivamento do Projeto de Lei do Senado n' 318, de 1989 (n'
4.880/90, naquela Casa), de autoria do Senador José IgnáCio
Ferreira, que acrescenta parágrafo únicõ ao arl:_-18 da L~i
n• 6.368, de 21 de outubro de 1976.
N9 245!91, de 17 do corrente, comunicando __o_ arquivamento do Projeto de Lei do Senado n• 150, de 1984 (n•
1.918/89, naquela Casa), de autoria do Scenador Nelson Carneiro, que acrescenta dispositivos à Lei n 9 4. 771, de 15 de
setembro de 1965-, com vistas ao estabelecimento de mais
~
_
restrições ao desmatamento. __
N9 246/91, de 17 do corrente, comunicando o arquivamento do Projeto de Lei do Senado n• 356, de 1989 (n•
5.232190, naquela Casa), de autoria dó Senador Pompeu de
Sousa, que dispõe sobre denúncias de irregularidades ou ilegalidades perante o Tribunal de Contas da União._
Do Sr. l! Secrehfrio da Câmara dos Deputados, encaminhando à revisão do Senado autógrafos dos seguintes projetos:
PROJETOS
PROJETO DE LEI DA CÂMARA N• 76, DE 1991
(N• 4.827190, na Casa de origem)

Dispõe sobre a regulamentação da atividade de motorista e cobrador de transportes coletivos urbanos e
dá outras providências.
O Congresso Nacional decreta:
.
Art. 19 Aplicam-se as disposições desta lei aos integrantes da categoria profissional de motorista e cobrador de veículos urbanos.
Parágrafo único. Pertencem â categoria -referida n9 ~
put os profissionais· habilitados nos termos da legislação ein
vigor, devidamente registrados na Delegacia Regiona14o Tr&:balho. •
.
. ,·
._ .
Art. 29 A jornada de trabalho dos_ motoristas_ e. cobradores, sem prejuízo de outros direitos-reconhecidos pela legislação vigente, obedecerá aos seguintes preceitoS:
I - a duração normal do trabalho será de 6 (seis) horas
diárias para aqueles que trabalham por turno de revezamento;
I I - o trabalho em dias feriados e dias santos de guarda
será permitido quando se tratar de serviços indispensáveis
e de interesse coletivo,- devendo a remuneração ser paga ~m
dobro, ficando os profisSiOnais- sujeitos à escala de reve.zamento mensalmente organizada;
III - as horas excedentes das do horário normal serão
pagas com acréscimo mínímO de 100% (cem--por-cerito) sobre
o salário-hora normal.
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Art. 39 A hora de trabalho noturno. assim compreendido o executado entre âs 20 horas de um dia e às 6 horas
do dia seguinte, será computãda cOmo d_e 45 minutos e será
remunerada com um acréscimo de 50%- (cinqüenta por cento),
pelo menos, sobre a hora de trabalho diurno. __
Art. 49 Consideram-se penosas as atividades regulamentadas por esta lei, para efeito:
I - do recebimento do adicionaLcorrespondente, novalor equivalente a, no mínimo, 30% (trinta por cento) do salário
_efetivamente percebido;
__ II~ da concessão de aposentadoria especial após 25 ( vinte e cinco) anos de serviço, sem exigência de idade, na forma
do art, 9• da Lei n• 5.890, de 8 de junho de 1973,
Parágrafo único. - O cusfeio do encargo previsto no inCiSo
II deste artigo correrá à conta de recursos previstos no Decreto-Lei n• 1.940, de 25 de maio de 1982 - FinsociaL
Art. 59 Fica estabelecido um seguro obrigatório, custeado pelas empresas ef1!pregadoras, em benefício dos motoristas e cobradores de transportes coletivos, para cobertura
dos riscos â vida, de acidentes, f4rtos e roubos ocorrid_os ng
exercíCio da profissão.

-

-

Art. 69 Os motoristas autônomos não estão obrigados
ao cumprimento das disposições constantes desta lei, exceto
no que concerne ao _limite máximo da jornada de trabalho,
que será de 8 (oito) horas por turno ininterrupto.
Art. 79 Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 89 Revo-gam-se as disposições em contrário.

LEGISLAÇÃO CITADA
LEI N' 5.890, DE 8 DE JUNHO DE 1973
Altera a legislação de Previdência Social e dá outras
providências.
- Art. 99 A aposentadoria especial será concedida ao segurado que, contando no mínimo 5 (cinco) anos_ de contribuição, tenha trabalhado durante 15 (quinze), 20 (virite) ou
25 _(vinte e cinco) .anos, pelo menos, conforme a atividade
profissional, em serviços que, para esse efeito, forem considerados penosos, insalubres ou perigosos, por decreto do Poder
Executivo.
§ 19 A aposentadoria especial consistirá numa renda
mensal calculada nas forma do§ 1~do a_rt. 69, desta lei, aplicando-se-lhe ainda o disposto no § 39 do art. 10.
§ 29 Reger-se-á pela respectiva legislação especial a
aposentadoria dos aeronautas e a dos jornalistas profissionais.
DECRETO-LEI N• 1.940, DE 25 DE MAIO DE 1982
Institui contribuiç_ão ~_cial, cria o Fundo de Investimento Sociai (Finsocial) e dá outras providências.

O Presidente da República, no uso da atribuição que
lhe confere o inciso II do art. 55 e tendo em vista o disposto
no § 29 _do art. 21 da Constituição.
,
Art. 19 É_insti_t_uída, na forma prevista neste decreto-lei,
contribuição social, destinada a custear investimentoS de caráter assistencial em aliment;:tção, habitação_popular, saúde,
educação e amparo ao pequeno agricultor.
§ 19 A contribuição social de _que trata este artigo será
de 0,5% (meio por cento) e incidii"á sobre-_:a-receita ôrlüa
das empresas gúblicas e privadas que realizem venda de merca-
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do rias, bem como das instituiÇõeS- financeiras e das sociedades
seguradoras.
§ 29 Para as empresas públicas e privadas que-re-alizam
exclusivamente venda de serviços, a contribuição será de 5%
(cinco porcento) e írtcídirá sobre o valor do Imposto de Renda

devido, ou corno se devido fosse.
§ 3>' A contribuição não incidirá sobre a venda de mercadorias ou serviçOs destinados ao exterior, nas condições
estabelecidas em portari_a do_ Ministro da Fazenda.
Art. 2" -A arrecadação- di contríbUiçãO seiá fe'ita pelo
Banco do Brasil S.A., e pela CaiXa ECOnómica--Federal e
seus agentes, na forma disciplinada em portaria do MiniStro

da Fazenda.
Art. 3"' É criado o Fundo de Investimento Social (Finsocial), destinado a dar apoio financeiro a programaS e projetas
de caráter"assisteiicial relacionados com a alimentação, habitação popular, saúde, educação e amparo ao pequeno ~gricultor.
Art. 4"' Constituem reCUrsos do Finsocial: I - o produto da arrecadação da contiibuiçãO instituída
pelo art. 1"' deste decreto-lei;
II- recursos de dotações orçamentárias da União;
III -retornos de suas aplicações;
-IV- outros recursos de origem interna ou externa, compreendendo repasses _e- finãnCi3fuentos.
Art. 5\' O Banco Nacioflãl do Desenvolvimento Econômico (BNDE) passa a denominar-se BancO de Desenv~Ivi
mento Económico e Social (BNDES).
§ 1~ Sem prejuízo de sua subordinação técnica à autoridade monetária, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e SoCial fica vinculado administrativamente â Secretaria de Planejamento da Presidência da República (Seplan).
§ 29 O Minlstio-Chefe da Secretaria de Planejamento
da Presidência da República e o Ministro da Indústria e do
Comércio adotarão as providências necessàriaS ao cumprimento do disposto neste artigo, no prazo de 30 (trinta) dias.
Art. 6\' O Fundo de Investimento Social (Finsocial) será
administrado pelo Banco Nacional de Desenvolvimento ~co
nômico Social (BNDES). que aplicará os_ recursOS -disponíveis
em programas e projetas elaborados segundo diretrizes estabelecidas pelo Presidente da República.
Parágrafo único~ A execução desses programas e projetas dependerá de aprovação do Presidente da República.
Art. 7"' Este decreto--lei entrará em vfgor na data de
sua publicação e produzirá e"feitos a partir de 1\' d~ junho
de 1982. (DO de 26-5-82.)
(À Comissão de Assuntos Sociais.) H
PROJETO DE LEI DA CÁMARA N• 77, DE 1991
(N• 1.263/91, na Casa de origem)
(De iniciativa do Presidente da República)
Autoriza o Poder Executivo a instituir o Serviço
Social Autônoõio "AsSociação das Pioneiras Sociais"
e dá outras providências.
O Con-gh~·Sso Nacional decreta:
_
__
_
Art. 19 Fica o Poder Executivo autorizado a instituir
o SerViço Socíal Autónomo "AssochiÇã6 das PiOneiras Sociais", pessoa jurídica de direito piíVã.âo sem fins lucrativo~~
de interesse coletivo e de utilidade pública, cor!f -o objetfvo
de prestar assistência rilédica qualificada e gratuita a todos
os níveis da população e de desenvolver atividades educacionais e de pesquisa no campo de saúde, em cooperação
com o Poder Público.

Art. 29
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O Poder ExecUtivo fica autorizado a prOffiOvet-:

no prazo de 90 (noventa) dias a contar da publicação desta

lei, a extinção da Fundação das Pioneiras SociaiS, cujó pã.tri~
-mônio será incorporado ao da União pelo Ministério da Saúde.
§ 19 O Serviço Social Autônomo ''Associação daS Pioneiras Sociais" será inci.mibido de administrar os beiiS móVeis
e_imóveis que compõem esSe patrimôrlio, atiiícluídas "as -instituições de assistência médica, de ensino e de pesquisa, inteznmtes da rede hospitalar da extinta Fundação.
§ 29 No ~asq de: extinç·ão do Serviço Sqcial Autô_nomo
"Associação das Pioneiras Sociais", ~s legados, d9ações e_
heranças que lhe forem, destinados, bem como os demais
bens que venham a adquirir ou produzir serão incorpora-dos
ao patriinônio da: União.
-- -_ § 39 Os saldos das dotações cõnsignadas no Orçamento
da União do corrente exercíciO em nOme da FulidãÇão das
Pioneiras Sociais serã6__utilizad_os, apc)s ~ua ~xtinção,_::na~~ber
fõ.ra
créditos adicionais para ateil.der das fiD.alldades desta
lei.
Art. 39 Competirá ao Ministério da Saúde supeivlsión<,~.r a _-gestão do Serviço Social Autónomo "Associação das
Pioneiras Sociais", observadas as seguintes normas:
_-1- o Poder &xc:;c~tivo subnieterá ao Congresso NaCional
o plano plurianual de atividades do Serviço Social A~tônomo
"Associação das Pione~ras Socjaís", que especificará objetivos
a atingir, diretrizes a serem obedecidã.s, condições de viabilidade e custos prováveis de execução;
II- o Ministéfio da Saúde celebrará com o Serviço Social
Autônom~ "AssociaÇ_ão_ d_as Pioneír:as SõÇi~is" cón_tratQ_d~_
gestão, pelo qual este último comprometer~se:..á a executar
o plano, tal como aprovado pelo Congresso Nacional;
III- observado o disposto nesta lei, o Ministério da Saúde e a Secretaria de Adminisfr3.cão Federal definirão os t'ermos
dO coriira"io--ch!·-geStão,
eStipUi"âi~(óbietivamerlte prazos
e responsabilidades para sua execução e especificará, com
base em padrões internacionalmente aceitos, os critérios para
avaliação do retorno obtido com a aplicação dos recursos
repassados ao Serviço Social Autónomo "Associação das Pione_iras Sociais", ate.o-dendo ao quadro nosológico brasileiro
e respeitando a especificidade_ da entidade;
IV- o orçamento-programa do Serviço Social Autônomo "Assocjação das Pioneiras Sociais" para a execução das
at)v~dades previstas no contrato de gestão será submeti4o
anualmente ao Ministério da Saúde;
V- a execução do contrato de gestão será_ Sll_:peryisionada pelo Ministério e fiscalizada pelo Tribunal de Contas
da União, Que verificará, especialmente, a legalidde, legitimi~
dade, operacionalidade e a economicidade no desenvolvimen~
to das respectivas atividades e na conseqüente aplicaçãO dos
recursos repassados ao Serviço Social At~:tônomo "Asso~i3:çã:O
das Pioneiras Sociais'~, que será avaliad-a com base nos critérios
referidos no inciso III deste artigo;
VI- para·a execução das atividades acima referidas, o
Serviço Social Autônomo "Associação das Pioneiras Sociais"
poderá celebrar contratos de prestação de serviços com quaisquer pessoas físicas ou jurfdicas, sempre que considere ser
essa a solução mais económica para atingir os objetivos previstos _no contrato de gestã9, obserx~do o disposto no inciso
- XV deste artigo;
VII- o contrato de gestão assegurará ainda à diretoria
do_ Serviço So_cial Autônomo "Associação das Pion'eiras Sociais" a autonom.ia para a contratação ~administração- de
pessoa] para aquele serviço e para as institliíçoes-ae-asSIStê"nci3.

ae

o

·que
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médica, de ensino e de pesquisa por ele geridas, sob regime
da Consolidação das Leis de Trabalho, de forma a assegurar
a preservação dos mais elevados e rigorosos padrões de atendimento â população;
VIII - o processo de seleção para admissão de pessoal
efetivo do Serviço Social Autónomo 'Associação qas Piorieiras Sociaisn deverá ser precedido de edital publicadÕ no Diário
Oficia] da União e constará de etapas eliminatórià;- classificatória e de treinamento, observadas as peculiaridades de
cada categoria profissional;
.
IX- o contrato de gestão conferirá à diretoria póderes
para fixar níveis de remuneração para o pessoal da entidade,
em padrões compatíveis com os respectivos mercados de trabalho, segundo o grau de qualificação exigido e os setores de
especialização profissional;
X- o contrato de gestão estipulará a obrigatória --obediência, na relação de trabalho do SerViçO Social Autónomo
.. Associação das Pioneiras Sociais" com -ii pessoal por ele
contratado, aí incluídos os membros da diretoda---;aos seguints
princípios:
-a) proibição de contratação de servidores e empregados
públicos em atividade;
b) tempo integral;
c) dedicação exclusiva;
d) salário fixo, proibida a percepç-ão de qualquer vantagem, ou remuneração de qualquer outra fonte de natureza
retributiva, excetuados proventos de aposentadoria ou pensão
ou renda patrimonial;
XI- o contrato de gestão poderá ser modificado, de
comum acordo, no curso de sua execução, para incorporar
ajustamentos aconselhados pela supervisão ou pela fiscalização, exceto no que se refere aos princípios da relação de
trabalho enunciados no item X, que não poderão deixar de
ser observados, sob pena de demissão por justa causa do
empregado que os transgredir;
XII- o Serviço Social Autónomo ''Associação das Pioneiras-sociais" apresentará anualmente ao Ministério da Saúde e ao Trib~nal de Contas da União, até 31 de jarieii"o de
cada ano, relatório cifc-unstànciado sobre a ex~cução do plano
no exercício findo, com a prestação Ue contas dos recursos
públicos nele aplicados, a avaliação do andamento do contrato
e as análises gerenciãís cabíveis;
XIII -no prazo de trinta dias, o MiniStéifo dã Saúde
apresentará parecer sobre o relatório do Serviço Social Autónomo .. Associação das Pioneiras Sociais" ao Tribunal de Contas da União, que julgará a respectiva preStação· de contas
e, no prazo de 90 (noventa) djas, emitirá parecer sobre o_
cumprimento do contrato de gestão;
XIV- o Tribunal de Contas da União fiscalizará a execução do contrato de gestão_ durante o seu desenvolvime~~o
e determinará, a qualquer tempo, a adoção das medidas que
julgar necessárias para corrigir falhas ou irregularidades que
identificar, incluindo, se for o caso, a recomendação do afastamento de dirigentes ou da rescisão, pelo Ministério da Saúde,
do referido contrato, que somente será renovado_ se a avaliação
final da execução do plano plurianual demonstar a consecução
dos objetivos piecstabelecidos;
XV - o ServíÇO Social Autónomo,"Associação das Pioneiras Sociais" fará publicar no Diário Oficial da União, no
prazo de 90 (noventa) dias a partir da sua institüiÇâõ-;Oinanual
de licitaçõeS que-disciplinará Os procedimentos qUe deverá
adotar, objetivando ·a plena consecução -dos incisoS' V e VI
do artigo 3' desta lei.
4

T
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Art. 4o A Secretaria da Administração Federal promover_á a redistribuição- dos servidores~estáveis da Fundação das
PíOneiras Sociais nos termos do art. 37 da Lei nc:- 8.112, de
11 de novembro de 1990.
§ 1~> O Ministério da Saúde e a Secretaria da Administração Federal prOmOVerão a tninsferêD.cia· doS-~ervídores Para
cargos de níveis de qualificaçáo e de remuneração equivalentes, ficando criadas por esta lei, quando não houver disponíveis, as vagas correspondentes.
§ 2' O pessoal transferido será liberado das funções que
atifíilmente exerce na Fundação das Pioneiras Sociais â medida
em que o Serviço Social Autónomo" Associação das Pioneiras
Sociais" coiitratar substitutos, no prazo de até 1 (um) ano
de publicação desta lei.
§ 3~ Os servidores da Fundação das Pioneiras Sociais
poderão, de comum acordo com a Diretoria do Serviço Social
Autónomo "Associação das Pioneiras Sociais", ser por ele
centrados, desde que se exonerem ou se aposentem do serviço
públicO. - - - -- ---- --Art 5~ São órgãos de direçãd do Serviço Sociãl autónomo "Associação das Pioneiras Sociais":
I - o Conselho de AdministraÇãO, composto de 24 (vinte
e quatro) membros;
II- a Diretoria.
§ 1o O CoilSelho de Administração terá a -seguinte cons_tituição:
_
___
l-21 (vinte e um) conselheiros eleitos para mandato
de 4 (quatro) anos, admitida uma recondução, com renovação
parcial da composição a cada biénio, conforme vier a ser
estabelecido nos-estatutos da Associação;
II- 3 (três) conselheiros, com mandato de 2 (anos), sendo um indicado pelo Conselho Federal de Medicina, um indicado pelo Conselho Nacional de Secretários Estaduais de Saúde c um indicado pelos empregados da Associação das Pioneiras Sociais.
·
§ 2<:> Os cargos previstos no inciso I do caput deste artigo
serão inicialmente providos pelos atuais membros do Conselho
Comunitário da Fundação das Pioneiras Sociais, sendo 10
(dez) com mandato de 2 (dois) anos e 11 (onze) com mandato
de 4 (quatro) anos, conforme sorteio a se realizar em sua
instalação.
§ 3~ Os membros do Conselho de Administração não
receberão remuneração pelos serViços que prestarem ao Serviço Social Autónomo ~·Associação das Pioneiras Sociais".
Art. 6'-' A Diretoria será compoSta de Presidente, VicePresidente. Secretário-Executivo- e Tesoureiro, eleitos para
mandato de 3 (três) anos pelo Conselho de Administração,
admitida a reeleição.
§ P Até que seja nomeada a Diretoria do Conselho
de Administração, os cargos respectivos s-erão exercidos pelos
atuais ocupantes dos cargos de igual denominação da Diretoria
da Fundação das Pioneiras Sociais. -§ 2~ O mandato de qualquer dos Diretores poderá, a
qualquer tempo, ser cancelado por decisão do Conselho de
Administração.
Art. 7~ A remuneração dos membros da Diretoria do
Serviço Social Autónomo "Associação das Pioneiras Sociais"
será fixada pelo Conselho d~ Administração em valores compatíveis com os níveis prevalecentes no mercado de trabalho
para profissiOnais de graus equivalentes de formação profissional e de especialização.
Art. 89 O Conselho de AdmiQ.istraçâo aprovar~ o· regulamento do Serviço Social Autónomo uAssociação das Pionei-
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ras s-ociais" no prazo de 90 (noventa diasY aPós a extiilção
da Fundação das Pioneiras Sociais, observado o disposto nesta
lei.
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Executivo a instituir o Serviço S~ciál Ãu~ôitomo ·'-Associação das Pioneiras Sociais", e dá outras providências".
Brasflia, 25 de junho de 1991. -Fernando Collor.

Parágrafo único. O regulamenta do S~rviço Social A,~.tó
nomo .. Associação das Pioneiras- Sociaís".disporá, enúe outros
EXPOSIÇAO DE MOTIVOS N' 57/Gl>Â, DE28 DE.MAIO
DE 1991, DO SENHOR MINISTRO DE ESTADO DA
assuntos, sobre a organização de plano de seguridade privada
para seus empregados. .
_ _
_ __ ~- ____ _
. SAÚDE E DO SENHOR SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO FEDERAL.
- . Art. 9~. Além do Ministério da .Saúde,- outroS órgãos
e entidades governamentais ficam autorizados ã~_rep3.ssar recursos ao Serviço SOciaf Atitônomo "Associação das Pioneiras
Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
Sociaís", mediante convênios para custear ã ex;ecução de prOO Hospital Sarah Kubitschek, da F_undação das Piont;iras
jetas de interesse social nas áreª"~ ·dãs ativida_çles previstas
Sociais, é uma das poucas instituições governamentais qUe
no objetivO s·ocial deSta.
___
_
escapou do processo de decadência da rede pública de assistên§ 1<? O Serviço Social Autónomo "A~sociaç_ão das Piocia médica.
neíréls Sociais" prestarã contas,- aos órgãos repassadores, da
Como fundação institUída em virtude de lei, a entidade
aplicação dos recursos públicos recebidos em convênio, nos
sempre operou com recursos do Orçamento da União, única
termos da legislação vigente. ,
- __ ___ _ __
;
forma de atender gratuitamente à população, sem distinções.
§ 2~ O ServiÇO Social Autónomo "Associação das PioEntretanto, como a Constituição de 1988 caracterizou
neiras Sociais" poderá também celebrar convênios e contratos
tais instituições c01ito "fundaçOcis públicas" e a elas estendeu
co·m pessoas jurídicas de direito privado, para custear projetas
o "regime jurídico único" em matéria de pessoal, os hospitais
e programas compatíveis com seUS objctivos sõciã.is, ·desde
da Fundação das Pioneiras se trans-formarão em repartições
que não haja qualquer prejuízo na universalidade do atendipúblicas.
mento.
A aplicação desse modelo de organização ao setor da
Art. 10. . Esta lei entra em vigor na data de ~ua publisaúde não se pode fazer de maneira indistintamente generacação.
lizada. Determinadas instituições, como os referidos hospitais,
Art. 11. Revoga-se a Lei n~ 3.736, de z-t-aema:rço de
devem obedecer, em matéria de recursos humanos, a regime
1960.
compatível com o padrão de centros de excelência qu~ deles
se espera. Em tais casos, é preciso adotar princípios de admiMEMBROS DO CONSELHO. COMUNITÁRIO DA
nistração de pessoal que não se conciliam com as garantias
FUNDAÇÃO DAS PIONEIRAS SOCIAIS
corporativistas e igualitárias, próprias do regime 4_o servidor
QUE INTEGRARÃO O CONSELHO DE
- público. São princípios que se traduzem em exigênCias de_
ADMINISTRAÇÃO DA ASSOCIAÇÃO
dedicação exclusiva, de tempo integral e de ~I to n{vel ele qualiDAS PIONEIRAS SOCIAIS
ficaÇão, ao ladO de critérios estritamente competitivos para
I -António Carlos Peixoto de Magalhães
ingresso, permanênCia e promoção nas funções. TU:do isso
2 - Afrânio de Mello Franco Nabuco
requer a oferta de remuneração ajustada a valores de mercado
3 - Ângelo Calmou de Sá
e a adoção do regime trabalhista, eXcludeitte da isonomia
4- Armando Luiz Malan de Paiva Chaves
e da e·stabilidade nos moldes estatutários correntes.
5 - Carlos Castello BranCo
Os administradores dos hospitais, além disso, devem ter
6 - Eduardo de Mello Kertesz
segurança na continuidade dos planos e programas de ativida7 - Fiá vio Bierienb.ach
des e autonomia para executá-los. Para isso, o processo de
8 - Jarbas Gonçalves Passarinho
escolha dos dirigentes das institufções _gestoias dos hospitais
9- João Eduardo Cerdeira de Santana
deve ser defendido de ingerências externas.
10- JOão Filgueiras Lima
Esses pressupostos, que vigoravam até agora na Fundação
11-José Aparecido de Oliveira
das Pioneiras Sociais, desaparecerão com a adoçâo do regime
12 -José E. Mindlin
jurídico único e a conseqüente degradação de seus atuais pa13 -José de Arymathéia Gomes Cunha
drões de assistência.
14- José de Magalhães Pinto
Para evitar esse desastre, é preciso manter o regime de
15 -José Samey
entidade privada na administração dos hospitais da Fundação
16- Lourival Baptista
das Pioneiras Sociais. Para isso, prbpomos a Vossa Excelência17- Marcos António de Salvo Coimbra
implantar e testar, nesse conjunto hospitalar, um novo modelo
18- Octávio CoSta- de organização que, ao pre,servar seu alto padrão de serviços,
19 -Osório Adriano Filho
criará um instrumento renovador da ação do Estado no setor
20 -Paulo Tarso Flecha de Lima
de saúde.
21 -Roberto Pompeu de Souza Brasil
Esse modelo se bas~ia no "contrato de gestão", a ser
firmado pelo Ministério da Saúde com entidades privadas sem
MENSAGEM N' 310, DE 1991
fins lucrativos, para que essas e·ntidades adminisirem os h~spi
ExcelentíssimoS Senhores Membros do Congres_so NaciO- taiS públicos segundo planos, diretrizes e objetivos pré-estabelecidos. Os planos serão custeados C<?_m recursos governamennal:
Nos termos do art. 64, § 1~, da Constituição Federal, tais, e fiscalizados pelO Tribunal de Contas da União. A Secretenho a honra de submeter à elevada deliberação de Vossa taria de Adminis.tração Federal definirá os termos do contrato,
Excelências, acompaiihadO de Exposição de Motivos dos Se- ass~guraf!do Iiberdª-d.e administrativa ___às entidades privadas
nhores Ministro -de Estado da Saúde e Secretário da Adminis- contratadas, caracterizadas juridicamente como serviços so-.
, tração Federal, o anexo projeto de lei que .. AutOriza o Poder. ciais autónomos, de direito priv-ado. -
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Para implementar esse novo modelo, é necessário extinguir a Fundação das Pioneii"as Sociaís e adolar _di~posições
de acordo com o acima descrito, cuja implementação seria
conduzida pelos integranteS do atual Conselho Comunitário
da Fundação (relação anexa), que passariam a compor o Conselho de Administração da nova Associação:- Por isso, submetemos à aprovação de Vossa Excelência o anexo -projeto de
lei, a ser enviado à apreciação do Congresso Nacional.
Não se pretende liberdade de gestão sem a contrapartida
da responsabilidade._ O contrato de gestão deverá inclusive
prever sua interrupção ou o afastamento da dir:eção da Associação casa os objetivos não estejam sendo comprovadamente
atingidos.
Com base nos resultados dessa experiênciã, acreditamos
que Vossa Excelência poderá, em breve prazo, estender o
modelo, já testado, a outras entidades governamentais, e reverter definitivamente, ainda em seu Governo, o quadro da
assistência médica à população brasileira.
Aproveitamos a oportunidade para renovar ã. Vossa Excelência os protestos do nosso mais profundo respeito.- Alceni
Guerra - Pedro Ronald Maranhão Braga Borges.

LEGISLAÇÃO CITADA
LEI W 3.736, DE 22 DE MARÇO DE 1960
Autoriza o Poder Executivo a instituir a Fundação
das Pioneiras Sociais.
O Presidente da Repúblicã:
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei:
Art. 19 É o Poder Executivo autorizado a instítuir uma
fundação de âmbito nacional, que será denominada "Fundação das Pioneiras Sociais", Com sede e fôro na Capital
da República, mediante a incorporação da sociedade civil ''Associação das Pioneiras Sociais".
Art. 29 A Fundação das Pioneiras Sociãis; rom o património referido no artigo anterior e provida de personalidade
jurídicà autónoma, terá seus estatutos aprovados por decreto
do Poder Executivo, dentro de 30 dias da promulgação desta
lei.
Art. 39 Os estatutos da FundaÇiio das PioneiraS SOciais
guardarão as normas gerais da legislação vigente e as regras
aqui estatuídas.
_
Art. 49 A Fundação das Pioneiras Sociãís terá por objetivos a assistência rriédica-, social~ mOral e educacion3.I da População pobre, em suas variadas formas, e as pesquisas relacio,
nadas -com suas finalidades.
Art. 5~ A Fundação das Pioneiras SociaErsetá- administrada por uma diretoria composta de pfesideiite, vice-presidente, secretário e tesoureiro ... Vetado.
§ 19 A Fundação das Pioneiras Sociais teiá ainda um
conselho fiscal, composto de cinco membros, eleitos pela Assembléia Geral constituída pelo representante da União e
por todos aqueles que houverem feito doações superiores a
vinte mil cruzeiros à instituição quer ã sociedade civil "Associação das Pioneirãs Sociais", quer à Fundação das Pioneiras
Sociais.
§ 2~ O mandato da dii"etoriã e do conselho fiscal será
de dois anos.
§ 3• O mandato da diretoria e do conselho fiscal será
gratuito, proibida a percepção de remuneração ou-vantagem,
a qualquer título, pelos serviços que os seus membros prestarem à fundação.
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§- 4~' A diretoria presta fá contas, anualrilelite, ao TribU:.
nal de COntas, a cuja fiscalização os seus ato-s ficarão permanentemente sujeitos.
§ 5~' A diretoria enviará à Comissão de Orçamento e
fiscalização Financeifa da Câmara dos -Deputados e ao órgão
correspondente do Senado Federal, até o dia 30 de abril de
cada anO, relatório cirCunstanciado das atividades da fundação
no exercício anterior, acompanhã.do de cálculo do custo percapita de cada um de seus serviços e da cópia do balanço
da instituição, no qual figurem, discriminadamente, as respectivas rendas e despesas.
Art. 69 A renda da Fundação das Pioneiras Sociais será
constitUída de dol).ativos, contribuições e do auxílio corieSpon-=dente, no mínimo, a O,5% (cinco décimos por cento) da arrecadação anual do Imposto de Selo Federal.
Parágrafo_ úni~o. O "a.U.Xífi()" refefido nesse artigo será
consignado nos orçamentos da União, a partir de 1961, inclusive, e pagO, em duodécimos, até o vigésimo dia de cada
mês_
Art. 79 A Fundação das Pioneiras Sociais organizará,
até o dia 31 de outubro de cada ano, seu orçamento para
o exercício seguinte, submetendo-o à aprovação (Vetado) do
conselho fiscal (Vetado).
Art. 89 As despesas com a administração da entidade
não poderão exceder de 15% (quinze por cento) -da receita
anual.
Art. 9• Vetado.
· Art. 10. No caso da extinção da Fundação das Pioneiras
Sociais, Os seus bens serão incorporados ao património da
-união.
Art. 11. As n!Jações entre a FUndação das PiOneir3s
SociaiS e seus -empregados serão reguladas pela legislação do
trabalho.
Art. 12. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 22 de março de 1960; 139• da Independência e 72• da República. - JUSCELINO KUBITSCHEK
- Armando Ribeiro Falcão.
(À Comissão de Constituição e CidiidCmiaJ
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N• 116, DE 1991
(N• 51/91, na Câmara dos Deputados)
Aprova o ato que outorga concessão à Rádio
Bom Sucesso Ltda. para explorar serviÇO- de radiodi~
fusão sonora na cidade de Minas Novas, Estado de Minas
Gerais.
O Congresso.-Nad:omú deCTet3.:
Art. 19 Fica aprovado o ato constante do Decreto n~'
99.080, de 8 de março de 1990, publicado no Diário Oficial
da União do dia 9 de março de 1990, que outorga concessão
à Rádio Bom Sucesso Ltda. para explorar, pelo prazo de
10 {dez) anos, sem direito de exclusividade, s.erviço de radiodifusão sonora em onda média na cidade de Minas Novas, Estado de Minas Gerais.
Art. 2~' Este decreto legislativo entra em vigor na data
de sua publicação.
MENSAGEM N' 213, DE 1990

Excelentíssimos Senhores Membros do Congresso Nacional:
Nos termos do art. 49, inciso XII, combinado com o
§ 19 do art. 223, da Constituição Federal, tenho a honra de
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submeter à apreciação tlo Congresso Nacional, acompanhado
de Exposição de Motivos do Senhor Ministro de Estado das
Comunicações, o ato coiiStãnte- do Decretêi 09 99.080, de 8
de março de 1990, publicado no Diário Oficial-da União do
dia 9 de março de 1990, que "Outorga concessão_ à Rádio
Bom Sucesso Ltda., para explorar, pelo prazQ _de 10 (dez)
anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão
sonora em onda média, na cidade de Minas Novas, Estado
de Minas Gerais".
Brasília, 12 de março de 1990. ---:-José Sarney.
EXPOSIÇÃO-DEMOTIVOS N• 113190, DE 8 DE MARÇO
DE 1990, DO SENHOR MINISTRO DE ESTADO DAS
COMUNICAÇÓES
.
Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
De conformidade com as atribuições legais e regulamentares cometidas a este Ministério, determin~_i a p~blicã"ção
do Edital n9 53/89, com vistas à implantação de uma estação
de radiodifusão sonora em onda média, na cidade de Minas
Novas, Estado de Minas Gerais.
2. -No prazo estabelecido pela lei, acorreu apenas aRádio Bom Sucesso Ltda.
3_.0 Os órgãos competentes deste MinistéríO éoncluíram
no sentido de que, sob os aspectos técnico e jurídico, a entidade proponente satisfez às exigências do Edital e aos requisitos
da legislação específica de radiodifusão.
4. Nessas condições, à vista da entidade que se habilitou
à execução do serviço objeto do edital (quadro anexo), tenho
a honra de submeter o assunto a Vossa Excelência, para fins
de decisão, nos termos do art. 16 e seus parágrafos do Regulamento dos Serviços _de Radiodifusão, com a redação dada
pelo Decreto n• 91.837, de 25.de outubro de 1985. O ato
de outorga somente virá a produzir seus efeitos legais após
deliberação do Congresso Nacional, na forma do § 3"' do art.
"
223, da Constituição.
Renovo a Vossa Excelência meus protestos do mais prOfundo respeito. -António Carlos Magalhães.
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DECRETO N' 99.080, DE 8 DE MARÇODE 1990
Outorga concessão à Rádio Bom Sucesso Ltda.,
para explorãr serviço de radiodifusão sonora em onda
média, na cidade de Minas Novas, Estado de Minas
Gerais.

O Presidente da República, usando das atribuições que
lhe conferem o art. 84, item IV, da Constituição, e o art.
29 do Regulamento dos Serviços de Radiodifusão, aprovado
pelo Decreto n' 52.795, de 31 de outubro de 1963, com a
redação dada pelo Decreto n 9 88.067, de 26 de janeiro -de
1983, e tendo em vista o que consta do Processo n"'
29000.004239/89, (Edital n' 53/89), decreta:
-

Art. 19 Fica outorgada concessão à Rádio Bom Sucesso
Ltda., para explorar pelo prazo de 10 (dez) anos, sem direito
de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em onda média, na cidade de Minas Novas, Estado de Minas Gerais. Parágrafo único. A cori.Cessão ora outorgada reger-se-á
pelo Código Brasileiro de Telecomunicações, leis subseqüentes e seus regulamentos e obrigações assumidas pela outorgada
em sua proposta.
- -Art. 29 Essa concessão somente produzirá efeitos legais
após deliberação do_ Congresso Nacional, na fof!:Da do art.
223, § 39 , da Constituição.·
Art. 39 O cántrato decorrente desta concessão dev-erá
ser assinado dentro de 60 (sessenta) dias, a contar da data
de publicação- da deliberação de que trata o artigo anterior,
sob pena de se tornar nulo, de pleno direito, o ato de oUtorga.
Art. 4q Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
_.Brasília- DF, 8 de março_...de 1990; 1699 da !~dependência
e 102' da República. - JOSE SARNEY - Antônio Carlos
Magalhães.
-
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Serra da Mesa Ltda., para explorar, pelo prazo de (dez) anos,
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora
erri freqüêricia modulada, na cidade de Minaçu, Estado de
Outorga concessão à Rádio Bom Sucesso Ltda., Goiás".
para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda
Brasflia, 9 de março de 1999.- José Sarney.
média, na cidade de Minas Novas, Estado de Minas
EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS N' 80190, DE i' DE MARÇO
Gerais.
DE 1990, DO SENHOR MINISTRO DE ESTADO QAS
COMUNICAÇÚES.
O Presidente da República, usando das atribuições que
. Excelentíssimo Senhor Presid~nte da República:
lhe conferem o art. 84, item IV, da ConstituiçãO, e o arf. -- De conformidade com as atribuições legais e regulamen29 do Regulamento dos Serviços de Radiodifusão, aprovado tares cometidas a este Ministério, determinarei a publicação
pelo Decreto n~ 52.795, de 31 _d_e outubro de 1963, .co~_a do Edital n9 l51/89, com vistas à implantação de uma estaç~o
redação dada pelo do Decreto n? 88.067, de 26 de Janeuo
de radiodifusão sonora em freqüência modulada, na cidade
de 1983, e tendO em ViSta o que consta do Processo n? de Minaçu, Estado de Goiás.
·
29000.004239/89, (Edital n' 53/89) decreta:
2. No prazo estabelecido pela lei, acorreram as seguinArt. 1"' Fica outorgada concessão à Rádio Bom Sucesso tes entidades:
Ltda., para explorar pelo prazo de 10 (dez) anos, sem direito
Radio da Mesa Ltda., Kriterlion - Radiodifusão e Code excluisividade, serviço de radiodifusão__sonora em onda
municações Ltda. e Rádio FM ~inaçu Ltda.
média, na cidade de Minas Novas, Estado de Minas Gerais.
-3. Submetido o assunto ao exa,me dos órgãos compeParágrafo único_, - A- concessão ora ·outorgada reger-se-á tentes deste Ministério~ as coriclusõe_s foram. no sentido de
pelo Código Brasileiro de Telecomunicações, leis subseqüên- que, sob aspectos técnico e jurídico, as entidades proponentes
tes e seus regulamentos e obrigações assumidas pela outorgada satisfizeram às exigências do edital e aoS requisitos da legislaem sua proposta.
ção específiCa de radiodifusão.
-Art. 2" Essa concessão somente produzirá efeitos legais
4. Nessas condições, à vista das entidades que se habiliapós deliberação do Congresso Nacional, na forma _do_ art.
taram (quadro anexo) à execução do serviço objeto do edital,
223, § 3~. da Constitülção:-- --tenho a honra de encaminhar"o asSuntO à elevada consideração
Art. 3" O Centram decorrente desta concessão deverá de Vossa Excelência, encarecendo se digne de enviar ao Conser assinado dentro de 60 (sessenta) dias, a co_ntar da data gresso Nacional a anexa portaria de permissão. O ato de oude publicação da deliberação de que trata o artigo anterior, torga somente virá a produzir seus efeitos legais ~pós delibesob pena de se tornar nulo, de pleno direito, o ato de outorga.
ração do Congresso Nacional, na forma do § 3~ do art. 223,
Art. 49 Este decreto entra em vigor na data de sua publi- da Constituição.
cação.
·
_Renovo a Vossa Excelência meus protestos do mais proBrasília-DF, 8 de março de 1990, 169' da Independência fundo respeito - Antônio Carlos Magalhães.
e 102' da República. - JOSÉ SARNEY - Antônio Carlos
PORTARIA N' 52, DE 28 DE FEVEREIRO DE 199fJ
Magalhães.
(À Comisslio de Educação) _
O Ministfb de Estado das Comunicações, usando das
atribu!ções que lhe conferem o_ a_r_t. 1~ do_ Decreto n9 70.568,
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
de 18 de maio-de 1972, e o art. 32-do Regulamerito- dos
N' 117, DE 1991
Serviçoso de Radiodifusão, com a redação dada:_ pelo Decreto
(N' 376/9fJ, na Câmara dos Deputados)
n~ 88.067, de 26 de janeiro de 1983, e tendo em vista o que
consta do Processo MC n' 29000.009647/89, (Edital n' 151/89)
Aprova o ato que outorga permissão à Rádio Serra
resolve:
da Mesa Ltda. para explorar serviço de radiodifusão
I - outorgar permissão à Rádio Serra da Mesa Ltda.,
sonora na cidade de Minaçu, Estado de Goiás.
para explorar, pelo prazo de 10 (dez) anos, sem direito de
O Congresso-Nacional decreta:
_
. _
exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em freqüência
Art. 1o FiCa aproVado o ato- a que se -refere a Portaria
modulada, na cidade de Minaçu, Estado de Goiás;
·
n~ 52, de 28 de fevereirO -de 1990, que outorga permissão
I I - a permissão ora_ outorgada reger-se~á pelo Código
à Rádio S_e__rr_a_da Mesa Ltda. para explorar, pelo prazo de
Brasileiro de Telecomunicações, leis subseqüentes, regula10 (dez) anos, sem direito-de exclusividade, serviço de ra_diodi- mentos e obrigações assumidas pela outorgada em sua profusão sonora em freqüência rriodulada na cidade de Mmaçu, posta;
Estado tle Goiás.
_ _ . __
_ _III- esta permissão semente produzirá efeitos legais
Art. 2~ Este decreto legislativo entra em vigor na data após deliberação do Congresso Nacional, na forma do art.
de sua publicação.
- 223, § 39~ da Constituição;
-- MENSAGEM N' 18~, DE 1990
IV- esta portaria entra em vigor na data de sua publicaExcelentíssimOs Senhores Membros do .CongreSso Nacio- ção,- Antônio Carlos Magalhães.
Aviso n' 189-SAP.
nal.
Nos termos do art. _49, inciso XII, combinado como o Bras_ília, 9 de março de 1990HA Sua_ Excelência o S~nhor
Deputado Luíz Henrique
§ 1~ do art. 223, da Constifuíção Federal, tenho a honra de
submetr à apreciação do Congresso Nacional, acompanhado DD. Primeiro Seáef.ário da Câmara dos D_eputad_os
·
de Exposição de Motivos d.o Senh.o.r Ministro de Estado das Brasília - DF
Excelentíssimo senhor Prlrn_eiro Secretário:
COmunicações, o áto constante da Port.a..ria n9 52, de 28 de
Tenho a honra de encaminhar a essa Secretaria a Mensafevereiro de 1990, publicado no Diário Oficial da União do
dia 19 de março de 1990; que- "oUtOrga-permissão à Rãdio. gem dÜ Excelentíssimo Sinhor Presidente da República.

LEGISLAÇÃO ClTADA
DECRETO N' 99.080, DE 8 DE MARÇO DE 1990
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acompanhada de Exposição de Motivos do Senhor Ministro
de Estado das Comunicações, na qual submete à apredação
do Congresso Nacional o ato constante da Portaria n" 52,
de 28 de fevereiro de 1990, que "outorga permissão à Rádio
Serra da Mesa Ltda., para explorar, pelo prazo de 10 (dez)
anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusãC" _

Setembro de I 991

sonora em ffeqüência moçlulada, qa cida9-_e de Minaçu, Estado
de GoiásH.
Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Excelência protestos de elevada estima e consideração. - Luiz
Roberto Ponte, Ministro-Chefe do Gabinete Civil.

SÃO JOSÉ DO RIO T'RFTO- SP

Adminis- Sócios Ma- )utra Outorga na
joritãrios mesma loc:a!itlndt'
tradorc-s

ENTIDADES/ADMINISTRADORES-SÓCJOS MNOJ<lTARIOS . Nat. Dom. Nm. Dom. ! .nt.

.'1oc.

Di r.

Mun. Reg. Mun. Reg.
Rãdio Serra da Mesa Ltda.
Zílda Pereira Gtiimaracs (/\)
Carlos Alberto da Silva

-

X
X

-

-

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N• 118, DE 1991
(N~" 371/90, na Câmara dos Deputados)
Aprova o ato que outorga concessão à Televisão
Independente de São José do Rio Preto para explorar
serviço de radiodifusão de sons e imagens na cidade
de São José do Rio Preto, Estado de São Paulo. O Congresso Nacional decreta:
Art. 1o Fi'ca aprovado o ato a que se refere o Decreto
n,. 99.156, de 12 de março de 1990, que outorga concessão
à Televisão Independente de São .,José do Rio Preto para
explorar, pelo prazo de 15 (quinze) anos, sem aireitode exclusividade, serviço de radiodifusão de sons e imagens na cidade
de São José do Rio Preto, Estado de SãO-Paulo.
Art. 2<;> Este decreto legislativo entra em vigor na d~ta
de sua publicação.
MENSAGEM NO 241, DE 1990
Excelentíssimos Senhores Membros do Congresso Nacional:
Nos termos do art. 49, inciSO XII, combinado com o
§ 11' do art. 223, da Constituição Federal, tenho a honra de
submeter à apreciação ·do Congresso ~aciopal, acompanhadO
de Exposição de Motivos do Senhor Ministro de Estado das
Cómunicaç6es, o ato Constante do Decreto n" 99.156,_ de -12
de março de 1990, publicado no Diário Oficiai d~ União do
dia 13 de março de 1990, que "outorga concessão à Televisão
Independente de São José do Rio Preto Ltda., para explorar,
pelo prazo de 15 (quinze) anos, seni direito de exclusividade,
serviço de radiodifusão de sons e imagens (televisão), na cidade de São José do RiO Preto, Estado de São Paulo.
BraSJ1ia, 13 de março de 1990- José Samey.
EXPOSIÇÃO DE MOTIVOSN•183/90, DO SENHOR MINISTRO DE ESTADO DAS COMUNiCAÇÕES.
.

Excelentíssimo Senhor Presidente da República.
De conformidade com as atribuições legais e regulamentares cometidas a este MinistériO, determínei a publicação

-

-

-

-
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do Edital n" 153/89, com vistas à imp]antação de uma estação
de radiodifusão de sons e imagens (televisão), na cidade de
Sâo José do Rio Preto, Estado de São Paulo.
·z. No prazo estabelecido pela lei, acorreram as segu*
intes entidades: .
Televisão Abril Ltda.,
TV Três Ltda,
Televisão Independente de São José.do Rio PretO Ltda.,
Diário da Região Televisão Ltda.
TV Strúdios de São José do Rio Preto SIC Ltda.
Televisão Centro América Ltda.
Emissoras_ Continentaís Ltda.,
Sistema Araçá de Comunicação Ltda.
Sistema Clube de ComuniC1lção Ltda.
TV Regi9nal Ltda. e
Jaraguá Rádio e Televisão Ltda
3. Submetido o assunto ao exame dos órgãos competentes deste Ministério, as conclusões_ foram no sentido de
que, sob os aspectos técnico e jurídico., as entidades proponentes satisfizeram â exigências do Edital e aos requisitos
da legislação específica de radiodifusã;o, exceto a Diário da
Região Televisão Ltda., e_ Jaraguá Rádio e Televisão Ltda.
Ambas foram notifiCadas a suprir faltas e/ou incorreções em
sua proposta, mas deixaram de apresentar, satisfatOriamente,
os documentos solicitados pela Diretoria Regional, como
Constam dos--autos.
·
·
4. Assim, das entidades que se apresentaram, só foram
consideradas formalmente habilitadas as empresas TelevisãoAbil Ltda, Televisão TV Três Ltda., Independente de São
José do Rio Preto Ltda., TV Stúdios de São José do Rio
Preto SIC Ltda., Televisão Centro América Ltda., Emissoras
Continentais Ltda., Sistema Araçá de Co.illunicaÇão -Ltda.,
Sistema Clube de Comunicação Ltda, e TV Regiqnal Ltda.
.5 ... Nessas condições, â vista das entidades que se habilitarem (quadro anexo) à execução do serviço objeto do edital,
tenho a honra de submeter o assunto a Vossa Excelência,
para fins de decisão, nos termos do art. 16 e seus parágrafos,
do mencionado R(! guiamento dos Serviços .de Radiodifusão_.
O ato de outorga somente virá a produzir seus efeitos legais
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após deliberação do Congresso Nacional, na fo.an~ .si? §
do art. 223, da ConstituiÇão.
- _- -- . ·

Renovo a Vossa Excelência meus protestos do mais
fundo respeito. -Antônio Carlos Magalhães.

3~

pro~

DECRETO N' 156, DE 12 DE MARÇODE 1990 .
Outorga concess.ro à Televisão Independente de São José
do RiQ Preto Ltda., para explorar serviçd de radiodifusão
de sons e imagens (televisão), na cidade de SãQ José do Rio
Preto, Estado de São Paulo.
_. _
_
O Presidente da República, usando das atribuiç_õ~s_g!:!~,
lhe confere o art. 84, item IV, da Constituição, ~ o~ art. 2~
do Regulamento dos Serviços de Radiodifusão, _aproVâd~ pelo
Decreto n' 52-.795, de 31 de outubro de 1963, com a redação
dada pelo Decreto n' .88.067, de 26 de janeiro de T983,tendo ·em vista _o que ·c·onsta ·do Processo MC n"'
29000.009ô49/89, (Edital n' 153/89),d<:creta:
.·
, .
.
Art. 1"' Fica outorgada conáesão â Televisão Indepen-

e

dente de São José do Rio Preto Ltda., para explorar, pelo
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prazo de 15 (quinze) anos, sem direitO

cte exClusividade, servi-

ço de radiodifusão de sons e imagens (televisão), na cidade
de São José do Rio Preto, Estado de São Piulo.
Parágrafo úníco~- A concessão ora outorgada reger-~e_-á
"pelo Código Brasileiro de Telecomunicações, leis subseqüentes, regulamentos_ e o_brigações assumidas pela outorgada em
sua proposta.
Art. 2 9 Esta coilcessão somente produzirá efeitos I6gais
após deliberação do _Congresso Nacional, na forma do art.
223, § 3• da Constituição.
·
·
Art .. 3~> O Contrato decorrente desta concessão ·cteverá
ser a.ssinadÕ dentro de 60 (sessenta) dias, a- contar da data
de publicação da deliberação de que trata o artigo anteríor,
sob pena de se tornar nulo, de pleno direito, o ato de outorga.
Art. 49 Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
, Brasília - DF, 12 de março de ]990; 169• da Independência e 102• da República. - JOSE SARNEY - Antônio
Carlos Magalhães.

SÃO JOSt DO R!Ô-l'IlFTO -SI'
Edital nu 153/8~' 'l ·H

ENTIDADES/ADNfTNIS'mADORES-SÓCIOS. MAJoi< I' L-\!l.l< JS

J\dminis- SóciOs Ma- ")utra Outorga na .Equipamentos
%
tractores joritário." ml'.,.ma loc<'llidndc
N~H.

l)om. Nal. Dom. l'nL

Soe.

Di r.

Mun. Reg. Mun. Reg.

Televisa.o Independente de saci
Josê do Rio Preto Ltda.
João Monteiro de Barros Neto (A)
João Monteiro de Barros l 1ilho
Luiz Antonio Monteiro de Uarros

-

-

-

-

PARECERES:
PARECER N• 335, DE 1991
Da ComissãÕ -de Assuntos Econômicos, sobre a
Mensagem n~ 198, de 1991 (n~ 383/91, na origem), do
Senhor Presidente da República, encaminhando ao Senado Federal, proposta para que seja autorizada a República Federativa do Brasil a ultimar contratação de
operação de crédito externo, no \o"alor de até
US$100,000,000.00 (cem milhões de dólares norte-americanos), ou seu equivalente em outra moeda, junto ao
Banco Internacional de Desenvolvimento . . ;. . BI_D, destinado ao financiamento parcial ao Programa de Desenvolvimento Científico e Tecnológico.
Relator: Senador Dario Pereira
O Senhor Presidente da República encaminha para exame
do Senado Federal proposta para que seja autorizada a República Federativa do Brasil a ultimar contratação-de operação
de crédito externo, no valor de até US$100.000.000,00 (cem
milhões de dólares norte-americanos), ou seu equivalente em
outra moeda.
A operação de empréstimo, a ser realizada junto ao Banco Interamericano de Desenvolvimento, destina-se ao finan:-
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cia~~nto parcial do Programa de Desenvolvimento Científico
e Tecnológico, no âmbito de atuação da Financiadora de Estudos e Projetos - F!NEP.
Este empréstimo externo apresenta as seguintes características financeiras:

a) valor: até US$100,000,000.00 (cem milhões de dólares
norte-americanos), ou seu equivalente em outra moeda.
b) prazo: 20 {vinte) anos.
c) taxa de juros: fixada pelo BID em nível.igual aos custos
médios dos empréstimos por ele captados durante os 12 (doze)
meses anteriores à data de aplicação da referida taxa, acrescida
de uma margem destinada a cobrir su~s despesas.
d) carência: 6 (seis) meses após o últirn9 desembolso,_
preVisto para ocorrer dentro de 3 (trê-s) a:nos, contados da
data em que o BID considerar eficaz o contrato de empréstimo.
-e) juros: serão pagos semestralmente a partir da d3ta
da assinatura do contrato.
amortizações: serão pagas semestralmente' vencendose a primeira seis-meses após a data limite para a utilização
dos recursos·.
g) Comissão de Compromisso-: exigida semestralmente,
juntamente com os jUros, e calculada a O, 75% a.a. sobre
.o montante não desembolsado do empréstimo.

o
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ArL 2n As condições financeíras básicas das operações
h) Co_missáo de Inspeção e. Supervisão Geral:
·
;
,·
__
de créditos são as seguintes:
. ·
US$1 ,000,000.00 (um milnãó de dólares norte-americanos),
a) Prazo: 20 (vinte) anos.
a ser amortizado em prestações trimestrais.
))) Amortização: prestações semestrais, iguais e conseQUanto r.os· ritecáriismõs de controle das <perações de ·
cutivas. v.encendo-se a primeira 6 (seis) meses após"O desemcrédito externo, definidos a nível constitucional e regulamen~
bolso final.
tados pela Resolução n' 96189 do Senado Federal; cabem os
- '""- c) Taxa de juros: a ser fixada pelo BID em nível igual
seguintes esclarecimentos:
aos custos médios dos empréstimós por ele tomados durante
1) os limites de endividamento dcfinidos_nÕs artigos 2°,
3"' e 49 da Resolução n9 96/89 são atendidos, confo(Qte é infor~ _ os 12 (doze) me_s_es anteriores à data de ap1icação da referida
mado no PareceriDRNICORECIDIR!õFin• !19,~ de25-4-~l,_. taxa, acrescida de uma margem apropriada que, determinada
pelo Banco, destina-se a cobrjr a~ suas de..;;pesas. Os juros
do Departamento do Tesouro Nacional, mencionado taitto
serão pagos semestralmente a partir da data da_ assinatura
na Exposição de Motivos_quc acompanha a mensagein, quánto
_
do contrato. __
no Parecer da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional;
-d) Comissão de CompromisSo:--Pa-gã-serii~sir.alffiente:
2) o parecer da Procuratloria-Geral da Fazenda,Nacional
jlintâinente com os juros, e_ calculada a 0,75%. a ..a._ sobre
PGFNICOFEin' 673191, encaminhado ao Senado Federal, no
O saldo não desembolsado do empréstimo.
exame das cláusulas ç_ontratuªis., conclui que as mesmas e$~ão
e) Comissão de Inspeção.e_SuperVisão Geral:
de acordo com a legislação brasil~irª aplicável à espé-cie, ten~ US$1,000,000.00 (um milhão de dólares norte-amerjqnos),
do, assim, sido observado o disposto no art. 5~_da _ResohJ.ç_ão
a sei" amortizado em prestações trimestrais.
- -n~ 96/89, que veda disposição contratual de nªtureza política
Art. 3o A autorização concedida por esta Resolução deou atentatória à soberania nacional c à grdcm pública; ----verá ser exercida num prazo de 3 (três) anos, contados da
3) as demais formalidades prévias à contratação do emdata em que o BID- Considerar eficaz o contrato de empréspréstimo externo prescritas na COnstitUiÇão Federal e n_a__Resolução no 96/89 do Senado Federal foram integral e explicita: timo.
Art. 4" Esta Resolução entra em vigor na data .de sua
mente obedecidas.
publicação.
É inegável o alcance e_cónômico pretendido com esta opeSala das Comissões, 17 de setembro de 1991.- Raimundo
ração de crédito externo. _No_ momento em qüe sã-o -escassas
Lira, Presidente - Dario Pereira, Relator ~ LevY _Dias as possibilidades de finanCiamento externo à iecónótfila brasileira, onde são expressivas as dificuldades os des~quiJíbl-iós ·EsperidiãoAmin- MarlucePinto- César Dias- BeniVeras
--João Rocha - Meira Filho -- Louremberg Nunes Rocha
de fiiiãildãnientõ- dO sétbr público e· do processo de creSci-- Eduardo Suplicy - Ney Maranhão - Henrique Almeida
mento da economia em geral, a oportunidade de se obter
apartes de capitais de empréstimos de agências internacio_nais -.:...... Júnia Marise.
de desenvolvimento, por si só,' demarca a relevância deste
empréstimo pretendido.
PARECER N• 336, DE 1991
Ademais, e aqui tarvez resida o aspecto mais _expressivo
Da
Comissão
de Assuntos Econômicos sobre o Ofída proposta encaminhada ao Senado Federal~ os recursos obticio "S" n' 42, de 1991 (PRESIISUPAR-9114967, na oridos serão direcionados para o desenvolvimento e a modernigem), do Governo do Estado de São Paulo, submetendo
zação científiCa e tecnológica da economia- brasikua. Para
à apreciação do Senado Federal pedido de autorização
tanto, são previstos·, nesse_ programa, financiamentos tanto
para emissão de Letras Financeiras do Tesouro do Estaà consolidação instituçio:õai do setqr d~ ciência: e tecnC?logia,
do de São Paulo - LFTP, destinada à substituição de
quanto ao desenvolvimento tecnológico de empresas ·produ10.016.984.488 Bónus do Tesouro do Estado de São
tivas brasileiras, em conformidade a prioridades por elas mesPaulo- BTSP-E, com vencimento no segundo semestre
mas definidas.
de 1991.
Ante o exposto, somos pela autorização-plélfeãda pela
Mensagem o" 198/91, nos termos do seguinte profetõ"·de Reso-.
~elator: Senador Meira Filho
lução:
-~-- 9 Gov~rn9 docEstad_o c:l~ Sã_o f'aulo encaminha, à aprecia~
ção do Senado Federal, pedido de autorízação para emíssão
PROJETO DE RESOLUÇÃO N' 63, DE 1991
de Letras Financeiras _do "I:"e.souro do _Estado de_ São Paulo
Autoriza a República Federativa do Brasil a ultimar
-LFTP, com a finalidade de sul:!&tituir -IO.Ol6JI84,4&8~Bônus
a contratação de operação de crédito externo, no valor
do Tesouro do _Estado de São Paulo-:-: BTSP-E, com vencide até US$100,000,000.00 (cem milhões de dólares normento no segundo semestre· d_e 1991.
_ _
te-americanos), ou seu equivalente em outra· moeda,
Os referidos BTSP-E o':rginaram-se de emissões destinajunto ao Banco lnteramericano de Desenvolvimento.
das ao cumprimento da Lei Federal n' 8. 024, de 12,4,90, meO Senado Federal resolve:
diante substituições .equivalep~es da LFTP. O atendimento
do presente pedido possibilit"aria, portanto, a recomposição
Art. lo É a República Federativa do Brasifautorizada
da Carteir~ dó Fundo da Dívida Pública, com o retorno das
a contratar operação de crédito externo, no valor de até
LI:)'P anteriormente substituídas, à medida que se processe
US$100,000,000,00 (cem milhões de dólares norte-america- nos), ou seu equivalente em outra moeda, junto ao Banco- o vencimento dos BTSP-E.
A _e_missão será realizada nas seguintes condições;
lnteramericano de-Desenvolvimento.
. .
Parágrafo único. A operação de créditO. externo defi~
a) quantidade: a ser definida na data de resgaJe dos
nida no caput deste artigo destina-se ao financiamento pardal
títulos a serem substituídos, levando~se em conta que o mondo programa de De.se_nvolvimento CiePtffico e Teçnológico,
tante <;los títulos vencidos (BTSP-E) deverá ser equivalente
ao dos novos títulos emitidos (LFTP);
- no âmbito de atuação da Financiadora de Estudos e Projetas
-FINEP.
b) modalidade: nominativa-transferível;

e
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c) rendimentos: igual ao das Letras Financeiras do
s_ouro Nacional (mesma taxa referencial);
d) prazo: 1.825 dias;
e) valor nominal: Cr$1 ,00;
O Características dos títulos a serem substituídos:

Vencimento
16-09-91
16-10-91
18-11-91
16-12-91

Quantidade

Te~

Código

02Ó.OOO
2.504246.122
2.504.246.122
. 020:000
2.504.246.122 . . 020.000
02a_ooo
2.504.246.1 22 ·

g) Previsão de colocação e vencimento-dos títulos a serem emitidos

Colocação

Vencimento

16-09-91
16'10-91
18-11-91
18-!1-91
16-12-91

15-01-95
15-01-95
15-01-95
15-06-95
15..06-95

Tftulo

Data-Base

15-01-90
521825
15-0t-90
521825
15-01-90
521825
521825 - .. .15-"0'6'90' -··
-15-06-90
521825

h) forma de colocação: através de ofertas públicas, nos
termos da Resolução n9 565, de 20:-9-79, do Banco Central;
!) autorização legislativa: Lei n' 5.684, de 28-5-87, Decretos n•' 29.526 e 30_261, âe 18-1-89 e 16-8-89, respectivamente, e Resolução SF n• 5,de 19-1-89.
A autorização legislativa solicitad-a obedece, neste caso,
a diversos dispositivos coristitudonais e, especfficamente, à
Resolução do Senado Federal n' 58/90.
.
O Banco Central e_mitiu parecer (DEDIP/DIARE-911432) no qual opina que a emissão sob exame não elevaria a dívida consolidada do Estado acima dos limites estabelecidos pela referida Resolução do Senado Federal, a saber:
I) O montante global por valor de contratação-{equivalente ao total das d~spesas ~e Capital estimadas na previsão
orçamentária para 1991) deve ser inferior a Cr$688.383,8 milhões. O valor previsto, caso a emiSsãCf i:fe-eretue, é de
Cr$261.470,8 milhões.
II) O montante global por valor de contratação (equivalente a 20% da receit~ líquida real, devidamente atualizada)
deve ser inferior a Cr$908 .664 ,3 milhões. A emissão solicitada
elevaria esse valor para Cr$258.970,8 milhões.
III) O dispêndio anual máximo (compreendendo principal e acessórios, por valores anuais, de todas as operações
da dívida consolidada, interna e externa) não pode superar
os Cr$760. 757,2 milhões. A emissão elevaria o ~ispêndido
previsto para 1995 a 289.491 mllhões.
A solicitação atende, e_i!t conseqüência, às disposições
da Resolução n• 58/90, do Senado Federal, razão pela qual
nos manifestamos pelo acolhimento do pleito nos termos do
seguinte:
PROJETO DE RESOLUÇÃO N'
DE-199l

64:

Autoriza o Governo do Estado de São Paulo a emitir
Letras Financeiras do Tesouro do Estado de São Paulo
- LFTP, destinadas à substituição de 10.016.984.488
Bõnus do Tesouro do Estado de São Paulo - BTSP-E,
com vencimento no segundo semestre de 1991.
O Senado Federal resolve:
Art. 19 É o Governo do Estado de São Paulo autorizado, nos termos dos artigos 49 e 89 da Resolução n~ 58190,
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do Senado Federal, a emitir Letras Financeiras .do Tesouro
do Estado de São Paulo (LFTP).
.
Parágrafo úníco". A emissiio das LF}P destin~-se à ~ubs
tituição de 10.016.984.488 Bónus do Tesouro do Estado. de
São Paulo- BTSP-E, vencíveis no segundo se_111estre de 1991_.
-Art. 29 As condições financeiras da emissão das LFTP
são as seguintes:
- ------·
--I- Quantidade: Será definida na data de resgate dos
títulos a serem substituídos, levando-:-se em .::anta que o montante doS títulos vencidos (BTSP~) c;lev:erá .ser .equivalente
ao dos novos títulos emitidos (LFTP);
íi- Modalidade: nominativa-transferível;
III -Rendimentos: igual ao das Letras Financeíi"cis do
Tesouro Nacional (mesma taxa referencial);
IV- Prazo: 1.825 dias;
V- Valor Nominal: Cr$1 ,00;
VI -Características dos títulos a serem substituídos:

Vencimento

Quantidade

Código

16-09-91
16-10-91
18:11-91
16-12-91

2.504246,122
2.504.246.122
2.504246.122
2.504246.122

020,000
020,000
020.000
020.000

-

VII- Previsão de colocação e vencimento dos títulos
a serem emitidos:
Colocação

Vencimento

TJtuió

Data-Base

16-09-91
16-10-91
i8-ll-91
18-11-91
16-12-91

15-01-95
15-01-95""
15-01-95
15-06-95
15-06-95

521825
52.1825
521825
.5218'25
521825

15-01-90
15-01,QO
15-01-90
15-06-90
!5..06-90

VII~-:- For~a de colocação: através de ofertas públicas,
nos termos da Resolução n• 565, de 20-9-79, e Banco Central.
__ Art._ 3~ Esta Resolução entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília,.17 de setembro de 1991.- Raimundo Lira, Presidente - Meira Filho, Relator - Beni Veras - Esperidião
Amin - Henrique Almeida - Ney Maranhão - César Dias
- Júnia Marise - Pedro Simon - Garibaldi Alves Filho
(sem voto) - César Diãs - Jõão Rocha - Dário Pereira
- Levy Dias - Nabor Júnior - Marluce Pinto.

PARECER N• 337, DE 1991
Sobre o Ofício "S" n• 38, de 1991 (Of. Presi/Supar/04581, de 28-8-91, na origem) do Senhor Presidente
do Banco Central do Brasil, encaminhando ao Senado
Federal, pedido formulado pelo Governo do Estado de
Santa Catarina, no sentido de que n;Jo sejam incluídas,
no cômputo do seu endividamento consolidado, as ga~
rantias a serem prestadas à Companhia Catarinense
de Águas e Saneamento- CASAN, em operações de
crédito junto à CEF, no montante de
Cr$13.333.659.700,65, a preçns de jul/91.
_
Relator: Senador Esperldião Amin
Sob exame o ofício n•/38, de 1991, (PRESI/SU-.
PAR,91/04581, de 28-8-91,_na origem), do Presidente do Banco Central do Brasil, que submete à deliberação do Senado
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Federal, nos termos do § 89 do art. 3.", da Resqlução n" 58,
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CASAN, em várias operações de crédito junto à

mento -

Caixa Econômica Federal, totalizando Cr$13.333.652,700,65
(treze bilhões, treZentoS e_ trinta -e três milhões, seisc~ntos
e cinqüenta e nove mil, setecentos cruzeiros e sessenta e cinco
cômputo do seu endividamento consoli~ado, as garantias a
serem prestadas à Companhia Catarinense de Águas e S_a_nea~ _ cel!ta_yos), a -~eguir discriminada:
de 13-12-90, pleito formulado pelo governador do Estado de
Santa Catarina, no sentido de que não sefam incluídas, no

N" do Processo da CEF

a~ 0020.001.00000031-8/91
b 2088..001.000000.11-0/89
c 2088.001.00000007-1/88
d
2373/87
e 2088.001.00000021-7/90

~

0020.001.00000034-2/91

0020.001.00000026-1/91
0020.001.00000040-7/91
i) 2088.001.00000017-9/89
j) 0020.001.00000042-3/91

A partir de 1972, com a constatação da situação de penú~
ria enfrentada pela maior parte dos Estados e_ Mu_nicípios,
bem como a i_ntenção do Governo Federal de influir delibera~
damente no processo de alocaçãô âe recuerso~ a nível local
e regional, estimulando programas e projetas de interesse
nacional, foi dada ênfase, por parte do Governo da União,
à -institUição de mecanismo- de firianciainento representado
por fUndos especüiis.
_ _- _
_, · · · -~
Dois tipos de fUndos foram criados, perduiàiTl até hoje,
e estão a exigir umà aValiação criteriosa e urgent~ pelo Poder
Político, em face aos altos custos financeiros patã-o país como
um todo.
Esses fundos ora se destinam a apoiar financeirâme·nte
Estados e Municípios, sem exigir qualquer retorno_ (são distribuídos a fundo perdido, portanto); ora se constituem-empréstimos aos governo~ infiãrjãcioO_ais~ que deverão devolver aos
cofres públicos_ federais os _recursos recebidos -_coril--furoS e
correção monetária.
_
~
Os fundos do tipo empréstimo- devem encontrar o se!J
limite na capacidade de pagamento de cada ente público pleiteante. _
__ _
_
Em 1975, com a Resolução n~ 62, o Senado Fçderal_lilp.itou em 70% da receita realizada no exercício financeiro anterior o teta máxim-o do"endividamentO-dos Estados, a fim de
evitar seu colapso financeiro e; portanto, a estagnação por
falta total de recursos da ad"Qtinistração estadual e municipal.
Objetivava-se também, com medida, coibir em parte a prática
usual_ de transferir~se para a futura admiitistração _situações
graves de insolvência.
A pressão dos tomadores de empréstimos, a grande oferta
no mercado financeiro internacional e interno e a insuficiência
dos recursos dos Estados e.Municípios para fazer face â demanda de novos serviços (prioritários ou não) redundaram no
afrouxamento dos critérios de avaliação dos empréstimos e
a conseqüente autorização dos novqs empréstimos além do
teta e da capacidade de pagamento desses entes_ públicos.
O modelo do endividamento exauriu-se. As finanças públicas estaduais e municipais estão no vermelho. Os-27 Estados
têm uma dívida para com a União de US$57 bilhõe-S, quase
a metade da dívida externa brasileira, sem a menor condição
de honrar esses compromissOS:
· ·

Valor

em jul/91 (Cr$)

3.910.981365,25
-981.601.356,80
7.44.986.095,60 683.%9.982,60
1.193.520. 784,45
383.494.767,65
1.772534509,00
2.471.385.273,00
516.487.311,00
674.788.255,30
13.333.659.700,65

Progiama
Pronurb
Pronurb
Pronurb
Pronurb
Pronurb
Pronurb
Pronurb
Pi:onurb
Pronurb
Pro8aear

Além desses danos às finanças piíblicas,levadas à falência
pelo alto custo dOs empréstimos, pelas suas "liberalidades .. ,
o endividamento gerou outras graves conseqüências: concentrou reOdas; concentrou ainda mais_?- atividade ec_onômica;
desorganizou a distribuição espacial da população, através
de fluxos migratórios em direção aos grandes centros, onde
grande proporção dos recursos eram-aplicados (82% do crédito de todo o País está concentrado em 4 Estados_ que detêm
55% de toda a dívida).
·
Em função desse quadro sombrio, novamente ó Senado
Federal produziu um diploma legal - a Resolução n~ 58 de
13-12-90, a fim de freTaroprocesso deletério do endividartiefitó, estabelecendo parâmetros finanCeiros reais para a tomada de novos empréstimos.
Os parâmetros em que os técnicos se baseiam para analisar os pedidos são os seguintes:

z,

. I - \Artigo da Res. n' 58190) As operações de crédito
·realizadas em um exercíciô não poderão exceder o montante
das despesas de capital, ressalvadas as autorizadas mediante
créditos Suplementares ou especiais com finalidade precisa,
aprovadas pelo Poder Legislativo, por maioria absoluta, obserV_ado _odisposto no art. 37 do Ato das Disposições-CQhstitudOiiais Transitórias e o previsto nesta resOlução;
.
li - (Artigo 3', item I, da Res. n' 58190) o montante
global das operações- reãJ.izãáas em um ~Xercício financeiro
não poderá ultrapassar o valor dos dispêndios cOÓI axnortlzações e encargos da dívida fundada vencida e vencível no
.ano, devidamente atualizada, ou vinte pof cento da receita
líquida real confonUe defíriTdao no § 2~ do inciso II deste artigo
-o que for maior;
III- (Artigo 3', item II, da Res. n' 58/90) o dispêndio
anual máximo, compreendendo principal e acessórios de todas
as operações, não poderá ultrapassar a margem de poupança
real.
Toda a questão do endiVidamento, que é uma das mais
importantes responsabilidades do Senado, está-a merecer a
reflexão da Casa, especialmente dos membros da Comissão
de Assuntos Económicos_, inclusive no âmbito do entendi~
menta nacional. De nada adiantará aument3rm~os a carga tributária se for mantido o prücesso "deletério do endiVidamento,
que se fez alheio às mais elementares análises de _custo e
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PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 65, DE 1991 .
Autoriza o Governo de Santa Catarina a excluir
garantias do cômputo do seu endividamento consOlidado.
O Senado Federal resolve: __
Art 1' É o governo do Estado de Santa Catarina autorimenta consolidado do Estado as garantias a serem prestadas
zado, nos termos do § 8?, do art. 3? da Resolução n<? 58,
à CASAN, para_~.feito dos limites impostos pela Resolução
cte 12 de dezembro de 1990, do Senado _Federal, a não compu·
n' 58/90, do Senado Federal.
Se esta exclusão for aprovada, isso significa que a CASAN - tar as garantias a ser~m prestadas à Companhia Catarinense
de Águas e Saneamento - CASAN, no valor de
poderá contratar o empréstimo sem que seu mérito seja apreCr$13.333.659.700,65 (Treze bilhões, trezentos e trint!l e três
ciado e votado pelo Senado Federal. Ao coantrário, se a exclumilhões, seiscentos e cinqüenta e ii.ove mil, ~etecentos. cruzeisão for negada, o Estado poderá pedir autorização do Senado
em caráter de excepcionalidade, devendo atender as exigên- ros e sessenta e cinco centavos), para efeito dos seus límites
cias contidas no§ 89 do Art. 3o da Re~oJução n~ 58/90 e enviar-- de endividamento fixados !lO art. 39 , da supra::mencionada
resolução, observadas as demais exigências legais.
todas as infOrmações necessárias à··ânálise do mérito do emArt. 29 Esta resolução entra em vigor na data Qe sua
préstimo pleiteado, e das finanças do Estado e da CASAN.
publicação..
·
•
O pedido, enviado pelo Presidente ·do Banco Central,
Art. 39 Revogam·se as disposições em contrário.
não obedeceu à tramitação estabelecida no caput do art. 13
·· Sala das Comissões, 17 de setembro de 1991. -Raimundo
da Resolução n9 58190, que--reza: ·
Lira, Presidente - Espiridião Amin, Relator - César Dias
"Os pedidos e_xtralimit~s e QS demais casos que
- -Mauricio Corrêa - Beni Veras - Henrique Almeida exijam deliberação serão feitos pelo respectivo Chefe
Pedro Simon - Meira Filho - João Rocha - Dario Pereira
do_Poder Executivo, e darão entrada no Protocolo Le- Levy Dias - Marluce Pinto - Ney Maranhão - -Nabor
gislativo do Sena~o Federal."
Júnior.
Não obstante, tal formalidade foi atendida no dia 10-9-91,
com o ofícío l:t" 9/91 do Senhor Governador do Estado.
. PARECER N• 338, DE 1991
O pedido se faz acompanhar de uma série de informações
Da Comissão de Assuntos Económicos sobre o_ Ofíexigidas pela Resolução n 9 58190 e essendals para que o Senado
cio "S" n• 36, de 1991 (Of. PRESI/SUPAR/03926, de
possa desincumbir-se ~e sua atribuição _constitucional. O §
12-8-91, na origem), do Governo do Estado de São Pau9~> do art. 3~> da Resolução estabelece que os pedidos desse
lo, submetendo à consideração do Senado Federal peditipo deverão dar entrada no Senado instruídos com:
do de autorização para emissão e colocação no mercado,
através de ofertas p1Íblicas, de Letras Financeiras do
I - documentação hábil à comprovação da capacidade
Tesouro
do Estado de São Paulo (LFTP), destinadas
de pagamento da entidade ga~antida;
·ao giro de 84% das 259, 127, 362 LFTP vencíveis no
II -lei que autorizou a concessão da garantia nãO compu2• semestre de 1991.
tada nos limites desta resoluçãO; e
III- comprovação da inclusão do projeto· no Orçamento
Relator: Senador M:eira Filho
_
de investimentos das empresas-sob o seu controle, bem como
Com o Ofício GS-CAF n 9 829/9i, O-GOVerno do Estado
na Lei do Plano Plurianual e na Lei de Diretrizes O~çame_nde Sã-o Paulo encaminha, à consideração do Senado Federal,
táriaS.
·
pedído de autorização para emitir e colocar no mercado, atraRelativamente ao Inciso I, a documentação juntada ao
vés de ofertas públicas, Letras Financeiras do Tesouro do
proc-esso pelo Banco de Desenvolvimento do Estado assevera
Estado de São Paulo- LFTP, cujos recursos serão de_stiriados
que a Casan dispõe de capacidade para honrar os comproao giro de 84% de 259.127.362 títulos, com vencimento no
missos da operação em tela. Essa assertiva foí aceita pelo
2' semestre de 1991.
A emissão deverá ser realizada nas seguintes condições:
Banco Central do Brasil.
Com relação ao inciso Il, a Lei n• 8.169, de 12-12-90,
a) quantidade: a ser definida na data de resgate dos títulos
que autoriza o Poder Executivo a contratar e garantir·o ema serefD_subs!i_tuídos, deduzida a parcela de 16%, consoante
pactuado no Memorando de Entendimento de 19-3-91, firmapréstimo para a CASAN, não explicita que a garantia possa
ser excluída do cômputo do endividamento consolidado do
do pelo referido estado com o Ministério da Ecõnoniia, FazenEstado. Se, no entanto, a Assembléia julga as obras tão imporda e Planejamento e com ·o Banco Central;
tantes a ponto de autorizar e garantir os empréstimo-s:, certab) modalidade: nominativa-transfedvel;
mente pode se considerar que está dentro do espírito da lei
c) rendimento: igu<=!_l ~o das Letras Financeiras do Tesõuro
a concordância com a "descaracterização da garantia~' para
Nacional (mesma taxa referencial;
d) prazo: até 1.825 dias;
efeito dos limites fixados no art. 3• da Res. n' 58190. Essa
falta de explicitação é inclusive compreensfvel uma vez que
e) valor nominal: CR$ 1,00;
aRes. n• 58/90 só foi pUblicada em 13-12-90 e a Lei n' 8.169
f) características dos títulos a serem substituídos:
data de 12-12-90 um -dia antes, portanto.
vencimento
No mérito, õ empreendimento a ser firi-anciado pela opequantidade
ração de crédito em questão reveste~se da mais alta prioridade
15-10-91
203.610.000
social. Sobram-me razões para defendê·lo.
15-12-91
55.517362
Ante o exposto, concluimos pelo acolhimento do plei~o, _
nos termos do seguinte:
Total
259.127.362

. benefício e é o grande responsável pelo alto custo das obras
públicas no Brasil.
À luz dessas considerações, passo a analisar o pleito em
questão.
_
_
_
Em primeiro~TUgar~ v-ale notar que o pleito do governo
de Santa Catarina objetiva excluir do cômputo do endivida~
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g) previsão de colocação e vencimento dos títulos a serem
emitidos;

colocaçao
15-10-91
16-12-91

vencimento

titulo

15-10-96
15-12-%

521825
521825

IV) Prazo: até 1.825 dias;
V) Valor Nominal: Cr$ 1,00;
VI) Características dos Títulos a seíem substituídos:

data-base
15-10-91
16-12-91

h} forma de colocação: através de ofertas públicas, nos
termos da Resolução n' 565, de 20-9-79, do Banco Central;
i) autorização legislativa: Lei n' 5.684; de 28-5-87, Decretos n'' 29.526 e 30.:2,61, de 18-1-89 e 16-8-89, respectivamente,
e Resolução SF n'~. de 19-i-89.
..
Com vistas a regularizar o mercado de títulos esiidU:i_ls
e municipais, no Memorando de Entendimento, ó GóVemo
do Estado de São Paulo assur:niu o compromisso de não emitir-novos títulos no período de 1991 a 1994, exCeto aqueleS destinados à rolagem ou substituição da d(vida, be_m como aqUeles
previstos no art. 33 das DisposiçõeS Trãnsitórias ·cta _Constituição Federal. que se referem a precatórias judiciaiS. A autorização legislativa solicitada subordina-se ao$ vários dispositivos constitucion-ais, e especificàmeilte, à Resolução n' 58/90, do Senado Federal.
O Parecer DEDIPIDIRE - 911364 do Banco é:e!)tral
do Brasil, indica que no mérito a proposta é viável poi.não
alterar o perfil da dívida mobiliária do Estado, que atingia
em 30 de abril de 1991, o montante de Cr$ 874.802,1 milhões,
representada, em termos quantitativos, por 36.217.086.956
Letras Financeiras do T ésouro do Estado de São Paulo LFTP e 20.969.189.976J3ônus do Tesouro doEstado de São
Paulo - Série Especial - BTSP - E. Até ~992, ~encerão
37,85% dos títulos ~_62, 15% ap9s esse exerdcio~-com a efetivação pretendida, esta participação seri-ã de 37,40% e 62,60%,
respectivamente.
Ante o exposto e con_venC:ido- do mérito dã1"oficitação,
somos pelo acolhimento do pleito nos termos do s_eguinte:
PROJETO DE RESOLUÇÃO N' 66, DE1991
Autoriza o Governo do Estado de São Paulo a emitir
e colocar no mercado, através de ofertas públicas, Letras
Financeiras do Tesouro do Estado de São Paulo LFTP, destinadas ao giro de 84% das 259.127.362 LFTP
vencíveis no 2~ semestre de 1991.
O Seriado Federal resolve:
Art. 1~ É o Governo do Estado de- São Paulo autOrizado, nos termos dos arts. 4' e. 8' da Resolução ni .58/90·,
do Senado Feâeral, a colocar no mercado, atr3.Vés de Ofertas
públicas, Letras Financeiras do Tesouro do ;Estado de São
Paulo - LFTP.
. .. ·-·- .
§ i' A emissão d'!s LFTP destina-se ao gíro.de 84%
das 259.127.362 Letras Financeiras do T esotiro~ do Estado
de São Paulo vencíveis no 2~ semeStre de 199i.
Art. 2~ As condições finanCeiras da -eniissãO- das-Letras
Fmanceiras do Tesouro -do Estado de São Pa~o sãÕ _os seguintes:
- -- I) a quantidade será definida nã data de reSg_ate dÕs títulos a serem substituídos, deduzida a parcela de 16%, consoante
pactuado no Memorando de Entendimento de 19-3-91, firmado pelo referido Estado com o_Minis!_éfi()-""dá-EcO-riOmia, Fazenda e Planejamento e com o Banco Celltralt .
· II) Modalidade: nominativa-tránSferível;
III) cRendimento: igual ao das Letras Financeiras· do
Tesouro Nacional (mesma taxa referencial);
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vencimento

quantidade

15-10-91
15-12-91

203.610.000
55517.362

Total

259.127.362

VIÍ) Previsão de colocação e vencimento dos títulos a
serem emitidos:
·

co1ocaçao
15-10-91
16-12-91

vencimento

titulo

!S-10-%
15-12-%

521825
521825

data-base
15-10-91
16-12-91

VIII) forma de colocação: através de ofertas püblicas,
nos termos da Resolução n9565, de 20-9.,-79, do Banco Central.
c-Art. 3~ Esta resolução entra em vigor na data de sua
publicação.
···· ·sala das Comissões, 17 de setembro de 1991.- Raimundo
Lira, Presidente - Meira Filho, Relator - Espifidião Amin
--' Mauricio Corrêa - Pedro Simon -· Ney Maranhão César· Dias - Beni Veras - João Rocha - iies:irtque Almeida
- Dario Pereira - Nabor Júnior - Levy Dias - Marluce
Pinto.
PARECER N' 339, DE 1991
-~·Da Comissão de Assuntos Econômicos sobre o Ofí~
..cio "S" n9 37, de 1991, da Prefeitura da cidade do
Rio de Janeiro, submetendo à consideração do Seriado
Federal pedido de autorização para a emissão e colocação no mercado, através de ofertas públicas, de Letras
FinanceirSs dO -Tesouro Municipal - LFTM - Rio,
destinads ao giro de 15.856.900 - LFTM - Rio, com
vencimento no 2~ semestre de 1991.
Relator: Senador Maurício Corrêa
O Senhor Prefeito da cidade do Rio de Janeiro encaminha, à consideração dOSeando Federal, pedido de autorização·
para emissão e colocação no mercado, através de ofertas públicas, de Letras Financeiras do Tesouro Municipal - LFTM
- }1io, cujos recursos serão destinados ao giro de 15.856.900
LFTM -Rio, com vencime-nto no 2~ semestre de 1991, dedu-zida a parcela de 12% a título de juros reais.
A emissão deverá ser realizada nas seguintes condições:
a) quantidade:,a ser definida na data de resgate dos títulos
a: serem substituídos, deduzida a parcela de 12% a títulos
de -juros; _
b) modalidade: nominativa-transferível;
c) rendimento: igual ao das Letras Financeiras do Tesouro
Nacional (mesma-taxa referencial);
d) prazo: até 1.447 dias;
e) Vãlor nominal: Cr$ 1,00;
o· caracterfstic:a_s dos títulos a serem substituídos:

vencimento

quantidade

15-07-91
15.()8-91
15-09-91
15-10-91

6.601.900
3.085.000
-3.085.000
3.085.000

Total

15.856.900
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g) previsão de colocação e vencimento dQs trtulos a serem
emitidos:
-

VI -Características d!)s títulos a serem

vencimento
colocaçao

vencimento

tftulo

data-base

15-07-91
681447
15-07-91
1°-07-95
15-08-91
681447
15-08-91
1°-08-95
16-09-91
1°-09-95
681446
16-09-91
15-10-91
681447
15-10-91
1°-10-95
h) forma de colocação: através de ofertas públicas~ nos
termos da Resolução n" 565, de 20-9-79, do Banco Central;
O autorização legislativa: Lei n~ 1.373,-de 26-1-89 e Decreto n• 8.355, de 26-2-89.
. . .. . ..
. · ··
· Informa o solicitante que a Prefeitura realizou, no mês
de janeiio, operações ·cte crédito a título da ant~cip~ção_da_
receita orçamentária, com a emissão de 14.000.000.0"00 de
Letras Financeiras do Tesoiltt> Municipal, exclusivamente. A
emissão a que _e refere ·esta solicitação se destina a gerar _Fecursos para resgatar títulos vencidos em julho e agosto de 1991
e vincendos até 15 de outubro de 1991.
A autorização ·legislativa s-olidfacta está subordinada a
vários dispositivos_constítúcionais, e especificamente, à Resolução do Senado Federal n• 58190.
O parecer do Banco Central (Parecer DEDIP/DIARE-911372) indica que no mérito, a propOsta é viáVel por
não alterar o perfil da dívida mobiliária da Prefeitura, que
atingia em maiQde 1991, o montante de Cr$ 81.997,6 milhões,
representada por 21.191.006.229 LFTM- Rio. 1992, vencerão 61.81% dos títulos e 38,19-% após esse exerCício; com
a efetiVação da emisSão pretendida, esta participação_- seria
de 61,75% e 38,25%, respectivamente.
·
-. ~ :
Ante o ·exposto e convencido do mérito da solicitaçãO,
somos pelo acolhimerito do pleito nos termos do seguinte:

PROJêTO DR RESOLUÇÃO N' 61,"DE1991"
Autoriza a Prefeitura da cidade do Rio de Janeiro
a emitir e colocar no mercado, através de ofertas públicas, Letras Financeiras do Tesouro Municipal (LFTM
- Rio), destinadas ao giro de 15.856.900 LFTM Rio vencidas em julho e agosto deste ano e vincendas
até 15 de outubro de 1991.
O ·senado Federal resolve:
Art. 1!> É a Prefeitura da cidade do RiO de Janeiro autorizada, nos termos dos arts. 4<.> e s~ da Resolução n~ 58/90,
do Senado Federal, colocar no lnercado, através de ofertas
públicas, Letras Financeiras do TeSouro 'Miúliéipal (LFfM
-Rio).
§ 1o A emissão das LFTM - Rio, destina-se ao giro
de 15.856.900 Letras Financeiias do Tesouro MuniCiPal vencidas em 15 de julho e 15 de agosto de 1991 e vincendas até
15 de outubro de 1991.
-- Art. 2<.> As condições financeiras· da einissão das l.FTM
- Rio são as seguintes:
I - a quantidade será definida na data de resgate dos
títulos a serem substituídos, deduzida a parcela de 12% a
título de juros;
'
I I - Modalidade: nominativa-tfansferfvel;
III- Rendimento: igual- ã.o das Letras Financeiras dO
Tesouro Nacional (mesma taxa referencial);
IV- Prazo: até 1.447 dias;
V- Valor Nominal: Cr$ 1,00;
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15-07-91
15-08-91
15-09-91
15-10-91

Total

substit~ídQs:

quantidade
6.601.900
3.085.000

3.0SS:ooo

3:1185.000

15.856.900

VII- Previsão de colocação e vencimento dos títulos
a serem emitidos:

"co1ocaçl!o

15-07-91
15-08491
16-09,91
15-10-91

vencimento

titulo

1°-07-95
1°-08-95
1°-09-95
1°-10-95

681447
-681447
681446
_681447

data-base
15-07-91
15-08-91
16-09-91
15-10-91

VIII- Forma de Colocação: através de ofertas públicas
nos termos da Resolução n<.> 56~, de 20·9·79_, elo Banco-central.
Art. 3~ Esta Resolução entra em vigor na data_ çje sua
publicação.
- Art. 4<.> Revogam·se as disPosições em contrário.
Sala das Comissóes,-17 de setembro de 1991.- Raimundo
Lira, Presidente - Maurício Corrêa, Relator - Esperidião
Amin- César Dias- Garibaldi Alves (sem voto)- Beni
V eras- Henrique Almeida- Ney Maranhão- Júnia Marise
. ;.:;.- Meira Filho - -João Rocha - Dário Pereira - L evi Dias
- Nabor Júnior- Marluce Pinto - Pedro Simon.
PARECER N• 340, DE 1991

Da Comissão de AssuntOs ECorlôm.icos sobre o Ofício "S" o• 33 de 1991 (Ofício Presi/Supar-03312/91),
do- Senhor Presidente do_ Banco Central do Brasil, "encaminhando ao Presidente do Senado Federal pedido
formulado pela Prefeitura Municipal de Valinhos-SP,
no sentido de que seja contratada operação de crédito,
junto à Caixa Económica Federal, QO valor de Cr$
4.809.984. 750,62, destinado ao rmanciamento de obras
e serviços de ampliação dos sistemas de abastecimento
de água e de esgotos sanitários, daquela cidade".
-Relator: Senador Dario Pereira.
O Senhor Presidente do Banco Central do Brasil encaminha para e~ame do ~enaCio Federal p~dido fofil1ulado pela
prefeitura muniCípa de ValinhoS-SP, para contratar operação
de crédito, junto ã Caixa Econõrrik3 Federal, no valor de
Cr$ 4.809.984.750,62, destinado ao financiamento de obras
e serviços de ampliação dos sistemas de abastecimento de
água e de esgotos sanitários daquela cidade.
Pretende a Prefeitura Municipal de Valinhos (SP) contratar junto ã Çaixa Económica Federai operação_de çrédito
com as seguintes características:
-Â) Valor: Cr$ 4.809.984.750,62, dividido em dois subcréditos, a saber:
I - subcrédito A: Cr$ 3.998.291.095,36 (ein complementação a:o valor de Cr$ 898.496.400,00 a ser contratado independ~ntemente de autoriza-ção do_ Se_nad.o Federal), destinado
às obras c; serviços de ampliação do sistema de abastecinlento
de água. e
II- sub_crédito B: Cr$ 811.693.655,26, destinado às
obras de ampliação do sistema de esgotos sanitários;
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B) Prazos:
I - de execu_çãó:

-subcrédito A: 18 meses,
- subcrédito B: 12 meses,
II- de carência:
- subcrédifo A: até abril de 1993, inclusive,
-subcrédito B: até outubro de 1992, inclusive,
III -de amortizaÇãO:
- subcrédito A: 216 meses,
- subcrédito B: 300 meses,
C) Condições Financeiras:
I - Taxa no-minal de juros:_l2% a.a.,
II- Taxa efefivã de juros: 12,683% a.a.,
III- Táxã de risco de crédito: 1% (hum por cento) do
valor do financiamento,
IV- AtuaH:z;ação do Valor da_Díyida: mesmos ~Q_~jCft$_
de atualização dos Depósitos do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - (fGTS), conforme artigo -15 da Medida
Provisória ne 294, de 31-1-91.
A apreciação da matéria está subordinada a vários dispositivOs constituciOnais e, especificamente, à Resolução n"' 58,
de 1990, do Senado Federal, tendo a análise dos documentos
sido centrada, especialmente, nas disposições incluídas nos
artigos 3"', 4"' e 6"' da referida Resolução, que foram ate~didos.
Quanto ao mérito, o parecer DEDIP/DIARE/91, de 16
de julho de 1991, do Banco Central, que integra o Processo,
não aponta óbices à operação.
Ante o exposto, somos pelo acolhimento _do pleito nos
termos do seguinte:
PROJETO DE RESOLUÇÃO N' 68, DE 1991
Autoriza a Prefeitura Municipal de Valinbos-SP,
a contratar operação de crédito, junto à Caixa Econô~
mica Federal, no valor de Cr$ 4.809.984.750,62, destinado ao financiamento de obras e serviços de ampliação
dos sistemas de abastecimento de água e de esgotos sanitários daquela cidade.
O Senado Federal resolve:
Art. 1"' É a Prefeitura Municipal de Valinhos-SP, nos
termos dos _artigos 39 , 4"' e 69 da Resolução n"' 58/90, do Senado
Federal, autorizada a contrqtar operação_ de crédito, junto
à Caixa Económica Federal, no valor de Cr$ 4. 809.984.750,62,
destinado ao financiamento de 9br~s e serviç9_s_.d~~-~2!_iação
dos sistemas de ~bétS1f!Cimento_de água e de_esgotos sanitários
__
.-c
. -~-- . _ . •
_ ..
daquela cidade.
_ _
Art. 29 As condiçõeS financeiras básicas da o_pe~aç_ãq
de crédito são as &eguintes:
A) Valor: Cr$ 4.809.984.750,62, dividido em dois subcréditos, a saber:
I - subcrédito A: Cr$ 3.998.291.095,36 {emcoinp!ementação ao valor de Cr$ 898.496.400,00 a ser contratado independentemente de autorização do Senado Federal), destinado
às obras e serviços de ampliaçãO do sistema de abastecimento
de água, e
_
_
II- subcrédito B: Cr$ 811.693.655,26, destinado às
obras de ampliação do sistema de esgotos sanitários;
B) Prazos:
I - de execução:
- subcrédilo A: 18 meses,
- subcrédito B: 12 meses,
I I - de carência:
- subcrédito A: até abril de 1993, inclusive,
- subcrédito B: até outubro de 1992, inclusiVe,
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III- de amortização:
-subcrédito A: 216 meses,
- subcrédito B: 300 meses;
C) Condições Financeiras;
_I- Taxa nominal de juros: 12% a.a.,
__ II- Taxa efetiva de juros: 12,683% a.a.,
_
III- Taxa de risco de crédito: I% (hum por cento) do
valor do fmanciarnneto,
-IV- Atualização do Valor da Dívida: me~mos índices
de atualização dos Depósitos dó-Fuildõ cte--Gararliia--por Tempo de Serviço (FGTS), conforme artigo 15 da Medida Provisória n' 294, de 31-1-91;
Sala das Comissões, 17 de setembro de 1991.- Raimundo
Lira, Presidente - Dario Pereira, Relator - João Rocha
- Beni Vera - Henrique Almeida - Levy Dias - Esperidião
Amin - Ney Ma111nhão - ~eira Filho - Maurício Correa
- Pedro Simon - César Dias - Marluce Pinto ..:.. Nabor
Jónior.
I'ARECER N• 341, DE 1991
Da Comissão de Assuntos Económicos sobre o OfíCio ''S" n• 43, de 1991 (Ofício PRESIISUPAR, n'05056,
de 12~9-91, na origem), do Governo do Estado de Minas
Gerais, submetendo à consideração do Senado Federal
a alteraÇão- do ITitério a ser utilizado no girõ -dos Bónus
do Tesouro do _Estado de MinBs- Gerais- BTMG vencíveis-no 2' semeStre de 1991.
O Governo-do Estado de _M_in~as Gerais, atr~yés Ços Ofícios nos 838, de 3-6-91, e 11, de -6-9-91, da sua SeCretaria
de Estado d3 Fazenda, encaminhou à consideração do S_enado
Federal pedido no sentido de que, a partir de 16 de setembro
de 1991, seja feita a reconversão dos Bónus do Tesouro do
Estado de Minas Gerais - BTMG em Letras Financeiras
do Estado de Minas Gerais, alterando-se o critério a ser utilizado no giro dos BTMG, Vencfveís no 2"' semestre de 19_91,
autorizado pela Resolução do Senado Federal n' 25/91, de
29-6-91.
Consoante Memorando de Entendimentos firmado em
3 de abril de 1991 entre o Estado de Minas GeraiS;- Ministério
da Economia, Fazenda e Planejamento e O Banco Central
do Brasil, ficou acordado que o estoque de títulos da dívida
mobiliária daquele Estado será_roladq._nQ__ período de 1991
a 1994, obedecendo a um percentual de 83% (oitenta e tréS
por cento) sobre o valor de resgate, incl~iQdo-se. os títulos
que se encontram retidos no BancQ Central.do Brasil, em
decorrência da Lei n"' 8.024/90, com seus vencimentos originários.
.
Em cum_prin_H~nto ao firmado no referido Memorando__
de Entendimento, o art. 1"' âa Resolução n~ 25/91, de 29-6-91,
autorizou o Estado_ de Minas _Ge_rais a emit!r e cqlocar ~o
mercado Letras Financeiras do Tesouro do Estado d~ MiQas
Geta'is-'- LFTMG destinadas ao j!iro de 83% das 59.420.273
LFTMG e dos 14.027.431.852 Bonus do Tesouro do Estado
de Minas Gerais - BTMG, com- venéfffientõ no 2'9 seiiiéStre
·ae 199f. O art. -2o, letr-a a, deterlninou que a quantidade
âe LFTMG a ser emitída fosse defiri.ida na data de resgate
dos títulos a serem substituídos (LFTMG e BTMG);-deduzida ·
_a parcela de 17%(aezessete por cento).
Em aditamento àquela Resolução, o Estado de Minas
Gerais solicita, agora, que a partir de 16 de setembro de
1991 seja feita a reco"nveiSão dos BTMG em LFTMG, incluin.do-se _os tít~los retidos no Banco_ C€!ntral, €!fi decorrência

o
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da Lei n~ 8.024 1 de 12-4-90, com seus vencimentos originários,
=507.06!.076 LFTMG, de contnipartida dos BTMG,
o que implica alterar o critéri_o" a ser utilizado no giro dos
através da renovação de seus registres orig-iriais no Sistema
Bô:nus do Tesouro do Es-tado de Minas Gerais, no 29 semestre
Especial de Liquidação e Custódia-, SELIC/BACEN;
de 1991.
-autorização legislativa: L~i n 9 9.589, _de 9 de_ junho
Na prática, com a alteração pretendida, por ocasião do_ de 1988 e Decreto n' 29.200, de 19 de janeiro de 1989.
giro dos BTMG, o desconto de 17% determinado pelo Senado
Art. 39 Esta Resolução entra em vigor na data de sua
Federal, através de Res_olução n" 25/91, seja aplicado apenas
publicação, revogados os dispositivos d:a Resolução n9 25, de
19 de junho de 1991.
à parcela correspondente às LFTMG vencidas até a data da
rolagem, na mesma proporçãO de sua c~nversão por Bônus,
Sala das Comissões, 17 de setembro de 1991. -Raimundo
sendo o saldo reaplicado em LFTMG, pelo piazo de cinco - Lii-a,Presidente -Júnia Marise, Relator_:__ Henrique Almeida
anos, obedecidas as demais características con_stante!i daquela - Espiridião Amin - César Dias - Pedro Simon - Meira
Resolução. As LFTMG vincendas retornariam a_ suas .datas Filho- João Rocha- BeniVeras- Dario Pereira- Eduardo
de resgate originais, distribuídas no período de 19-10-91 a
Suplicy - Levy Dias - Ney Maranhão - Nabor Júnior
P-2-95, mantidas as respectivas datas:base e demais caractePARECER N• 342, DE 1991
rísticas, nos moldes vigentes antes da Lei n" R024/90, recon(Da Comissão Diretora)
versão requerida pelo Estado.
Redação final -~-o Projeto de Decreto Legislativo
A autorização legislati':é!o ~o~ic~tad,a sut)Ofd_ipa-se aós ván•·so, de 1991 (n' 94, de 1989, na Câmara dos Depurios dispositivos constitucionais, e, especificamente, ao art.
tados).
8' da Resolução n' 58/90, do Senado Federal.
Ante o exposto e convencida do. mérito da solicitação
A Comissão Diretora apresenta a redação final do Projeto
somos pelo acolhimento· do pleito _nos termos do seguinte:_
de Decreto Legislativo n' 80, de 1991 (n' 94, de 1989, na
Câmara dos Deputados}, que aprova o texto da Convenção
entre os Governos da República Federativa do Brasil e da
PROJETO DE RESOLUÇÃO :-<• 69, DE 1991
República da Coréia destinada a evitar a dupla tributação
Autoriza o Governo do Estado de Minas Gerais
e prevenir a evasão fiscal em matéria _de Impostos sabre a
a emitir e colocar no mercado Letras Financeiras do
Renda, firmada em Seul, a 7 de março de 1989.
Tesouro do Estado de Minas Gerais- LFT MG, destiSala de Reuniões da Comissão, 18 de setembro de 1991.
nadas ao giro da dívida mobiliária vencível no segundo
- Mauro Benevides,Presidente -Dirceu Carneiro, Relator
semestre de 1991.
-Beni Veras - Meira Filho.
Art. 1"' É o Governo do Estado de Minas GeraiS autoriANEXO AO PARECER N• 342, DE [991
zado a emitir e colocar no mercado Letras Finan_ceiras- do
LFTMG, destinadas
Faço s_aber que o Congresso Nacional aprovou, e eu,
Tesouro do Estado de Minas GerãiS
ao giro de 59.420.273 LFTMG, vencJdas no semestre, e
Presidente do Senado Federal, nos termos do art. 48,
507.061-676 LFTMG, relativas â contrapartida dos
item 28; do Regimento Interno, promulgo o seguinte
14.027.431.852 Bónus do Tesouro de Minas Gerais- BTMd,
também vencidos no 2J semestre de 1991.
DEC!tETO LEGISLATIVO
N' . , DE1991
Art. 2!' A autorização a que se refere o artigo anterior
será realizada nas _seguintes condições:
AProva o texto da ConveoçãQ entre os Governos
a) quantidade: a ser definida na data de resgate dos títulos
d8 República Federativa do Brasil e a República da
substituídos, deduzida a parcela de dezessete por cento e obCoréia destinada a -eVitar a dupla tributação e prevenir
servado, no caso da contrapartida dos BTMG, a dedução.
a evasão fiscal em matéria de Impostos sobre a Renda,
exclusiva sobre as LFTMG efetivamente vencidas na Qata
finnada em Seul, a 7 de março de_1989.
da rolagem;
Art. P É aprovado o texto da Convenção entre o Go__
b)modalidade: normativa-transferível~-verno da República Federativa do Brasil e o Governo da
c)rendimento: igual aq das Letras Financeiras do TespurO
República da Coréia destinada a evitar a dupla tributação
Nacional, observado, no caso das ~FT'M(]__ cie çontrapartida
e prevenir a evasão fiscal em matéria de Impostos-sobre a
dos BTMG, o preço unitáriO de vinculação, devidamente atuaRenda, firmada em Seul, a 7 de março de. 1989.
lizado pela LFT referencial;
Pãrágrafo único, São sujeitos à apróvação do Cot;t~~~so
d)valor nominal, Cr$1,00;
. Nacional quaisquer atos que possam resultar e~p rev~são da
e)prazo: até 1.827 dias;
.
. ...
iefeiida Convenção, bem como aqueles que se destmem a
Ocaracterfsticas dos_ títulos a serem substituídos;
estabelecer ajustes complementares.
-59.420.273 LFTMG: vencimento entre 1'-7-91 e
Art. 29 Este DecretoLegi$1ativo entra em vigor na data
1°·12-91·
de sua publicação.
·
-S07.061.076 LFTMG: vencimento'àúe J0-4-90 e

-=

~;

.

.

g)previsão de colocação e vencimento dos títulos a serem
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - O Expedie-nte lido vai -à publicação. (Pausa.) . ~
.
,.
emitidos;
-colocação: 1~"-7-91 a 6-12-91;
bo expediente lido, consta o Projeto _de Lei da Camar~
-vencimento: 19-10-91 a 16-12-96;
__
n"' 77 de iniciãtiva do Presidente da Rep~bhca, que terá tramlb)forma de colocação: --59.420.273 LFT MG; atfavés taçã~ com prazo detúminado de quaren.ta _e cinco di~, nos
de Ofertas PúbJicas, nos termos da Resolução n"' 565, de 2 ·-.termos do art. 64, §§ 1~> e 29 da Constttmção, combmado
de setembro de 1979, do Banco Central do Brasil
.com o art. 375 do Regimento Interno.
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De acordo com o art. 122, II, b, do Regimento Interno,
a matéria poderá receber emendas, pelo prazo de cirico dias",.
perante a Comissão de -constltuiçáo, Justiçá-e: Ci~a,~ania.
O Sll.- Pll.ESIDENTE (Mauro Benevides) -Os Projetos
de Decreto_Legislativo n<JS 116 a 118/91 constantes do expediente lido terão tramitaç_ão com prazo determinado de quarenta e cinco dias, nos termos do art. 223, § 19 , da Constituição,
combinado com _garr. 375do Regimento hlterno.
De aco_xd_o. com o art. 122, b, do Regimento Interno,_
as proposições poderão receber em~p.das~ pelo prazo de cinco__
dias, perante _a_Corriissão de Educação.
O Sll.. Pll.ESIDENTE (Mauro Benevides) -Sobre a mesa, projetas que serão lidos pelo Sr. 19 Secretário.
São lidos os seguintes:
Pll.OJETO DE LEI DO SENADO N• 324, DE 1991
Reduz o Imposto sobre Propriedade Territorial Rural em várzea amazónica, e dá outras providências.
O COngresSo Nacional decreta:
Art. 1~ O Imposto sobre Propriedade Territorial Rural
será diminuído em 50% (cin? enta por cento) quando inCí.:
dente sobre várzeas localizadas às margens do rio ArfnlZOIIas
e de seus afluentes.
Art. 2 9 Esta lei entra _em vigo~ na d~t~ de sua publiCação, surtindo efeitos- financeiros a partir do exercfcio subseqiierite.
-- - Art. 39 Revogam-se as disposições em con_tfáriQ;Justificação
Esta proposição-legislativa acolhe reivindicação que se
afigura justa, feita pelo Sindicato Rural de Santarém, Estado
do Pará, em expediente de 20 de março de 1991, com fundamento na_s peculiaridades das terras de várzea que margeiam
·
o rio Amazonas e seus afluentes.
Essas_ terras de_ várzea são aproveitáveis p-ara.-1-avoura ou
criação de gado somente em cerca de 5 a 6 meses, em média,
durante Q período da vazante, que ocorre Q_e junho a novembro, quando as águas escoam lentamente. Duraittc:; os meses
de dezembro ou jane_iro at~ maio ou-junho, "its -ãguas-sobem
paulatinamente, caracfetizando a cíclica chei~ ét_ue inviàbíliza
o uso -do solo, eis que coberto de âguâ.
-No período da cheia, torna-se necessário ·suspender a
atividade agrícola e remover os rebanhos, e até os moradores,
para terras firmes. Tal fato enseja o uso de pelo menos dois
imóveis para pous-o de um mesmo rebanho, com duplo pagamento do ITR sobre o_ me~smo objeto económico, no caso
do pecuarista, ou pagamento integral do ITR sobre lavoura
impossível em metade_ do ano, no caso do agricultor.
Por outro lado, do ponto de vista ambiental, é salutar
o uso das várzeas para fi.ns agropastoris, no período seco,
pois preserva outras partes da- floresta amazónica de derrubadas de m.atas. Por jssó, o aproveitamento daquelas várzeas
merece até ser estimulada.
Prevenindo argumentos contrários em faCe da excepcional manutenção de búfalos em "marombas" rústicas ou mesmo
em ''restingas" de terras mais elevadas, -dUrante --a che_ia e_m
algumas localidades, deve ser ressaltado que essa 'SitU_.:iÇão
decorre da falta de condições __ para_ remanejãr o gadõ--para
pastos cultivados de terra_ fin:n~. NesSes casos, os propfietáriós
ainda se sujeitam a grandes prejuízos, decorrentes da inutm':'_
zação de animais por piranhas e outros ·peixes vorazes, bem
como da destruição de parte dos terrenos e das pastagens

setembro de 1991

nativas com o intenso pisõteío e a preSsãO d'e pastefO -pelo
gado nas terras altas. Spme-se a isso" o__amoleci mel). to ..s:Ios_
~co-s das rezes e o ewagrecimento geral dÕS 3.niinais mõfí-'
':'~do _por incessante- ataque de mosquitos e pela escaSsez de
pasto, de que Vão resultar ainda várj~S:.c!qenças ..
As peculiaridades e adversidades expostas desestirriUülüJ
as atiVidades agrícolas e pastoris nas várzes amazónicas.
~ ·-- D~í justificar-se que o ITR-Seja reduzido, n~s 1eyra~ espectftcadas, na proporção dos meses em que a natureza impede
o uso do solo.
Sala das Sessões, 18 de setenibro de 1991. - Senador
Oziel Carneiro.
(À Comissão de Assuntos Económicos- Decisão Terminativa.)
Pll.OJETO DE LEI DO SENADO N' 325, DE 1991
Dispõe sobre os Fundos de Desenvolvimento Regional e dá outras providências.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 19 A pessoa jurídlca que optar pela aplicação de
pardelas do imposto devido, nos termos do art. 11. inciso
I, alínea a, e inciso V, do Decreto-Lei no 1_.376,_ de 12 de
dezembro de 1976, recolherá nas agências bancárias da rede
arrecadadora. mediante DARF corri âiscriminação específica
para este fim, o valor relativo ao incentivo físcal, para fins
de transferência ao banco operador, que creditará de imediato
ao Fundo de Desenvolvimento correspondente as importâncias recolhidas, à ordem da respectiva Superintendência de
Desenvolvimento Regional.
§ 1~ Os valores relativos ao incentiVo fiscal serão re-cOlhidos nas mesmas condições das parcelas do Imposto de Renda devidas pelo contribuinte, de acordo com a sistem,atica
de recolhimento desse imposto, sujeitando-se aos mesmos encargos. na hipótese de atJ;aso n9 recolhimento.
_
§ 2~ As institJJições financeiras da i-e-de arrecadadoàl.
sujeitam-se aos prazos, normas e procedime-ntoS da h~gislação
do Imposto de Renda, relativamente aos valores corresporidentes aos incentivos fiScais- recólhidos.
___ ~ _3 9 Sem prejuízo das obrigaçóês n!IatiVás'ãlegiSlaÇãõ
fis'cal. as inStifliiçõe-s financeiraS âa rede arrecadadora obrigam-se a informar·merisalmente ao Departame-nto dã Re-ceita
Federal e à respectiva Superintendência de Desenvolvimento
Regional os valores arrecadados a tít_ulo de incehtivo tistal
indicando dados da empresa optante e o FuOdo--3. -qti.e s~-
destinam os recursos.
§ 49 O recolhimento das parcelas correspondeÍltes ao
incentivo fiscal C()!ldiciona-se ao pagamento do imposto de
renda devido.
- - Art. 29 A distribuição dos re~Cursos p-ioveriieriteS"do incentivo fiscal, de que tratao caput do art. 19, far-Se-á iriVersamente proporcional à participação--de__cada .E_stado be_neficiário, na OOIDpõSiçâõ do Produto Interno Bruto.
Art. 3" A aplicação dos recuros administrados p_elo Finor, Finam e Funres far-se-á, nas respe.:;t_ivaS regiões, da seguinte forma:
-- ·
.- I - até 50% (cinqüenta por cento), em empréstimos para
atividades do setor privado;
·
II -até 30% (trinta por cento), em participação de capital;
III -o restante, em projetes públicos-de infra-estrutura
econômica e social._
_
Art. 4~ Os recursos d.e.stinadqs ~--ewPieStimOS paia aS
atividades do setor priV~tdo e os previstos para participaÇão"
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de capital, nos termos dos incisos I e II do artigo anterior.
poderão integrar até setenta por cento do m~:mtante do investi~
mento, em projetas de micr~,_ pt?que~a~_e médias empresas
dos se tores primário, secundário e terdãrio da economia regional e até cinqüenta por cento nos demais casos.- incluindo,
para formação do capital próprio, os imóveis e benfeitorias
utilizados no projeto.
_
--.-__ - _ _-__
Parágrafo únicO. -s_essenta pot cento das aplicações relacionadas nos incisos I e II do art. 3'-'. destinar~se-ão a projetas·
de micro, pequenas e médias empresas, dos setores primários,
secundário e terciário, bem como de as~ociações_,_ devendo
os organismos de dc::_senvolvimento regional prestarem a necessária assistência para implementação dos projetas~
Art. 59 Na distribuição dos recursos às micro. pequerias
e médias empresas e associações de Prôdutores rurais, serão
considerados prioritários aqueles projetas que contemplam
a maioria dos seguintes objetivos~ _
I -aumento da oferta de emprego;
II- ampliação da produção de alimentos;
III- utilização, na melhor forma possível, de tercnologia
nacional ou incorporação de tecnologia estrangeira; _
IV- capacitação da mão-de-obra local;
--·V- interiorização do processo de desenvolvimento ~co~
nômico_~_social;

VI -participação dos empregados

~o

lucr_o das empre-

sas·
' VII- melhoria na distribuição da renda.
______ _
Art. & São beneficiáriOs dos incentivos fisCais de _que

trata esta lei as pessoas jurfdicas que mantenham, no mínirrio,
cinqüenta por cento de seus ativos na respe~tiva região. _
Art. 71!' As empresas beneficiárias de incentivos fiscais,
são obrigadas a reinvestir na regiãq no mí~imo_ 50 do lucro
_
-- _ - líquido do exercfcio.
_ " Parágrafo. único.-- O reinvestimento de que trata o caput
deste artigo é condição para que a empresa continue a Usufruir
os benefícios fiscaíS desta lei, para ampliação do projeto im~
plantado ou para implementação de novos projetes, desde
que cumpridas todas as etapas do projeto anterior.
Art. BÇ> Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Asrt. 9~ Revogam-se as disposições ~m Contrário. -=---:Justificação
Os fatores de produção - especialmente o _capital e
os recursos humanos- seguem a ordem natural de se concen~
trarem onde haja condições mais favoráveiS, Esta tendência
provoca o agravamento das desigualdades entre regiões de
um mesmo país, podendo o fenômeno constituir séria ameaça
à unidade política e à paz so_cial. Ao longo da história, o
fosso que, separa o Norte e o Nordeste das demais regiões,
com destaque para o Sudeste rico e afluente, só se fez alargar
com o decorrer do tempo, não obstante a criação -de incentivos
fiscais, com a finalidade de atenuar os desníveis. Onde buscar
as causas do malogro dessa política de tão boas intenções
e quais as soluções capazes de reverter a tendência â exacerbação das disparidades?
Ainda que se reconheça que, sem eles, a situação do
Norte e do Nordeste seria muito mais crítiCa, não se pode
deixar de constatar qu-e os ihcentivos fiscais ficararri muito_
longe do objetivo de diminuir ~ disparidades regionais. O
fracasso da política adotada para estas regiões deve~se à má
orientação dos incentivos e dos sistem_as de sua aplicação~
Ninguém ignora que os incentivos favorecem grupos indus-
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triais e latifundiários, que concorram para a dilapidação dos
recursos naturais, sem terem contribuído para o fortalecimen~
to das forças produtivas das respectivas regíões. Também não
se des_c<Jnhece que os sistemas de aplicação permitiram desvios
de grande parte dos recursos. A par desses fatores, também
a política- de desenvolvimento regional adotada nas últimas
décadas concorreu para o agravamento da situação, por uma
série de fatores: excessiva acumulação- dos mecanismos de
mercado; transferência de recursos e rendas tributárias para
os centros hegemónicos; pagamento inadequado dos recursos
minerais, e a perda de recursos financeiros captados pelos
bancos comerciais e-m benefício dã.s regiões mais- ficas. Em
-suma, -a: região continua financiando o desenvolvimento eco_nômico das regiõeS mais ricas· do País. Sai mais dinheiro do
Nordeste do que nele entra, s~g~_ç.~o estudo realizado, em
1990, por técnicos do Banco do Nordeste. Tudo isto denota
um quadro de colonialismo interno, resultante de uma estrutura fiscal e tributária que bloqueia o desenvolvimento do
Nordeste.
O nosso projeto de l.~i cri8. instrumentos capazes de obte_r
dos inCentivos fiscais o máxinio de rendimento, vida a tornar
inais célere o processo de apliCação dos recursos e mais bem
equilibrada a distribuição de renda. O projeto te!!l, sobretudo,
o mérito de criar a obrigatoriedade do reinvestimento, na
região, de cinqüenta por cento, no mínimo, dos lucros líquidos
apurados em cada exercício, como condição para que as em~
presas continuem beneficiando-se do sistema de incentivos.
Como medida de aceleração da distribuição do_s recursos
provenferttes dos incentivos fiscaiS, ·a pfOjeto" de--lei Permite
que as einpiesas optantes recolham às agências bancárias darede arrecadadora as parcelas do Imposto de Renda incentivadas, as quais serão transferidas diretamente aos respectiVOs
fundos de desenvolvimento, sem passarem pelo caixa do Tesouro Nacional. Com isto ·se queimam etapas do percurso
entre a origem e a aplicação dos recursos, evitando entraves
burocráticos.
Permitir o desenvolvimento equilibrado dentro de uma
mesma região, evitando os desníveis sub~regionais, é um dos
principais objetivos deste projeto de lei. o art. z~ prevê a
distribuição de recursos por critério inversamente proporcional à participáção de- cada Estado na composição do PIB,
com o que as unidades federativas mais pobres receberão
maior soma de recursos.
_
Além disso, a proposta prevê distribuição diferenciada
de recursos por setores, contemplando privilegiadame_n~e
aqueles considerados prioritários -ao desenvolvimento equilibradO_e aqueles capazes de promover uma distribuição mais
eqüitativa da renda.
_.
.
--A par disso, os recursos destinados_ a empréstimo ao setor
privado e â participação de capital poderão integrar até setenta
por cento do montante do investimento, em projetas de micro,
pequenas e médias e~presas dos setores primário, s-ecundário
e terciário da economia regi9nal. Também se beneficiam do
sistema as associações, que contarão com a assistência dos
organismos regionais para implementação de seus projetas.
Serão conSiderados prioritários, para efeito de distribuição dos recursos, os projetos-que-objetivem aumentar a oferta
de emprego, ampliaçã~da produção de alimentos, utilização
d-e tecnologia nacional ou incorporação da estrangeira, capaci~
tação da mão~de-obra local, interiorização do processo- de
_ desenvolvimento, participação dos empregados nos lucros e,
finalmente, melhoria na distribuição da renda. Estes são crité-
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rios de extrema importância no processo de desenvOlvimento
integrado que se quer seja:Tmplantado nas regiões.
As medidas preconizadas nos arts. 6~ e 79 do projeto
de lei são fundamentais, o primeiro determina que as empresas
beneficiárias dos incentivos mantenham, na região, cinqüenta
por cento, no mínimo, de ativos-. O art. 79, por sua vez, trata
do reinvestimento de cinqüenta por cento do lucro líquido
na ampliação do pojeto origináriO ou-iniplementação_de_novos
projetas. Os dois dispositivos, em coD.juiJ.tO, perinitirã_o_ que
as riquezas produzidas na região nela permaneçam para a
geração demais riquezas.
-Acreditamos que as propostas vinculadas neste projeto
de leí que ora apresentamos à apreciação dos ilustres senhores
senadores, representam medidas de grande relevância para
o aperfeiçoamento e a democratização do sistema de incentivos fiscais para o Norte e Nordeste.
.
Entre os objetivos fundamentais da ConstituiçãO Federal
é ''erradicar a pobeza e reduzir as desigualddes sociais e_regionais", consoante o disposto em seu art. 3'-' do inciso III.
Isto posto, e dada a importância económico-social de
que o presente projeto de lei se reveste, esperamos contar
com o apoio de nossos ilustres pares para a sua aprovação.
Sala das Sessões, 18 de setembro de 1991. - Senador
Lavoisier Maia.

(À Comissão _de Assuntos Económicos tiva.)H

Decisão Terminii-

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Os proejtos
lidos serão publicados e rmçtidos à ComiSsão corripetnete ....':'.Sobre a mesa, requerimentos que serão lidos_ pelo Sr.
1~ Secretáiio.
São lidos os seguintes:
REQUERIMENTO N• 607, DE 1991
Requeiro, nos termos do art. 50, § 1'-' da Constituição
Federal e art. 216, do Regimento Interno do Sendo _Federal,
ao Senhor Secretário de Desenvolvimento Regional__9~ P_resi-_
dência da República, sejam prestadas as_seguintes informações: _ _
___ _
1. Envio de todas as notas de empenho detalhadas, emitidas pelas unidades gestors listadas naexo, no péríodo de 15
de março de 1990 a 30 de setembro de 1991;
Justificação
Encontra-se tramitando no Congresso Nacional a prestação de contas do Presidente da República.- De acordo cOm
o relatório elaborado pelo Minísiro Homero Santos, do Tribunal de Contas da União, várias irregularidades foram apontadas, sem entretanto, terem sido devidamente verificadas e
analisadas. Considerando que o artigo 49, inciso IX; da Constituição Federal reza que:
"É da competência exclusiva do Congresso Nacional:
IX- julgar anu~lmente as contas prestadas pelo
Presídente da República e apreciar os relatórios sobre
a execução dos planos de governo."
Considerando ainda que o Departamento do Tesouro
Nacional restringiu, de forma unilat~r~l e arbitrária o ai::esso
do Congresso Nacional às informaóes contidas no SIAFI-5istema Integrado de Administração Financeira· da União.
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E visando o cumprimento de nossos deveres cons_tituciO:riais além da responsabilidade a nós delegada, quando de
nossa eleição pelo povo de nossos Estados, imprescindíveis
constituem-se as informações aqUi "referidas para que se possa
proceder a uma anáHse' objetiva e transparente- das contas
da República.
ANEXO
Código
Unidade Gestora
4009013 eSecretariã de Desenvolvimento Reg~onaUPR
400902 Secretariado Desenvolvimento Regional/ORC.FIN.
400903 SDRIPR- Dep. Assuntos lnter-regionais
400904 SDRIPR- Dep. Desenvolvimento Regional
400905 DER-Depart. de Programas e Projetos Especiais
400906 SDER/Departamento de Assuntos_Suc_roalcooleiros
193017 Superintendência do Desenv. do Nordeste
193018 Superintendência do Desenv. do Nordeste
193019 Superintendência do Desenv. do Nordeste
193020 Superirifendência do Desenv. dcYNOi'deste
193021 Superintendência do Desenv. do Nordeste
f93022 Superintendência do Desenv. do Nordeste/BA
193023 Sudene- Montes Claros/MO
193024 Superintendência do Desenv. do Nordeste-RJ
193025 Superintendência do Desenv. do Nordeste-SP .
193026 SuperintendrO:ncia do Desenv. do Nordeste-DF
193139 Superintendência do Desenv. do Nordeste-DO
193140 Secretaria do Conselho Deliberativo
193141 Gabinete da Superintendência
193142 procuradoria
193143 Auditoria
_
193144 Assesoria de Segurança e Informações
193145 Coordenadoria de Comunicação Social
.
193146 CoOrdenadoria de Desenvolvimento Organizacional
193147 Coordenadoria de COoperação Internacional
193148 Deptç. de Planejamento Político Institucional
193149 Dept' de Planejamento Sub REgional Urbano
193150 Dept' de Planejamento Sócio-Econômico
193151 Dept 9 de Planejamento em Ciência e Tecnologia
193152 Depo de Planejamento de Recursos Naturais
193153 Assessoria Técnica _
_
_
_
193154 Der}t 9 de Planejàinenio Orç3.nleritário·e Finãitceiro
193155 Dept' de Planejamento Agrícola e Abastecimento
!93156 Dept' de Planejamento Industrial
193157 Dept9 de Planejamento Infra-Estrutura e Serviços
Económicos
193158 Dept'-' de Planejaemnto Infra-Estrutura e Serviços
Sociais ,
193159 Dept' de Programas e Projetos
193160 Dept' de Proejtos Industriais I
193161 Dept' de Projetas Industriais II
193163 Dept' de Projetos Agropecuários
193164 Dept' de Projetos EspeciaiS
193165 Dept' de Programação e Controle
193166 Dept' de Projetos de Agricultura Irrigada
193167 Dept' de Programação e Supervisão
193168 Dept' de Recursos Hídricos
_
193170 Dept' de Administração e COntrole
193171 Coordenadoria de Recuperação de Áreas
193172 Dept' de Coorde. Prog. de Ap. Org. Peq. Prod.
R. Nord.
193173 Dept' de Coord. do Programa Padre Cícero
193174 Coordenadoria de Defesa Civil
193175 Ctro. de Educ.p/Saude e Bem Estar do Servidor
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193176
193177
193178
193179
193180
193181
193182
193184
193185
193200
193201
193202
193203
193204.
198004
193011
193012
193013
194014
193015
193028

Centro de Desenvolvimento de Pessoal
Divisão de Cargos e Salários
Divisão de Controle de Pessoal
Departamento Financeiro
Departamento de Administração
Departaemnt0 de Serviços Gerais
Coordenadoria de Informática · ·
Unidade de Organização-e Planejamento
Unidade de Organização e Planejamento-UOP
Diretorias de Planejamento Global
Diretoria de Administração de Incentivos
Dir. de Prog. De Apoio ao Peq. Produtor Rural
Diretoria de Projetos Especiais
Dirctoria de Administração Geral
SUDENE- Diferer<;a da Integração
Superintendência áo D-esenv. da Amazonia
Superintendência do Desenv. da Amazónia-PA
Superintendência do Desenv. da Amazónia-RJ
Superintendência do Desenv. da Amazônia-SP
Superintend~ncia do Desenv. da Amazónia-DF
Superintendêncía do Desenv. da Zona· GRanca de
Manaus/AM
. _
185001 Instituto Brasileiro de Turiosmo/RJ
187002 Fundo Geral de Turísmo-FUNGETUR
Sala das Sessões, 18 de setembro de 199( - Senador
Eduiardo Matarizzo Suplicy.
(A Conitssão Diretóra

REQUERIMENTO N• 608, DE 199i -·
Requeiro, nos t_ermos regimentais, seJam solidt"adás ao
Ministério da Educação as s_eguintes informações:_
a) quais os_ montantes destinados_ pela União no Orçamento do Ministério da Educação em obediência ao art. 212
da Constituição Federai ao Es~tado de ~lag<;>z.s e l-espec~ivps
municípios para o exercfcio- financeiro- de 1991?
b) que recursos serão repass-ados ao Estado e Municípios
de Alagoas até o final do presente exercício financeirp-estimados no mesmo Orçamento.
-
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É lido o seguinte:

REQUERIMENTO N• 609, DE 1991
_ Requeiro, nos !erl)Jos reiimen!aiS, a transcriçã~-- nos_
Anais do Senado Federal, da matéria: "FAzendeiros Amea- çam deixar Roraima'', do Jornal do BRasil, de 17 de setembro
de 1991, caderno I, página 08.
Em anexo consta _o recorte da publicação.
Sala das Sessões, 18 de setembro de 1991. - Senador
João França.
(A Comissão Diretora)
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -De acordo
com--o art. 210 do REgimento Interno, o reque-rimento será
submetido ao exame da Comissão Diretora. Sobre a mesa, requefinie·n-tO q-ue será lido pelo Sr. 1"
Secretário.
É lido e aprovado o seguinte:
REQUERIOMENTO N• 160, DE 1991
Senhor Presidente,
Requeiro licença para me ausentar dos traalhos
da Casa na próxima segunda-feirã-; dia 23 do corrente,
para partiCipar âa solenidade de abertura do 12~ Forum
de Reitores das Universidades Estaduais e Municipais
Brasileiras em Maringá, Estado do Paraná.
Sala das Sessões, 18 de setembro de 1991.- Senador José Eduardo.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -Aprovado
o requerimento, fica concedida a licença solicitada.
Sobre a mesa. requerimento--que-será-lido pelo Sr. 1<?
Secretário.
É lido e aprovado o seguint~ _

REQUERIMENTO N• 611, DE 1991
Nos termos do art. 281 do Regimento Interno, requeiro
dispensa de interstício e prévia distribuição de avulsos para
o Projeto de Lei da Cãmara n• 128, de 1990, que "Dispõe
sobre a criação de Procuradorias RegionaiS da República,
da- Procuradoria da República do Estado do Tocantins, de
Procuradores em municípios- dO interior da oútras PiOVfdêri--Justificação
ci;ts .. :La fiin de que figure na Ordem do Dia da sessão seguinte.
- Sala das Sessões, 17 de setembro de 1991. -Senador
A presente solicitação se destína- a ObtençãO de S~bsídios
Fra~cisco Rolle~b~rg.
•
para orientar os trabalhos que P.retendo realizar_ no âmbito
da Comissão Parlamentar Mista de lnquérito, .destinada a
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -Aprovado
investigar a crise da U Diversidade Brasileira, da q uaJ s_ou Memo requerimento, a matéria a que se_ refere figurará na Ordem bro Titular.
__ _
__
do Dia da sessão seguinte~
Existem evidências de que a União não vem repassando
ao Estado de Alagoas, em aos seus municfpios, os recuirsos _ --·o SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -Sobre a mesa; requerimento_ que será lido pelo Sr. J9 Secretário.a que tem direito, nos termos do art. 212 da Constituição
É lido e aprovado o seguinte
Federal, situação possivelmente compartilhada por outros Estados.
Sala das Sessões, 18 de setembro de 1991. -Senador
REQUERIMENTO N• 612, DE 1991
Teotonia Vilela Filbo
Senhor Presidente,
(A Comissão Diretora.)
Requeiro seja-considerada conio licença autorizada minha
ausência das sessões do Senado realizadas nos dias 18, 19,
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Os requerimentos lidos serão submetidos ao exame da Mesa Diretora -22 e 25 de fevereiro, 10, 13 e 17 de maio e 1•, 2 e 5 de
agosto do corrente ano.
__ .
para decisão. Sala das Sessões, 18 de_ setembro de 1991. - Senador
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 1<?
Levy Dias.
Secretário.
c

e
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O SR. PRESIDEN'l'l3 (Mauro Bencvides) - Aprovado
o requerimento, fica concedida a lícença solicitada.
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 1<:>
Secretário. ~
É lido o seguinte
REQUERIMENTO N• 613, DE 1991
Requeremos urgência, nos termos do art._336,.alínea c,
do Regimento Interno, para o Projeto de Decreto Legisl~tivo
n' 111, de 1991, que aprova o Tratado para a Constituição
de um Mercado Comum entre a República Argentina, a República Federativa do Brasil, a Repóblica do Paraguai e a República Oriental do Uruguai.
Sala das Sessões, 18 _de setembro de 1991. - Marco Maciel- Affonso Camªrgo- Maurício Corrêa- Eduardo Suplicy - Humberto Lucena - Ney Maranhão - Oziel Carnéiro
- Amazonino Mendes.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - O requúimento que acaba de ser lido será su_bmetido ao _Plenário,
após a Ordem do Dia, nos tér'mo.s do art. _34Ç, inciso TI,
do Regimento Interno-:Sobre a mesa, requerimento que será lido_pelo Sr. V
Secretário.
É lido o segui1_1te
REQUERIMENTO N• 614, DE 1991
De acordo com. _o que determina o--art. 336, alínea b,
do Regimento Interno SF., requeremos urgência-- urgentfssima para votaçã.o plenária do Proje-to de Ui Ç.a Câmara
n9 25, de 1991, que "Cria áreas de livre coméido-flos Municípios de Pacaraima e Bonfim, no Estado de Roraima, e dá
outras providências". (Termos do Substitutivo ao Projeto de
Lei n• 25, de 1991.)
Sala das Sessões, 18 de setembro de 1991. - Marluce
Pinto - Coutinho Jorge - Amazonino Mendes - Jonas Pinheiro- Josaphat Marinho- Beni Veras- Valmir Campelo
- César Dias - João França - Júnia Marise - Chagas
Rodrigues - Esperidião Amin - Jutahy Magalhães - Iram
Saraiva- Júlio Campos- Rollemberg Nunes Rocha- Carlos
De'Carli - Carlos Patrocínio - Lucídio Portela - José
Eduardo - Pedro Simon - -José Richa - José Paulo Bisol
- Irapuan Costa Júnior- Affonso Camargo- Moisés Abrão
- Nelson Wedekin- João Rocha- Onofre Quinan -- Ney
Maranhão - Meira Filho - Antonio Mariz - Divaldo Suruagy - Mareio Lacerda - Almir Gabriel - Aureo Mello Henrique Almeida - Francisco Rollemberg - Magno Bacelar
--Wilson Martins - Nelson Carneiro - Mansueto de Lavor
- Maurício Corrêa- Cid Saboia de Carvalho- Nabo r Júnior
- José Fogaça ---Alexandre Costa - LourivafBaptista Aluizio Bezerra - Teotónio Vilela Filho - Telmo Vieira Dirceu Carneiro - Garibaldi Alves Filho - Élcio Álvares
- Odacir Soares - Mauro Benevides - _R~1_1;m Tito.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -O requerimento que acaba de ser lido s_erá submetido â deliber-ãção
do Plenário, após a Ordem do Dia, nos terrrios do art. 340,
inciso II, do Regimento Interno.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 1~ Secretário:· ·
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É lido e aprovado o seguinte
REQUERIMENTO N• 615, DE 1991
Nos termos do art. 281 do Regimento Interno, requeiro
disperlsa de interstício e prévia distribuição de avulsos para
o Projeto de Resolução n~ 64, de 1991, que autoriza o Governo
do Estado de São eaulo ~emitir Letras Financeiras do Tesouro
do Estado de São Paulo - LFTP, destinadas à substituição
de 10.016.984.488 {lónus do Tesouro do Estado de São Paulo
- BTSP-E, com vencimento no segundo semestre de 1991,
a fim de que figure na Ordem do Dia da sessão seguinte.
Sala das Sessões, 18 de setembro de 1991. -Mauro
Benevides.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -Aprovado
o requerimento, a matéria será inclufda na Ordem do Dia
da sessão seguinte.
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. P
Secretário.É lido e aprovado o seguinte.
REQUERIMENTO N• 616, DE 1991
Nos termos do art. 281 do Regimento Interno, requeiro
dispensa de interstício e prévia distnOuição de avulsos para
o Projeto de Resolução.nÇ> 66, de 1991, que autoriza o Governo
do Estado de São Paulo a emitir e colocar no mercado, atravésde ofertas públicas, Letras Financeiras do Tesouro do Estado
de São Paulo - LFTP, destinadas ao giro de 84% das
259.127.362 LFTP vencíveis no 2Ç> semestre de 1991, a fim
de _que figure na Ordem do Dia da sessão seguinte.
Sala das Ses_sões, 18 de setembro de 1991. - Mauro
Benevides.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -Aprovado
o requerimento, a matéria será inclufda na Ordem do Dia_
da sessão seguinte.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Foram encaminhados à publicação pareceres da ComissãO de Assuntos
Econômícos, que concluem pela apresentação dos Projetes
de Resolução n• 63 a 69, de 1991.
As proposições. ficarão sobre a mesa:- durante cinco s-essões ordinárias, a fim de receber emendas, nos termos do
art. 235, II, f, do Regimento Interno.
O Sr. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -A Presidência
comunica ao Plenário que, uma vez findo o prazo fixado no
parágrafo único do art. 254 du Regimento Interno, sem interposição do recurso ali previsto no sentido da tramit~ç_ão_ da
matéria, determinou o arquivamento definitivo do Projeto
de Lei do Senado n 9 71, de 1991, de autoria do Senador
Carlos ne~Carli, que dá nova redação aos artigos que menciona da Lei n• 6.568, de 21 de outubro de 1976.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Há oradores
inscritos.
Concedo a palavra ao nobre Senador Garibaldi Alves
Filho.
O SR. GARIBALDI ALVES FILHO PRONUNCIA DISCURSO QUE, ENTREGUE A REVIS.JO
DO ORADOR, SEM PUBLICADO POSTERIORMENTE.
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Durante o discurso do Sr. Garibaldi Alves Filho,
o Sr. Mauro Benevides, Presidente, deixa a cadeira da
presidência que l ocupada pelo Sr. Alexandre Costa,
]'"~ Vice~Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) palavra ao nobre Senador Josapahat Marinho.

Concedo" à

o SR. JOSAPHAT MARINHO (PFL _ BA. Pronuncia
seguinte discurso.)_ Sr. Presidente, SrS. Senadores, a idéia
corrente de ampla reforma constitucional aconselha-nos uma
reflexão em voz alta, antes que as circunstâncias OU as Páixões
nos diVidam de modo irreparáveL
É 0 _ que hoje pretendo provocar, sem :rad_icalismo de
oposição nem atitude de fácil aceitação. Se a resistêncíã. pela
simples negativa-não traduz pensamento construtivo, a concessão irrestrita é prejudicial à participação -cntei"íOsa. ·Espírito
moderado, Octávio Manga beira ponderou, n_o ostracismo, que
"foi a teoria das acomodações ilimiuldas que aluiu, no Br:isil,
a política e os políticos". Precisamos não repetir este erró,
nem incidir no outro do combate incondicional. Um ou outro,
d
ou um e outro po em acarretar_ ·o enfraquecimentO fatal das
instiiiiiçóes· democráticas, que pressupõem· -~f conJ"ugação da
tolerânCia- vigilante e da divergência enéig-íCa--e comedida.
Comodismo e exaltação conduziram-nos, ern.-1964, à destruição da ordem livre. Relembre-se o exemplo, como ~vertênda
aos navegantes. -- ~
No atual momento, Srs. Senádoies,oé evidente~qUe lavra
grave crise. Nem o Governo a oculta, antes, reconhecendo-a,
.
apela para o entend1mento das forças políticas e··sociais~ a
fim de superá-la.
0

o

__

__

_

_ __---

_-

Nesse quadro se situa a pretensão deJeforro_a,~da Consti~
tuição de 1988. Cumpre refletir, para concord3.r ou dissentir.
Nenhuma Constl.tut'ça- 0 e~ m· tocá" ve.l Q"ualq uer q ue seJ·a ,
por menos imperfeita que se a considere, contém equívocos
ou lacunas. Em nosso tempo, especialmente~ Com a rapidez
ou a instantaneidade de transformações na fisíOriúinia- dáS
nações, ainda mais relativa se torna a idéia de estabilidade
das constituições. Neni por isso, contudo, cabem reformas
iiisfítuCíonàls bruscas onde não se verificà:i-aOúiüitêfÇõeS ines:..
peradas.
_
__
. _
A crise brasileira é eCOnômico~firiaii.ce"iiã S6ciál com
reflexos na atividade administrativa. Talvez muitos a co~siderem, também, diretamentc c-rise de índole administrativa viriculada até ao caráter do regill!_e~presidencial. Se ,há pro~edimentes que fogem à ética administrativa; o mal não reside,
basicamente, em razões de ocaslãCl, antes d~ criSi-edi.icai::iOnal
__ __
e política, que há gerações prejudica o país.
Como quer que s-ejã., a crise ri~9 ?tinge ainda ~cerne
das instituições políticas. Os três poderes funcioriam segundo
o princípio de independência e harmonia, definido n-a êo_:riSti~
tuição. O niecari.ismõ-da Federação opera sem abalos na autonomia dos estados, dos municípioS do DíStri_to Federãl .. Os
direitos individuais, sociaiS ê- políticos- não sofrenl i-estriçõe-s
deliberadas ou consentidas por parte de nenhum Poder. Se
controvérsias têm ocorrido_ entre os- Poderes, não_ iiJ.-dicam
confronto crítico, sàO i-esultaiiies de inte~retaçâo sober311ad~ competênciãS específicas-;-como é pió(>rio dõ. sistema repu~blicano e democrático.
- ----
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O -~r. Divaldo Suruagy - V. Ex\ que é um dos maiores
constitucionalistas do Congr~sso~ coloca, com uma precisão
irretorquível, a inexistência _de um conflito institucional. O
que existe no Brasil é um problema gerenciai, é u.ma in~ompe
tênda administrativa que levou o País a uma crise económico-.
financeira, com conseqüências profundas em todos os segmentos da sociedade. Mas, Sua Excelência, o Presidente da República, convoca a imprensa e fala à Nação dize.ndo que os
seus-auxiliares são "irilex(veis"; ninguém pode mexer nos auxiliares do Presidente. O Presidente desconhece que existe cor~
rupção no Brasil. Sua Excelência não Sabe disso, apesar de,
todos os_dias, os órgãos da imprensa noticiarem escândalos
e --mais escânda,_los. Agora, o único instrumento "mexível"
no Brasil é a Constituição. Quer dizer, é_u~a incongruência!
O primeiro instruniento qúe- deve ser mexido no :Srasil é a
Constituição, segundO pensa o Presidente da República, em-

~~~~ ~~~~eifs~s~~t':..~~~r ~~~!:~~saa~~li~~~~;énd~~o~ei~l~fii~~~

está nos levando a um desencanto e, o que é mais grave,
Senador Josaphat Marinho, está-nos levando a uma apatia
popular. O povo brasileiro,hoje, é um poVJJapãtico, descrente
de tudo e de todos, pois não está enxergando nenhuma luz,
não está descobrindo nenhum rumo. Eu tenho falado à juven·
tud e umversitária
deste País em várias Capitais. Com que
desencanto, com que incredulidade, a juventude está recebendo a palavra do político, que está arcarido com o ónus
de dividir as dificulâª-des,que o País está a viver por um problemã- puramente gerencial por parte do Poder Executivo! Daí
a minha alegria em ouvir dos lábios de V. Ex\ que é um
douto no assunto, com a segurança que a sua cultura lhe
atesta e com a autoridade moral que todo o Brasil respeita,

:~:!~~~çaã~e~~a~~e nã~ ~:s~x~o:e~:~~uin:~~u~~~~- c?ar~~=

- ---., é um problema administrativo com reflexos negativos

QOS

~~~t!~~~~~ ~- s~~~~~ft~~~~~s P:;:~év~, s~n;~;d~o~a;

República.
O SR! JOSAPHAT MARINHO - Nobre Senador Diva_ldo Suruagy, agradeço-:lhe o aparte, que confirma substan- Cialmente a tese que venho defendendo, no sentido de que
nãC? há no Br:asil, no momento, crise institucional. Prova insofismável de normalidade no funcionamento das instituições_
está no fato_ de que, há poucos dias, o President~ da República
viajou ao exterior, retornando sem risco a seu mandato, e
já se anuncia novo afã-stãmento, o qlle não, ocorreria, decerto,
se periclitasse o regítffe. A criSe financeira de muitos estados
e municípios, se pede providências -dos órgãos da União, até
quanto à natureza ou ao volume dos tributos, não se confunde
C<?m desordem i?stitucional, embora possa relacionar-se, em
diversos ca~os, a- procedimentoª administrativos irregulares.
"Se direjtos foram ofendidos,_ e a Justiça assegura reparaçãó
aos titulares litigantes, daí não se há de inferir propósito de
- lesão, na lei ou no ato executivo, sobrettido respeitadas as
- decisões proferidas. Os poderes são harmónicos, porém, independentes, pata que prevaleça a prática de freios e contrapesos, corretiva de excessos. Quando um Poder desacata a
competê_ncia qe out~o, e perse~~-!~~_pa orientação condenada,
é que se.mstaura a crise instituci~hal. Tal nã~ ~e estáa~ur~n~do
no Brasü, apesar de falhas notónas no exerCICIO de atnbu1çoes
constitucionais e legais.
O Sr. Divãldo SUruagy- Permite-me V._Ex• um ãparte,
- As dificuldades que nos atormentam nesta conjuntura,
nobre Senador Josaphat Marinho?
amo_rtecend_o o prestígio das instituições :Políticas e adminis~
O SR. JOSAPHAT MARINHO- Pois não.
trativas e dos políticos, deco-rrem de motivos diversos. Uã

e
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descontinuidadê de ação de organismos legítimos e democráticos. De desatenção no cumprimento da ConstitUição e de
deveres estabelecidos. Do desequilíbrio entre a econOmia urbana e a rural. notadamente da distância entre a íildústria
desenvolvida e a agricultura-em atraso. Da ctesproporçilO entre
as vantagens do poder económico e os salários dos trabalhadores. Do an_alfabetismo que alímenta a deseducação e desta
que nutre resistências abusivas e c_ontrárias às leis. Do espírito
corporativo superposto aos interesses gerais âã s6C}eâade.
Desses e de outros motjvos nasceram: e se desdobram_ os problemas que retratam a conjuntura- mais qUestões de programas desarticulados de trabalh9 e gastos desordenados e sçm
firiallzaç-ão, de injustiça social, do _que- de caiá ter -moral e
institucionaL Onde a educação s~ desenvolve cresce a moralidade e aumenta a ordem nos serviços públicos.
·
A Constituição de 5 de..out.uhro de }988 1 nobres ~enado
res, até pelo tempo de sua vigência, náo respOnde pOr eSsa
situação de incertezas e instabilidade pr()longadas.
"Se não é perfeita, - assinalei em momento recente
-se lhe falta sistema e por vezes c:lareza, se prevê em demasia
leis complementares e leis ordinárias; a Constituição cOntudo,
tem feição moderna, na ampliação dos direitos ~ gar3:ntias,
na preservação do poder normativo e regulador do Estado
em matéria económica, na proteção do meio ambiente, na
previsão do regime de planejamento", Ac:rescentei que "pernicioso é tomar o diploma novo e só lhe apontar vícios, antes
de vê-lo experimentado largamente e complementado pelas
leis indispensáveis". Por isso, observ-ei, então, conclusivamente.:_ "Não basta a liberdade de rever, para que se altere a
Constituição.- A iniciativa de reforma constitucional assemelha -se ao exercício da liberdade, coino concebida lucidaMente
por Dewey. HA liberdade é indispensável para gerar a Cooperação, mas esta requer a escolha de objetivos; os objetivos
requerem seu plano de execução, e este plano, estudos, conhecimentos_ e a arte e a prática de realizá-los". Colha:ffi·Se, pois,
os elementos necessários de informação e reflexão, para que,
em seguida, fundadamente se proponha a refonna".
Como em abril, no centenário da Faculdade de Díi"eitó
da Universidade Federal da Bahia, renovo hoje esses con.G€-i~
tos, fixando um procedimento parlamentar. A Constituição
brasileira não é intangível. Mas não tem ainda três a:qos ele
vida, que só se completarão em 5 de outubro, e faltam quase
todas a_s leis complementares de seu texto. De_ cerca de sessen~
ta e duas leis complementares previstas, apenas ó_nze foram
elaboradas.
Uma reforma dessa Constitu_ição pressupõe robusta justi-ficação: objetividade, senso de medida, poder de persuasão.
É preciso que a inflação teimosa, sob a _forma_ de múltiplas
emendas, não penetre no corpo da Constituição, abalando-lhe
a estabilidade. O que faZ de um texto constituci_oilãl um doc_umento gerador de crença e de esperança é a certeza de sua
validade. Se_nãó pode imobilizá~lo, também não se deve transmitir-lhe insegurança. Para atender às variações das circunstâncias soçiais, políticas, económicas, normal é interpretá-lo
com flexibilidade, com força criadora·e espírito público. As
modificações formais devem reservar-se para disposições in~
compatíveis com a elasticidade de entendiroenÍÇ)_.
_
Mesmo em tais casos, Sts. S~n_adores, cabe proceder com
prudência: 1~. para não deformar, com emendas, o sistema
constituciOnal; 2~, para limitar a reforma ao necessár.io e conve-_
niente. Fortalecendo o raciocínio do professor com a segurança do observador das vicissitudes instituCionais da Argentina, Vanossi adverte que a reforma constitucional preSsupõe.
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acordo em várias questões, singularmente a respeito de três:
_o_ que se quer reformar, o que se deve reforrriar e o qtie,
presumivelmente, se pode reformar.
Na situação brasileira, diante de uma_ Constituição ainda
nascente, cumpre atentar nessas premissas, sobretudo para
fixar o que se deve e o que se pode reformar. Depois de
longo período de regime autoritáríó, é cuidado" especial o
de preservar a estabilidade das instituições. Sacudi-las com
al_~_rações sugeridas por motivos circ-un~t<1._nciais _é des-Serviço
ãó "ESfã.do, à sociedade e ao goVerno, que- se desgiiarri.ecetri
de-razões de firmeza e confiança.
A.lém disso, num quadro partidário grandemente _esgarçado, sem nítidas diretrizes programáticas, dominado pordesc.onflªº&-1!~ 09tórias, toda tenta__tiva de emenda cort&ti~ug.onal
mais complexa, e portanto acentuadamente polémica, é de
c_urso imprevisível. E mais: tudo que possa ferir ã. organização
federativa, a separação dos Poderes e o_s direitos e ga.ç~ntias
indlviduajs_ encontra obst~culo no art. 60, § 49 d~oprópria
Constituição. Tudo que vise alterar .a posição do EStido, em
face da ordem económica, divide opiniões cOnsolidadas acima
de compromissos partidários. Tudo que seja suscetível de ~n
fraquecer a projeção institucional da Petrobrás e suas :;~.tivida
des esp_ecíficas pode gerar controvérsia prejudicial a uma reforma a que se imprime urgência. Se as pretensões dos s_ervidores
da grande empresa, mesmo quando legítimas, não podem
superpor-se, em nome do corporatívisrno, aos interesses dela
e da economia coletiva, també~ não há razão para alterar-se
O~ regime legal e produtivo da of-ganização eficiente.
_ _
Pa.J:ece, pois, doutos colegas, que uma reforma const_itucionalneste instante, para ser_ prudenú::rnente admitida, deve
limitar-se ao que for_ indispensável às providências legais e
administ_ratiyas des.tinadas a corrigir ou sanar os fatos e motivos geradores da crise.
A visão do homem de Estado, e não s6 a dos técnicos,
é que poderá estruturar o projeto de reforma dirigido ao
presente e ao futuro. As normas constitucionais permanentes,
ãlnda quando relativas a problemas da competência de especialistas, hão de revestir-se de espírito polítjco, porque construídas para durar, e não apenas para alcançar fenômenos
transitórios. Estes fenômenos, por sua natureza; ~sam,_ mas
as normas devem subsistir, como comandos de fatos e relações
que se renovam, na esteira do tempo. Como exemplo eXpressivo, saliente-se a questão do sistema tributário. Se o sistema
eSjã.beleci~o em _1988 revelou -impróp_rio, a substituição dele
reclama esclarecimentos sobre o mecanisrQ.o inovador, bem
como a revelação das razões_determinantes do desajustamento
das regras anteriores. A comparação, no caso, será imprescindível ao legislador. Em verdade não se sabe, claramente,
até agora, porque a Çonstituição ampliou as fontes de_receita
trib.ut~r.i_a do~Estaqos ~_Municípios e, no entanto, quase todos,
cerca de três anos depois, atravessam crise finanCeira. Esse
problema é importante, visto que respeita à Federação, ã
comunidade em todas as rçgiQes, e não cabe atribuir à Constitu-ição, sem c_onhecimento dos fàtos,_-a-deficiência verificada.
Nesse como nos _demais pontos que forem articulados,
o projeto de reforma constitucional há de revelar tanto maior
rijfídez _porque- se diz, sem reserva, que depende dela a superiição dos males corre-ntes. Assume o governo, assim, dupla
respo-nsabilidade: de um lado, com o Poder Legislativo e as
fqtças políticas, a que solicita, demOcraticamente, a cooperaçào e a cOnfiança; e de oUtro, Com a socle9ade, de modo
particUlar a de capacidade económica liniitadã,- o assalariado
em geral, a que promete melhores condições de vida. Alia
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o governo, desse modo, o destino da reforma e da Constituição
ao dever superior de mais jUStiça social. É eSta, aliás, a concepção esclarecida de Constituição, já em 1933 posta em relevo
por Joã_o Manga beira na Comissão do Itamaci.ty, precursára
dos trabalhos da Constituinte de 1934. "Uma Constituição
- realçou o juríSta de pensamento já então_ prógressist? uma Constituição--não é"'üin- cbm-pendiâ acadêmicO, ou de
uma corporação; nem-uma-exposição teõnca;-mas-um. 'instrumento adotado por um país num momento dadO, para fazer
a felicidade de um povo".
Nenhuma Constituição~ porém-, erriinerites Senadores~
realiza, por si meSma, a felicidade coletiva. A ConstituiçãO
reflete, na prática, o pensainento, a açãõ, o idealismo ou
o espírito pragmático dos governantes. Em fUnção dessas diretrizes, igualmente, define-se a posição do Estado em faCe
da pobreza e dos poderosos.
É oportuno salientar, entretanto, diante do alvoroço de
um liberalismo desmedido, que o Estado não deve ser tirânico
nem submisso em relação a nenhuma força social. Num universo de desigualdades, como no Brasil, o papel do Estado
é de redutor de desequilíbrios, agente de compensações sociais
oportunas. Do contrário, poderá converter-se em fator angústia coletiva, tantas vezes criadora de rebeldias pe-rigosas. Pouco importa falar em liberdade de iniciativa, -em economia
de mercado, em livre negociação, ao trabalhador de um salário, ao artesão, ao-pequeno locatário, se sua vontade se rende
ao titular do poder económico-, ou se- seu ganho lhe basta
para viver morrendo. Ninguém é livre da misétii e a tolerância
do sofrimento não- teni dimensão ilimitada. As -aitaduras européias não desabaram apenas porque eram comunistas, porém,
sobretudo, porque eram desumanas~ O Estãdo, pois, não há
de guardar neutralidade entre o rico e ·o-pobre, antes lhe
cumpre ser, na relação desigual, instrumento de moderação,
se pretende assegurar a paz- social.
Quando se cogita-, pOrtanto, tle reforma constitucional
em busca de meios e caminhos para suprir-carêitcias, cumpre
olhar principalmente na direção ·dos ID.enos favOrecidos, até
como forma de evitar a destruição violenta da situação dos
mais fortes. A reforma não se legitimará pela simples affer~ção
do texto constitucional. Revelar-sc!-á útil ria- riied1da em que
mudar a atual e angustiante perspectiva econômica e social,
com o freio definitívo à- inflação, com a vigência de preços
regulares e não de aumentos incessantes, com melhoria da
produção e da produtividade, inclusive na seara de alimentos,
com proteção maior ã saúde, cOm o soerguimento da ed~cação
e o restabelecimento do convívio universitário criativo e- COrdial. A Constituição reformada não crescerá de valor e eficáciase não alcançar objetivos tais.
Mesmo _sem alteração, entretanto, a Carta de 1988 poderia ser instniritentO -para--alcançá-lo, pela dimensão intrínseca
de suas cláusulas essenciais, no seu pórticõ- estão lri.SCritOS,
nos arts. l9 e 39 , princípimf fuífdamentais que recomendam,
superiormente, "-os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa'\ a construção de "uma sociedade livre, juSta-e solidária,
garantido o "desenvolvimento nacional", assim como "o pluralismo político". Esses princípios são clareiras que projetam
luz sobre o conjunto das normas estabelecidas, varrendo privilégios indevidos._ E "uma Coõstituição democrática - escreveu lucidamente Harold Laski --é sempre uma coisa viva,
que depende tanto, e acaso mais, do espírito com qúe se
aplica que das palavras em que se retrata". Com ou sem
reformas, assim pode ser aplicada a ConstituiçãO de 1988,
apesar de suas falhas.
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Baseado nessas idéias, ilustres Senadores, admito a discussão do projeto de refOrma, que se esboça enÚe recuos
e dúvidas. Embora nâo seja entusiasta de refo.r::ma n~st~ ~n~tan
te, quando a Constituição airida não venceu a infância, também não carrego dogmas. No pressuposto de intenção legítima
do governo, que não devo negar, aceito a arqúição de indispensabilidade da reforma. Reservo-me a faculdade de analisar
O projeto, que for piopostõ, parã delimitar, no que dependá
do meu voto, a extensão de sua procedêriCia. R_essalvo o direito
de .crítica em favor da coerência que não é imutabilidade,
mas respeito à opinião pública. Nessa atitude clara é qu-e
posso dar modesta contri~uição ao entendimento Qacional,
cOnéebido como forma de execução de _programas e meta~
impessoais. S-e errar, o que não Será estranhável) ou ·se· fo~ _
injustO, õ que não pretendo, tentarei a absolvição coffi o reCOnhecimento ao êxito do governo, pela promoção do bem €0mum. Também na política, ser justo é dever.
O Sr. Marco Maciel- Permita-me V.

Ex~

um aparte?

O SR. JOSAPHAT MARINHO - Concedo um aparte
ao nobre Senador_ Marco Maciel.
.
O Sr. Marco Maciel....:. Gostaria, riobre Senador Josaphat
Marinho, de iniCiai minhas palavras apresentando minhas congratulações a V. Ex~ pelo discurso que vem de proferir. Aliás,
é mais uma cOntribuição que V. Ex~ traz ã- Ca:sa ao longo
do se_u fecundo mandato, iniciado em fevereiro passado. V.
Ex~ fere, na tarde de hoje, um tema que guarda extrema
at_u~lid~(!e: o entendimento nacional ~ o processo de reforma
~D;stitucjqnal. Folgo ~m ver a opinião de V. Ex•, como sempre
muito lúcida, no sentido de trazer sua contribuição para que
o entendimento nacional se realize. Esperemos que esse entendimento possa ter como desdobramento, talvez até QO seu
primeiro passo, uma rétorma Constitucional qUe venliã. -a ajudar o Estado. Quando falo Estado, poderia me referir também
ao seu braço político, o Governo; e quando falo Governo,
falo nos três níveis- de decisão; o federal, os estaduais e os
municipais, a superarem a crise tíscaJ em que se acham mergulhadps. Em segundo lugar, um entendimento nacional que
venha a propiciar também aquilo que se denominou de modernização do Estado. O Estado cresceu, ou talvez inchou, entrou
na área económica e- desprezou aquilo que é tipicamente seu
- a questão social. E o que aconteceu, como já foí muito
denunciado por ilustres políticos e estudiosos do assunto, foi
que o Estado deixou de cumprir aquilo que era - frisO o seu dever primeiro, ou sejã, cumprir ·aquelas tarefas que
são típicas da ação do Estado. Entre elas inscrevemos sempre
a questão da educação, da saúde, da segurança pública, da
Previdência, etc. Aliás, outro--dia, li a opinião de um ilustre
e jovem técnico, em. que ele dizia que no País o Estado- tomOu
um rumo surpreendente. Ingressou no _território económiCo
ê descUrou· o_ social. COm íSso, estamos vendo, progressivagJ.ente, a educação, a saúde e, agora, a segurança sendo privatizadas. lncl_usive, a segurança individual e a segurança pública
estão sendo crescentemente privatizadas, porque o Estado,
n~ hora em que deitou seus olhos e lançou seus tentáculos
na área económica, não lhe sobraram recursos para olhar
a questão social. Hoje, um pouco da insegurança com ·que
c~mvive o _cidadão tem explicação nesta Casa. Assim, O 9isCursO que V. Ex• prOfere nesta tarde traz uma excelente contribuiÇão para a busca de um grande entendimento nacional.
Durante esse entendimento, o meu Partido vai abrir mão
do seu programa, mas vai tentar colaborar, assim espero,
para q~e se forje um pacto que não -somente assegure a gover-
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, sobretudo, a superação da crise económico-social e que certamente redundará, já no- Se ti- primeiro estágio, como disse há
pouco, numa ampla reforma constitucional. Por isso, Senador
Josaphat Marinho, louvo o pronunciamento de V. Ex\ fazendo votos para que as suas palavras sejam devidamente escutadas e refletidas. Todos nós estamos unânimes no diagnóstico.
estamos acordes na denúncia da crise, críse que, aliás, já
se prolonga há mais de uma década. Mas parece que ainda
não há um acordo com relação ao remédio, à terapia a adotar.
Não podemos ficar simplesmente numa atitude meramente
discursiva. Não podemos ficar numa atitude que apenas guar-de o_esteticismo de conceitos. Dev~mos ir fundo. Aliás, certa
feita, ·com muifã propriedade, disse um abade dominiCano
francês, que foi um grande pensador social, o Padre Lebret:
"A verdade não está no esteticismo de conceitos, mas no
acordo com o objeto". Não podemos estar aqui atrás de esteticismo de conceitos, às vezes de enfoques que apenas ferem
questões meramente perfunctórias e superficiais. Devemos
estar num acordo com o objeto que nos leve à solução da
crise. Devemos, então, ter muita objetividade rio encaminhamento das nossas palavras e no direciOiláinento das nossas
ações. Isso é o que se exige agofa dos políticos. Já quê agora
os políticos detêm o predomínio das ações gover_nar:nentais,
já qrie o País vive o processo democrático em ·süa plenitude,
está na hora, esta é a minha opinião, de nós, políticos, como
responsáveis maiore_s pela Nação_- e, quando falo políticos,
não falo só do Poder Executivo, mas do Legislativo também
-nos empenharmos para conseguir tecer-esse-enteridime"fltõ
nacionaL E que esse entendimento naciOnal não séjã apeilas
forja-do no esteticismo--de conceitos, mas que ele tenha objetivOs- precisos-e claros que nos levem à superação da crise.
Nossos problemas deverão ser resolvidos por nós- mesmos.
Nunca devemos esperar que causas externas ou circunstánCí_a-s
exógenas venham a nos ajudar a resolver os nossos pr9blemas.
Se tiVermos a co-nsciência dfsso ·e nos=UriihnoS-em tonlo desse
propósito, ceitarrtentC alcançaremos bons resultados. Louvo,
portanto, as palavras de V. Ex•
O SR. JOSAPHAT MARINHO- Muito grato, nobre
Senador Marco Maciel, pela oportunidade e pelo conteúdo
do seu aparte.
Devo, aliás, confessar que, habitualmente fazendo discurso livre, preferi hoje fazê-lo escrevendo, em grande parte,
em homenagem a V. Ex~ como Líder do meu Partido. Definindo uma posição parlamentar que terá efeitos eril mOmentos
próximos, não queria dizer menos do que me cumpria, nem
mais do que devia.
O Sr. Epitácio Cafeteira- Permite-me V. Exfum aparte,
- --- - nobre Senador?
O Sr. Humberto Lucena- Permite-me V. Ex• um aparte,
nobre Senador Josaphat Marinho?
O SR. JOSAPHAT MARINHO - Assim, deixei clara
a posição. Mas quero, neste instante, aSsinalar que V. Ex',
com muita precisão, traçou- rapidamente o perfil de muitos
aspectos da crise brasileira. Um, que a mim muito preoCupá~
é o do excessivo liberalismo dominante. Temo que, em-norile
do pensamento liberal, se acabe até por privatizar o Estado.
Concedo o aparte a V. Ex', Senador Epitáció Cafeteira.
O Sr- Epitácio Cafeteira- Nobre Senador Josaphat Marinho, creia que as palmas com as quais V. Ex~ foi aqui brindado
representam o apoio que estamos dando ao seu pensamento.
V. Ex• foi muito claro. Eu até diria que não entendi, sOb
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certo aspecto, o aparte do nobre Senador Marco Maciel, porque, enquanto V. EX" foi veemente no que tange ao amadurecimento no exame de emendas constitucionais. S. Ex4 _Q aparteou como se V. Ex~ fosse pela mudança imediata da Constituição. Fiquei até certo ponto estarrecido. Estava viajando
e tomei conhecimento de que o Presidente Fernando Collor
de Mello havia se irritado _bastante com uma declaração do
técnico José Fejgenbaum, da Argentina, que disse que era
preciso mudar a Constituição. Sua Excelência _chegou até a
pedir àquele técnico do FMI que saísse do BraSil. Com isso,
Ioi até muito aplaudido pelo .povo. Cresceu em popularidade.
Mas, e_squecido o episódio, agora é o Presidente _que está
Com-o discurso do técnico José Fejgenbaum, dizendo: ·~ou
muda ou é o caos". Ainda há pouco, nobre Senador, o Líder
do Governo, Senador Marco Maciel, disse que os··políticos
estavam no momento no comando das ações governamentais.
Não é verdade. O qUe não há, esse Governo é político. Vamos
deixar isso muito claro: são té_cnicos .es_colhi_dos pelo Presidente. E eu não vou entrar no mérito da honorabilidade,
porque- acho que é s:empre um terreno sobre o qual é difícil
de .se caminhar. Há unanimidade, neste País, no que tange
à competência, competência para resolver o problema da Previdência, competênciã pã.ra resOlver o problema da Ação Social, competência para resolver o problema de vários Ministéríos deste Governo. Se os Ministérios são distrib_uídos pela
confiança que o Presidente tem nesses seus Ministros, Sua
Excelência dev_eria pensar, também, que pela confiança e pela
amizade pode dar a sua propriedade, mas não a deste País.
Sua Excelência não pode entregar um Ministério a uma pessoa
apenas porque é seu amigo, apenas porque lutou por ele na
campanha. Na realidade, a crise deste País é de gerenciamento. O que está faltando na equipe do Governo é competência, todo mundo_ sabe disso. Mas parece que ninguém quer
falar no assunto por causa da "_caneta". Não é só O President~
que te-m a "caneta", o Ministro também a tem e ninguém
quer se atritar com os "homens das _canetas". Então, quero
dizer a- V. Ex~ que acompanhei com muita atenção o seu
discurso. Fique certo de .que quando estiver examinando cada
ponto das emendas propostas, quero ter a alegria, a satisfação
e a honra de poder participar com V. Ex~ em suas votações.
Meus parabéns a V. Ex~ pelo que, hoje, de forma clara e
objetiva, diz não apenas ao Senado Federal, diz ao Brasil,
no que tange a essa discussão, onde se quer, de uma vez,
acabar com a Constituição, que é; até certo ponto, "imexível".
ALé certo ponto, concordo com V. Ex•, que podemos examinar
o que se pode mexer na ConstituiÇãO, e quero dizer a V.
Ex~ que, para mim, é muita honra participar do seu discurso.
O SR. JOSAPHAT MARINHO- Muito obrigado, nobre
Senador Epitácio Cafeteira, por sua intervenção e pOr-sua
apreciação a respeito do que acabei de dizer nesta_ Casa_._Mas,
esteja certo de que, num futuro próximo, se presente o projeto
de reforma constitucional, V. Ex~ não terá que vir apenas
ao encontro do_ meu pensamento, nossos pensamentos é que
deverão se encontrar no debate que, resultant~ da apreciação
conium, puder dar -à Nação a melhor alteração da Constituição.
O Sr. Humberto Lucena- V. Ex' permite-Um aparte?
O SR. JOSAPHAT MARINHO- Ouço o aparte do nobre
Senador Humberto Lucena.
O Sr. Humberto Lucena- V. Ex• brinda o Senado Fede·
ral com um pronunciamento do mais alto nível, que não nos
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surpreende porque nós não só lhe conhecemos de longa data,
nas lides parlamentares, e fora delas, com o mesmo brilho
de sempre, mas também lhe admiramos, sobretudo pela sua
extraordinária coerência.
V. Ex\ que hoje assoma ã tribuna para proferir as -palavras que acabamos de ouvir, é o mesmo Josaphat Marinho
de alguns anos atrás, que juntamente comigo e "tantos outros,
fundou o MDB, e lutou bravamente contra o regime militar.
Naquela época, V. Ex' já pontificava no Senado como um
extraordinário orador, a defender as mesmas idéias de hoje.
V. E~ sempre se situou como um homem público, progressista, em favor das teses que coloca hoje para o Senado,
são teses de um professor emérito de Dir-eito ConstituciOnal
que deu uma aula, ao Senado e à Nação. Estou de pleno
acordo, em gênero, ·número e grau com o que disse V. Ex~
Na verdade, estamos atendendo ao apelo do Senhor Presidente da República, no sentido um entendimento nacional,
em torno de propostas que Sua Excelência pretende enviar
ao Congresso numa tentativa, segundo afirma, de tirar o País
da grave da crise económico-financeira que af está atormentando a todos nós, sobretudo a grande maioria do povo que
é constituída de assalariàdos.
V. Ex• com sua competência, se posicionou muito bem
quanto ã pretendida reforma constitucional, pois não temos
ainda, sequer, idéia da versão definitiVa das propostas do
Senhor Presidente da República. Pelo menos quanto ao
PMDB, estamos dispostos a examiná-las sem nenhum compromisso prévio, evidentemente. Tudo vai depender do seu conteúdo, e se for o caso poderemos, inclusive, sugerir alternatiVas.
Mas, pelo que ontem ouvi no Conselho da República,
sobretudo da exposição do Dr. Roberto Macedo, Secretário
da Economia do Governo Federal, Tealmente o setor público,
de um modo geral, a União, estados, municípios e Territórios,
está passando por dificuldades imensas. Eu diria até a V.
Ex~ que pelos gráficos, pelas esfatísticas que foram ali apresentadas, estaríamos diante quase da falência do setor público.
Creio que o que o Senhor Presidente_.da República pretende através dessas propostas, isso está claro, inclusive pelas
suas palavras e dos seus auxiliares, como o Sr. Ministro da
Justiça, -.que ontem também nos visitoU - é afiilgir {rês
objetivos; com as propostas a serem consubstanciadas em projetas de lei, - alguns já rio Congresso - e erii-Effiendas
CoilstitucionaiS:. PrimeirO, üm ·novo ajuste fi_scal, segundo,
um novo enxugamento da máquina estatal, terceiro-, a alteração de normas constitucionais e legais, visando ao estímulo
aos investiritentos-eStrãngeiros.·Claro que, para atingirmos· esses objetivos, precisamos
nos debruçar sobre essas propostas e, como disse, verificar
até onde elas vão.
Nós do PMDB, por sugestão de nossa Bancada, e mais
especificamente do nobre Senador Coutinho Jorge, estamos
colocando para o Governo, através do Sr. Ministro da Justiça,
a necessidade também de, ao final de tudo, se prosperar o
entendimento naciOrial, - que depende, como sabe V. Ex~.
de um amplo consenso interpartidário e até da participação,
de outros segmentos sociais, como os empresárioS, trabalhadores, etc., --tentar um programa mínimo. Realmente, se
houver resultados finanCeiros que possam levar o Governo
a sair da recessão e caminhar para a retomada gradual do
crescimento económico, que é a meta final que todos almejam,
esperamos que, pelo menos, possamos participar dos resultados finais, do entendimento através da elaboração de um
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programa mínimo de investii~entos, pois precisamos saber
para onde vão os recursos de um eventual superávit fiscal
se decorrente da aprovação das propostas do Governo: Isso
é indispensável para que esse entendimento tenha uma maior
grandeza, ao chegar como aconteceu na Espanha, em Israel
e no México, a um programa mínimo benéfico ao povo, sobretudo no que tange -ãs suas camadas menos faVorecidas.
Quero, afinal congratulando-me, mais uma vez, com o
seu p"ioiú.mciamento, em meu nome e -em nome da Bancada
do PMDB no Senado, exaltar a passagem do seu pronunciamento em que V. Ex~ se referiu'a6 papel do Est3.do. V. Ex•
está_certo: Posso até a'valiar- e não vai _nisso nenhÜil!_a pontà
de ironiâ:; pOiii"Sabe V. Ex~ o apreço que lhe tenho,- o
desconforto em que se encontra V. Ex~ que, talvez por peculiaridades de política local, pertence a um partido que justamente
desfralda, hoje, no País, as bandeiras do neoliberalismo que
V. Ex~ tanto condena. Mas o mais importante é'Que, embora
nesSe partido, V. Ex~ continue a ser fiel àS suas convicções,
numa Unha de absoluta coerência que o f~z crescer, cada
vez iilais no apreço e na admiração dos homens públicos e 1
sobretudo, da sociedade.
O SR. JOSAPHAT MARINHO- Nobre Líder Humberto

Lucena, as suas palavras iniciais, assim como 3s finais, foram
cativantes. Ao mesmo tempo, V. Ex~ aumenta ou agrava· a
minha responsabilidade, porque, salientando a minha coerência, desperta-me a prosseguir no mesmo caminho. Ainda bem
que nos encontramos hoje em partidos diferentes, mas podendo ter caminhos paralelos. E felizmente, também, estou num
partido em que, até por seu pensamento liberal, são admitidas
as divergê_ncias, como as que tenho manifestado nesta Casa
e que certamente terei que desdobrar durante a discussão
da projetada Emenda ConstitUcional. Mas COmo todos os par~
tidos se estão confundindo num desacerto de caminhos, não
há maior problema para nenhum de nós. Aspiro antes é que
possamos fazer logo uma reforma partidária. para que possamos dar às organizações políticas a legitimidade de que estão
destituídas no atual momento histórico. Muito grato a V.
Ex~

O Sr. José Ricba- Permite-me V. Ex~ um aparte?
O SR. JOSAPHAT MARINHO- Pois não, nobre Sena·
dor José Richa.
O Sr. José Richa - Sou um antigo admirador de V.
e hoje ficO" ainda mais feliz porque, ouvindo atentamente
o discurso de V. EX", percebo que há razões mais do que
fundamentadas para ser seu grande admirador. Hoje V. Ex~
colOca um tema da maior importância, com que a imprensa
veni-se ocupando há muitos dias - e a imprensa só cumpre
o seu dever de repercutir- o fato -que o Governo acabou
expondo diante da Nação como questão de vida ou de morte
para sairmos da crise, Por isso, o entendiniento -todo, na ótica
que entendemos que o Governo está colocando, depende da
reforma da Constituição. Mas, com muito talento e de uma
forma corajosa, como sempre, V. Ex• aborda esse assunto.
Coiajosa porqUe V. Ex' pe-rtenCe a um Partido que é o sustentáculo político do Governo no Congresso NaCional. Por isto
é preciso ter, ao mesmo tempo. talento e coragem para, na
dimensão correta, colocar, como V. Ex~ o faz, a questão da
reforma constitucional, além da prudência que caracteriza as
pessoas responsáveis. V. Ex~ não elimina de pronto a necessidad_e de, se for necessário, partirmos para um entendimento,
até mesmo examinando as reformas constitucionais. Mas, tamEx~
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bém, porout.ro lado, chama a atenção para que não se· exagere

nas expectativas de que a reforma constitucional, pOr si só,
resolverá os problemas da crise, até porque não entendo assim.
A maioria-das questões constitucionáis,"me_sino a(iuelits frutO
de um entendimento através do qual se chegue à conclusão
de que é preciso reformai,- mio terão resU.IütâOs imediatos
e, portanto, não serão capazes de resolver a crise corijtiritrifàl
agudíssima que vivemos neste iriStante. Há precedentes e isto
me preocupa bastante. O GOverno,- praticaniente em u~Ti arlo
e meio de gestão, já, pela terceira vez, coloca temas re·volucionários ao debate. O Plano Collor 1 foi a coisa mais révoh.idonária que- se fez em-terinos de economia. Mesmo países autocráticos não tiveram a coragem de chegar a tantO em termos
de congelamento de ativos financeiros.' O próprio Fidel Castro, na ép_oca, visitando o Brasil, escandalizou-se: .. Mas isto,
nem eu tive a coragem de fazer em Cuba" - congelar os
depósitos à vista, isto é: dinheiro em caixa, dinheiro rio bolso,
que a pessoa, apenas, até por modernidade, por comoOidade
ou segurança, deixa no banc_o_. Então 1 com o Plano Collor
I, dizia-se que era à tíro Certeiro que iria mata! _a --'"'ón'ça da
inflação". Não aconteceu. No dia 28 de fevereiro deste ano
veio o Plano Collor II, que deveria ser a extensão do Plan~
Collor I e que; na verdade, não foi. O Plano Collor II" foí
um anúncio tlo Governo qUe estava· caminhandO numa outra
direção completamente diferente._ Tanto é que do Plano Collor
I ao Plano Collor II havia até conflitos das questões substantiva_&, e não se reSolveu o problema. A situação está a{ Agora,
o _Governo acena com a possibilidade de_ que, se houver entendimento em. torno de reformas constitucion:Hs, será-p"Ossível
superar a cnse. Também não será assim. Por isto, eu, neSte
instante, admiro a coragem, o talento e a prudênCfa- de V.
Ex\ quando coloca a questão da reforma constituêional nos
devidos termos. O próprio Governo- eStá um potiCOpeTdido
ão, porque propôs no início, sem nenhum tipo de articulação,
57 emendas constitucionais. Agora -pifiCe ·que já as reduziu
a 18, 20. Então, como é essa questão da criSe?_ É preciso
ter muita prudênciá. ConCordo plenamente com V. Ex~ quando coloca de forma magistral, competente, talent0sa, corajosa
a questão da reforma constitucional nos devidos termos. En~
tendo, Senador, que é preciso haver o entendimento nacional,
mas esse .entendimento nacional tem que ser .concertado em
to_mo de algumas propostas concretas para a superação da
cnse. Aí, cada uma das correntes políti~ que compõe esse
Congresso Nacional tem o direito de fazer suas sugestões para
compor uma pauta de negociação. O Governo pode ate P"ropor
a questão da reforma constitucional, de alguns çlispositiVos,
mas não como condição exclusiva para superaçãO da crise,
7Ia pode ser um dos pontos dentro d_~ -~m~ pauta. E o mais
rmportante a nós todos d_a oposição __;_ que há--muitO tériij)O
vínhamos acenando com a nossa disponibilidade de sentar
em torno do entendimento - é que· e-stamos até a~gOra esPerando uma proposta do Governo em torno do entendimento,
de alguns pontos que cabem ao Governo, que está com a
máquina na mão, ele que é o gestor da máquina administrativa;
cabe ao Governo, no meu ente-nder,- propor um elencO de
pontos que, na sua: opiniãõ, poSsam ser objeto,.iliãVés do
entendimen~o, de superação da crise. Temo" que o Governo;
ao colocar Simplesmente a questão da reforma constitUciOnal
como. ponto bás~co, fundamental., exclusivo, par~ a_ superação
da cnse, vá mais uma vez frustrar a Nação brasileira. E de
frustração em frUstrãção;--Sínto que, cada vez m3.iS--:-ra SOcie~
da?e, cuja participáÇão é fundamental na superação da crise,
vai acabar descrendo de que sejamos competentes para formu-
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lar pontos capazes de ~ira_r o Brasil desta crise. Por isso cumpri~
menta V. Ex~ pela extraordinária contribuição que; nesta tãide, trouxe n_a discussão dessa importante questão nacíóilã.I.

O SR. JOSAPHAT MARINHO - Sou·lhe grato, nobre
Senador José Richa, pela honra de sua participação no debate
e pelas expressões ge-nerosas com qu-e a ·mim se diiigiu. Síilto
que as fronteiras partidárias não nos separam no entendimento
do problema nacional. Poderia mesmo resumir, indo ao encontro do seu pensamento, que, para mim, a emenda constitucional pressupõe entendimento, visto que sem ele não vejo
possibilidade de êxíto na tramítação no Congresso:- -_
_
M_as estou certo de que o Presidente da República_ e as
forças pOlíticas estão compreendendo as dificuldades presentes
e hão de colocar o destino do País e do povo acima ·de quaisquer preconceitos.
Não sou dos que anunciam o caos. Entendo mesmo que
é um mal ao País e às forças políticas a repetida declaração,que por aí se te ou se ouve, de que estamos à beira do abismo.
Precisamos não esquecer a sabedoria popular: "O abismo
atrai o ~bismo". Não é nossa função ir" ao encontfo do abismo,
mas evitá-lo.
O sr~-1\.faurício Corrêa ::._:: P"ermíte-me-v: EX~ unl ·aparte?-.
O SR. JOSAPHAF MARINHO- Ouço o Líder Maurício
Corrê a.
O SR. MAURÍCIO CORRÊA -Senador Josaphat Marinho, eu me sentiria omisso caso não interviesse no discurso
de V .. Ex~ apenas para saudá-lo. V. Ex~ produziu uma peça
de estilo e~tremameJJ.te agradável para se ouvir, com (l êrifase
de quem entende realmente de Direito ConstituciOnal, com
-a prudência de um homem público experimentado. Eu diria
a V. Ex• que o meu aparte não tem o sentido de nenhuma
discordância Com o que V. Ex~ colocou. Pelo contrário! Há
uma confluência -de propósitos, porque também faÇo parte
daquela corrente que entende que não deveria haver nenhum
tipo de mudança constitucional. Mas na mesma linha de V.
EXf; diante dos problemas anunciados, enfim, das necessidades que parece que justificam unla alter3.çãó em determJ:
nados pontos, eu também, quero dizer a V. Ex~: concordo
com essa-solução. Mas também acredito que de nada resultará
se nã_t;?_ houver esse entendimento, o desarmamento completo
do espírito, porque, para viabilizarmos a aprovação de algumas eme-ndas, teremos que ter pelo menos o consenso da
maioria, -olhando em primeiro lugar as preocupações do nosso
País e deixando de lado as questões maniqueístas -dos partídos
aos quais pertencemos. Não vou estender-me muito. E apenas
o -cumprimento que faço ao velho professor, por essa peça
maravilhosa, repito, de agrado extremo e de profunda reflexão. Meus sinceros parabéns a V. Ex~, que, realmente, merece
hoje estar em um dia de graça.
O SR. JOSAPHAT MARINHO- Sabe V. Ex•, Líder
MaurfcíC? C:Ç>rrêa, a alf::gria COJI!. que ouço sua: dedaração--ae
apoio e sua concordância com a generalidade das idéias que
expus. Mas o que desejo mesmo, diante das dificuldades correntes; é que- possamos jUntar o pensamento geral da CaSa
para soluções menos do interesse do Governo, mas pelo resguardo
destinodó
País.
.. do
- -.
- - ~

~

-~

--· O Sr. :Mário Covas- Permite-me V. Ex~ um aparte?
O SR. JOSAPHAT MARINHO- Com~ prazer, ouço o
aparte de V. Ex•
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O Sr. Mário Covas - Senador Josaphat Marinho, não
que ele reputa sejam as_ fundamentais para decidir os destinos
há de ter sido por coincidência que determinado número de
do País. Para o meu Partido, por exemplo, o entendimento
Senadores o apartearam. Com exceção do Senador Marco
é ·uma coisa diferente: é_a tentativa d_e _a sociedade civil se
Maciel e do Senador Mauricio Corrêa - e, Iieste ínstante,
articular e Se envolver em torno de determinados objetivOs
vejo o Senador Ney Maranhão pronto para aparteá-lo concretos, esquecendo-se, momentaneamente, dos seu_S objeparecendo uma coincidência absolutamente__ lógica o fato de
tivos permanentes, e tentando viabilizar esses objeti~os como
que o Senador EpitáciO Cafeteira, o Senador Humberto Lucesaída temporária para a crise. A mim me parece que V. Ex•
na, o Senador José Richa, o Senador Ney Maranhão e eu
foi claro a esse respeito: que o apelo de V~ Ex~ era no senti~o
própriO o~ apaiteássemos. Temos sobre os demais Senadores
de que se def~nisse O possicionamento em relação a ess_e teriia
uma vantagem: aprendemos com V. Ex• desde 196:LPortanto,
como posicionamento absolutamente natural. Uma refor'!la
tem sua lógica que aqueles que vêm das sobras de 1964 estejam
à Constituição talvez até não fosse conveniente, tendo em
aqui aparteando V. Ex~, porque se acostumaram a beber na
vista a juventude; uma_r_eforma à Constituição, cer~amente,
sua cultura e na sua inteligência os ritelhores ensinamentos.
não é uma panacéia para coisa nê"nhuma, in~~· aind~ assim-,
E, em se tratando de tema de significado como a Constituição,
V. Ex~, enquànto portador dã -prerro-gativa de mudá-la,dispóesem dúvida nenhuma, V. Ex~ se inscreve não apenas dentre
se a examiná-la. Isto aponta alguma direção para o Executivo,
os mais doutos deste plenário, mas, certamente, dentre_ os
que deveria ler o discurso de V. Ex~, no sentido de que ele
mais doutos deste País. Todavia, confesso que penrianeci com -afaste de si a idéia de que a salvação deste país está numa
algumas dúvidas. O talento de V. Ex~ só é igualado pela
meia dúzia de reformas constitucionais, sejám elas 44 ou 18.
serenidade com que expõe as suas idéias - eu até supus
E -O dramático, Sr. Senador- e não quero deixãr de dizer
que as havia entendido em toda a sua profundidade, após
isso, coisa que já disse na frente de V. Ex~ em reunião circunsouvi-lo. Mas confesso que fiquei embaraçado pelo aparte do
crita aos Senadores ~ t que isso seja colocado "perante a
Senador Marco Maciel. Vi no discurso de V. Ex~ - que aliás ·- Nação, da forma imperativa coni que é. Estamos diante do
abusou do esteticismo no conceito, o que é uma caracferfstica
seguinte quadro: o Líder do Goveino me afirma que nãode V. E~, e não penso que haja nenhum mal em fazê-lo,
há crise, ou apelo menos não há na profundidade em que
pois o esteticismo do conceito é uma ferramenta perfeitamente
se anuncia. O Presidente da República convoca o Conselho
adequada para quem quer exercitar uma prática também ade- da República, o que pressupõe a existência da crise. O Presiquada, mas com enorme dose de rigor, que é pauta constante
dente da República anuncia que só tom o entendimento naciono pensamento de V. Ex~ que V. Ex• desenvolveu alguns
nal, ou seja, com a adesão às suas teses, é permitido sair
temas, entre os quais o entendimento, para o qual há dezenas
da crise em que vivemos. E, por poutro lado, já se começa
de posicionamentos diferentes, e me pareceu ser alguma coisa a assistir no jornal uma imensa diatribe, porque se começa
sobre a qual V. Ex• simplesmente tangenciou. V. Ex• deixou
a_ yel;'ificar que a reiteração da afirmação de crise já é fato r
claro que temos urna Constituição que é extremamente jovem
de deformação do próprio mecanismo econômico. Nessas conpara ter um julgamento definitivo. V. Ex~ _deixou claro que
dições, parece-me inteiramente desaconselhável que o Presiesta Constituição tem, a juho de V. Ex•, conteúdo de moderni- dente da República jogue sobre a Nação esta afirmativa: ou
dade. V. Ex• deixou claro que um conceito que foi extrema- a mudança constitucional ou o caos. Porque, se é verdade
mente difundido quando da eleição dos __ Constituintes, o de
que o Presidente da República tem a prerrogativa, como V.
que a Constituição' podia ser em si uma panacéra;- era alguma
Ex~ .salientou muito bem, de propor a mudança, a este Concoisa que devia se-r aposentada. V~ E~ disse com clareza que gresso cabe a prerrogativa de decidir sobre a mud~nça. E
iniciativas, no que se refeie ã elaboração de leis, mecanismos
a soisa, colocada tal qual está, acaba permitindo que qualquer
de forma de governo, em geral estão dissociadas de quem
criança de escola monte o seguinte silogismo: a) para vencer ·
vive sob a pressão e a ditadura da miséria e, portanto, vive
a crise, é preciso haver uma Il_ludança constitucional; b) o
sob a permamente injustiça dessa situação. A conseqüência Congresso_ Nacional não fez a mudança constitucional; c) ,Para
desses conceitos é que V. Ex•, desde logo, afasta a idéia 4e
vençer a crise é preciso não ter o Congresso_ Nacional. Isto
que uma mudança da Constituição ·possa ser, pOr sí, solução
é que me parece o absurdo contido na colocação que ora
para os problemas nacionaiS. Isso me pareceu absolutamente se faz. Estou disposto, a qualquer instante, em analisar para
claro no discurso de V. Ex•, que, com perfeita qualificação o Preside_nte da República, e no meu Partido que já tem
política, ética e jurídica, sustentava em seguida o seguinte:
recebido críticas pública, algumas até extremamente de_smora"Reduzo esse problema às suas devidas dimensões. Aceito
lizadoras, o meu partido nunca deixou de examinar, com o
a argüição da necessidade._ Todavia, me reservo o direito de, cri~ério d_esejãdo, qualquer medida que o Governo tenha enenquanto membro deste Parlamento e, portanto, o único juiz _viado ao Congresso Nacional, tendo concordado até com muiconstitucional da decisão, mudá-Ia, de fazé-lo segundo a minha
tas delas, embora mantendo a sua discordância no plano polítiprópria convicção, bus-cando o conteúdo de justiça do qual_ co~_~ O_ que não se pode é coloqu a Nação _s_ob_ o_ império
não quero me afastar, e, por outro lado, tentando não errar,
do §eguinte: ou tal coisa acontece, sobretudo quando tal coisa
que é algo que tenho feito ao longo da minha'vida".
pertence à arca de prerrogativa de um outro poder, ou, então,
Pareceu-me, a-í, que, quando V, Ex• falava em entendio País perdeu o rumo. Isto é não se pode colocar. E sobretudo,
mento, referia-se a um entendimento para a votação de uma
nãô Se pode colocar, quando quem coloca isso _diz: "Não
há crise". Estamos perfeitamente acQrdes com V. Ex~ uma
emenda ou para a votação de várias einendas, e não um_entendimento tal qual há, hoje, nessa corrente, na literatura de
mUdança constitucional é um fato normal, por mais signifi':"
todos os jornais, de todos meios de comunicação e, certacativa que seja a sua importância _.::_ e o é - _dentro da vida
institucional. O que--não é normal é a afirmativa de que oti
mente, de todos os políticos. É bem verdade que cada um
de nós e o Presidente da República vemos o entendimento
se faz a mudança ou, na realidade, o País escorrega para
de forma diferente. Para o Presidente, parece-me que o enteno abismo. Isto é inaceitável. Isto é que u'ma afirmação que,
do ponto de vista éiico-político, invade a prerrogativa de um
dimento é um pouco a adesão de cada um de nós, as fórmulas
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outro poder e tente encostá-lo na parede, de forma que ele
não tenha alternativa de decisão. V~ Ex~ coloca com maestria

- se entedi corretamente, e se não entendi corretamente,
certamente a deficiência é minha e não do talento do discurso
de V. Ex• - , mas me parece que V. Ex• com absoluta pesprcácia-, e--deforma absolutamente correta, coloca os parâmetros
básicos dessa equação. A Constituição" é jOvem·, a-Constituição
é mOderna. Uma Cconstitulç-ão por si Só-não é solução para
problema nenhum. todavia; V. Ex\ enquanto portador do
mandato popular, s_e dispõe a aceitar a prebcnda de que há

necessidade de mudá-la e que, portanto, vai examiná-la nos
seus devidos termos. Eu, modestamente, muito mais em fun~
ção do que aprendo com V. Ex 3 há vinte e tantos- anos e
que ouço o brilhantismo e o talento de V. Ex• pontificar.
como ouvi ao longo da minha vida parlamentar, volt()_~ insistir.
que, mais uma vez, sou obrigado, por gosto e impelido pela
qualidade das palavras de V. Ex•, mais uma vez, a concordar
em gênero, núnlero e gnfu e, sobretudo, com a dimen"são
política do posicionamento de V. Ex~
OSR. JOSAPHAT MARINHO- Eu é que devo dizer-lhe
muito obrigado, nobre Senador Mário Covas;TiiCiu~ive pela
alta demonstração de inteligência com que neste instante,
demonstrou a união do pensamento do engenheiro com a
experiência do político. Fez, instantaneamente~ uffi perfeito
resumo de tudo quanto proferi nesta tribuna. Eu lhe direi,
confirmando aquelas expressões·: realmente, ent~ndo q__ue se
o Governo julga essencial a reforma- de mim não prectsaria
dela - deve fazê~la em função de objetivos certos, de um
plano de ação que represente o consenso das forças políticas.
Só assíiri se juStifiCará, visto que a -emenda, por si mesma,
não é solução para os -graves problemas da atualidade brasileira. Eu lhe sou extremamente agradecido pela intervenção.
O SR. Ney Maranhão- Permite-me V.

Ex~

um aparte?

O SR. JOSAPHAT MARINHO- Tem o aparte o nobre
Líder Ney Maranhão.
O Sr. Ney M8ranhão -Senador Josaphat MarinhO, nesta
tarde, o Senado Federal está ouvindo, com a devida atenção,
o pronunciamento de V. Exf. Lembro~ me Deputado Federal,
representando Pernambuco, nos idos de 50, dois grandes representantes da Bahia pela sua palavra,_ pelo seu saber e pelo
respeito que a Câmara dos Deputados, no Palácio Tiradentes
tinha por esses dois grandes homens da Bahia: Octáviõ- Manga~
beira e Aliomar Baleeiro sempre que esses dois grandes políticos subiam à tribuna, eu os ouvia com toda a atenção, porque
eles estavam dando algum recado importante para o povo
brasileiro. E V. Ex\ agora, iguala~se a esses dois grandes
oradores, pela sua capacidade intelectual, pelo respeito que
V. Ex~ merece de sçus pares, pelo seu desassombro e pelo
conhecimento que V. Ex' tem das coisas deste País, paladino
que sempre foi das liberdades, como foi" demonstrado durante
a ditadura, quando Líder de um Partido de oposição. Senador
Josaphat Marinho, o pronunciamento que V. Exa. está fazendo neste momento, nesta Casa, é o caminho, é o farol; como
muito bem disse o Líder do PSDB, Senador Mário Covas,
é por af que vamos chegar ao entendimento que ·a ·grande

Nação brasileira espera. Portanto, rrüm respeitá, mfiili3Wlidariedade pelo seu pronunciamento. Nobre Senador, com a mi~
nha idade e os 40 anos de vida pública, V. Ex~ é um dos
mais importantes professores que tenho neste Senado e a
quem sempre ouço. Parabéns.
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O SR. JOSPHAT MARINHO- Obrigado. Senador Ney
Maranhão, não preciso demorar-me ao lhe agradecer a inter~
venção, porque nesta Casa é notória a fi'anqueza com que
- V. Ex~ se expressa.
O Sr. Mansueto de Lavor -Permite-me V.

Ex~

um apar-

te?
O SR. JOSAPHAT MARINHO- Ilustre Presidente, perrnitawme conceder um último aparte ao Senador Mansueto
de Lavor.
Concedo o aparte a V. Ex~. Senador Mansueto de Lavor.
O Sr. Mansueto C:fe ~avor- EminenteSeiiador Josaphat
Marinho, na tarde de hoje, V. Ex~ não faz um discurso, V.
EX" profere uma aula magna e, mais do que isso, faz uma
profissão-de fé na Justiça, no Direito, nos postulados de uma
verdadeira ordem política, económica e social, ordem essa
que só se consegue mediante um _amplo pacto, cujo instrumento básico é a Constituição. E sOhre a nossa Constituição,
alegra~nos e--conforta-nos ver o posiciOnamento de V. EX',
sem tê~ la assinado, como nós outros tivemos a honra de fazê-lo.
Em outras palavras, V. Ex~ considera a Constituição não
a _v~stal intocável, pois-precisa desse ou daquele reparo, daquela emenda, de acordo com o consenso, com o entendimento,
nesta CaSa, com seus propositores. Mas, por outro lado, V.
Ex~ repele a idéia de uma Constituição prostituta, de qualquer
poder; vulnerável aos seus caprichos. Essa Constituição-que
V. Ex~ vê é a Constituição cidadã, cOmo assim foi declarada
por UlySses Guimarães, no ato de sua promulgação. É por
isso,_ Senador Josaphat Marinho,sem me alongar mais, que
eu desejãria muito - até faço Um votO aos céus - que os
ecos do pronunciamento de V. Ex•, que tem o aplauso, a
un:anim"idade do apoio desta Casa, não fique neste recinto,
mas ultrapasse a Praça dos Três Poderes e chegue ao Palácio
do Planalto. Nós assim queremos e desejamos. porque V.
Ex~ terá muito a ensinar; V. Ex~ terá muito a orientar, naquele
comportamento gue, muitas vezes, leva o País a rumos que
nem sempre deseJamos. É por isso, Senador, que nos conforta
ouvir um homem do quilate de V. Ex~, como outros brasileiros.
inclusive os citados pelo eminente Líder Ney Maranhão. E
creio sinceramente que a contribuição que V. Ex• tem dado,
no correr de sua vida pública e no exercício do seu atual
mandato de Senador da República, certamente ajodará a mudar o-s ·rumos~ levando-nos ao verdadeiro entendimento. Faz~
se necessáiíà um pacto político aqui dentro para votarmos,
essa ou ·ãquela emenda constitucional; mas no entendimento
de que com outras ações conjuntas. em conformidade com
as aspirações do povo e junto com as lideranças dos segmentos
sociais mais representativos do País, nós haveremos de construir um País próspe-ro para todos e u~a ordem social mais
jusfãVõltada para os verdadeiros interesses da maioria desta
Nação. Parabéns a V. Ex•
Conforta-nos bastante estar aqui no Senado ouvindo V.

Ex'
O SR. JOSAPHAT MARINHO- Nobre Senador Mansueto de Lavor~ suas generosas p-alavras de apreço e solidariedade só não me confundem porque, na hora do entendimento,
estO!! c~rto de que também o Partido de V. Ex• poderá conduzirestas paiavras, esses pensamentos até o outro iado da praça.
O Sr. Nelson Carneiro-:- Permite-me V. Ex• um aparte?

ú SR. JOSAPHAT MARINHO- Sr. Presidente, o Senador Nelson Carneiro, eminente ex~ Presidente desta Casa, não
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me deixará sair da tribuna sem ouvi-lo nobre Senador Nelson
Cãrneiro.-- ---- -Senador Josaphat Marinho,
não vou aplaudir o seu dis_curso; vou apenas congratular-me
pela oportunidade de ouvi-lo. O agraciado fui eu, não V.
Ex•. Conhecemo-nos há muitos anos, mais de 50,_ e folgo
em vê-lo outra vez na tribuna, igual ao que fOi sempre no
curso de sua vida. Este é o elogio que quero fazer: V. Ex•
não inova, não surpreende, V. Ex~ ~ntinua sendo daquele
jovem dos_ tempos distantes da Bahia, quando juntos lutávamos pelos mesmos ideais. V. Ex• é hoje o_advogado da Constituição, pelo apoio, unânime; ào Senado Federal.
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-cadeira da presidência, que é ocupada pelo Sr. Iram

Saraiva, 4r Secretário.

O Sr. Nelson Carneiro -

O SR. JOSAPHAT MARINHO- A palavra do Senador
Nelson Carneiro, Srs. Senadores, não é apenas a do representante do Rio de Janeiro, é a palavra de um velho companheiro
de lutas políticas da Bahia, por isso mesmO revestida do calor
da amizade.
O Sr. Ronan Tito- Permite-me V. EX~ um aparte?
O SR. JOSAPHAT MARINHO- Concedo o apaife ao
nobre Senador Ronan Tito.
--

0 Sr. Ronan Tito- Nobre Senador Josaphat Marinho,
logo que ouvi a voz de V. Ex~, vim correndo ao plenário,
não para apartear, não para debater, mas para assistir à aiila
de Direito Constitucional que este Plenário merece. QUefO
dizer a V. Ex~ que, além dos extraordináríOs ensinamentos,
gostei muito de - entre oUtras -ouvir duas citações: a de
·João Gabeira, aquele baiano que é o "guru" de todos nós,
de todo o Brasil, e também a de Dewey que foi apresentado
ao- Brasil por Um conterrâneo de V._ Ex•: Anisio Teixeira,
a quem o Brasil todo apaixona- principalmente-agrada àqueles que têm a veia da educação, ou que foram mordidos pela
"mosca da educação". Foi Anísio Teixeira qúem--D.Os apresentou Dewey, repito, e V. Ex~ dá prosseguimento, nesta
tribuna, a grandes falas de notáveis b~ianos. V, Ex~ _não é
maior nem menor do que os seus eminentes -antecessores,
entre eles João Mangabeira. Eu me felicito por ter podido
ouvir a aula de V. Ex~ Muito obrigado.
O SR. JOSAPHAT MARINHO- Eu ê que~ me felicito,
nobre Senador Ronan Tito, por-ter tidõ_a_honra de sua atenção
desde o princípio; a qual observei e, agora, o_bservo a ~xce
lência de sua observação nesse discurso. •
Agradeço-lhe, Sr. Presidente, ·a tolerância, e a todos .os
nobres Srs. Senadores' a bondade da participaçaoOeste debate.
A expectativa que tenho é de que a tolerância,_com que
aqui debatemos, há de orientar todo o Congresso a serviço
do Pafs, na solução de suas causas.. (Muito_ bem! Palmas.)
COMPARECEM MAIS OS SRS. SENADORES:
Aureo Mello - Carlos De'Carli - Eduardo Suplicy Guilherme Palmeira - Josaphat Marinho - Ronaldo Aragão. ·
~~
Durante o discurso do ~r.; Jo~aphat Marinho, o
Sr. Alexandre Costa, 1~" Vice-Presidente, deixa a cadeira
da presidência, i:jue é ocupada pelo Sr. M'agno Bacelar.
Durante o discurso do Sr. losaj;hai-Marifiho, o
Sr. Magno Bacelar deixa a cadeira -da presidência, que
é ocupada pelo Sr. Lucfdio Porte/la, Suplente de Secretário.
DUrante o discurso do Sr. Josaphat Marinho, o
Sr. Lucfdio Porte/la, Suplente de Secretário, deixa a

O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) -Sobre a mesa,
requerimento que vai ser lido pelo Sr. l\> Secretário.
É lido e aprovado o seguinte
REQUERIMENTO N• 617, DE 1991
_Nos termos do art. 281 do Regimento Interno, reciueiro
dispensa de interstício e prévia distribuição de avulsos para
o Projeto de Resolução n965, de 1991, que autoriza cJGóVerilo
do Estado de Santa Catarina a excluir garantias do cômputo
do seu endividam~nto consolidado, a fim de que figure na
Ordem do Dia da sessão seguinte.
Sala das Sessões, 18 de setembro de 1991. - Senádor
Esperldião Amin.
O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) -Aprovado o requerimento, a matéria será incluída na Ordem do Dia da
sessão seguinte.
Sobre a mesa, requenmento que vai ser lido pelo Sr.
1o Secretário.
_
É lido o seguinte
REQUERIMENTO N• 618, DE 1991

Requeiro, na forma do artigo 216 do Regimento Interno
do Senado Federal, combinado com os arts_. 50, paragrafo
29, e 49, inciso X, da Co-nstituição Federal, ao Senhor Ministro
da Infra-Estrutura as segUintes informações: :
-1) Qual a composição do patrjmónio e respectivo valor,
a_~ingi_rido-se a natureza dos ~ítulos mobiliários e propriedades
iinobibliárias, além das disponibilidades em moeda em
31-12-90 e 30,6-91, dos seguintes fundos de previdência adminiStiã.d.os pela direção das entidades estatais relacionadas: Sistel; Valia/CVRD,-= Portus; e~ CBS/CSN.
~
-, 2) Quais foram_ os imóveis_ adquiridos e vendidos por
tais entidades Fechadas de Previdência durante o exercíciO
de 1990 e o primeiro seinestre de 1991, os respectivos-valores
e condi~õ_es de pagamento efetu~das?
-- - 3) Quais foraril os iDtermediários das operações de compra e venda acima referidas e os respectivos valores de emissões pagos a título de corretagem?
Justificação
De acordo com o Relatório do Tribunal de Contas da
União sobre as contas do goverJ;to da Repúbliç;a., o Balanço
Geral da União consigna o valor de Cr$205.387~000.00 e título
de "contribuição a entidades fechadas de previdência". No
entanto, consta do Il!esmo relatório, informação do Departamento do Tesouro Nacional de que o volume total de recursos
aplicado,_ pelas estatais patrocinadoras daquel~s en~idades,
atingiu a soma total de Cr$109.701. 734.956,14, quantia significatiVamente superior ao coflignado. Essa quantia torna-se ainda mais curiosa se a compararmos ao valor de
Cr$6.982.219.489,79 referente à aplicação no mesmo item de
despesa no exercício de 1989.
- -Diante do volume .crescent_e de_ recurso ~licas)9 pelas
empresas patrocinadoras nas EFPP, e tendo em vista o enorme
património gerido por essas nl.esmas entidades, tornam-se ne~
cessárias as informações sOficltaçias, as quais virão a complementar o requerimento de informação n9 337/91, para que
posSa o Senado Federal elaborar, de forma consciente e consis-

6110 Quinta-feira 19

DIÁRIO 00 CONGRESSO NACIONAL (Seção 11)

tente com a realidade, legislação que pernüta o Controle adequado desses fundos.
Sala das Sessões, em 18 de setembro de 1991. -Senador
Eduardo Matarazzo Suplicy.
(À Comissdo Dlriiora.)
. O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) -O requerimento
Itdo vai ao ex? me da Mesa para decisão.
Sobre a mesa pareceres que vãQ Ser lidos pelo Sr. 1"'
Secretário.
São lidos os seguintes

PARECERES
PARECER N• 343, DE 1991
Da Comissão de Constituição, Justiça e Cidada-nia,
sobre o Ofício PGRIGABin• 498, do Procurador-Geral
da República, que versa sobre exorbitância do poder
de regulamentar, por parte do Poder Executivo, no pro~
cesso de privatização das Usinas Siderúgica de Minas
Gerais S.A. - USIMINAS.
Relator Senador Maurício Corréa
Vem ao exame desta Comissão o Ofícío-PUR/GABIN•
498, de 1991, no qual o ExcelentíSsimo Seiihor Procuf3:dorGeral da República subinete ao Co"ii"gresso- Na-cinal erudito
parecer da lavra do douto Subprocurador~Geral da República,
Doutor Álvaro Augusto Ribeiro CoSta, "eln que é _suscita da
questão referente à exorbitãnCiã- de regulamentar, por parte
do Poder Executivo, na fixaç-ão- dos meios de pagãnJel)t_o__das
empresas objeto das alienações previstas no Programa Nacio~
nal de Desestatizaçáo.
--- ·- A linha mestra que norteou o trabalho ora em exame
está voltada para o aspecto dos meios de pagamentos previstos
no item 3.3.1.1 do Edital n' PND-A-01191/Usiminas, de 29
de maio de 1991, da ComisSão Dite tora do aludido Programa,
criado pela Lei no 8.031, de 12 de abril de 199o;-e-regufamentado pelo Decreto no 99~463, de 16 de agosto de 1990.
Salienta aquele _expe:diente que o meí()s de pagamento
previstos no referido Edital eflcontrã.m-se pievíamerite estabelecidos nas Resoluções CDIPND n°s 5, 6 e 7, e 4, 25. e· 25
de março de 1991, respectivamente, que admitem a liquidação
das operações com os seguintes títulos e créditos da dívida
federal:
a) créditos e títulos da dívida externa brasileii-a e respec~
tivos encargos decorrentes de obrigações contraída& por enti~
dades do Setor PúbliCo Federal;
b) Título da Divida Agrái-ia (TDA); ObrígaçõCs do_ Fun~
do Nacional de Desenvolvimento (OFND) e debéntures de
emissão da Siderbrás;
C) créditos, representados ou não por tfilllo relativos a
dívidas das entidades de que trata o art. 4" da Lei n" 8-029,
de 12 de abril de 1990; e ·
d) créditos vencidos, representados ou -não por títulos,
contra outras entidades controladas, direta ou indiretamente,
pela União, não compreendidas -nã alíilea acinla, d-esde--que
haja prévia e específica autõrizãç-ão da Comissão Diretora.
o- ihistte -parecensra -ão- cotejaY ã ·enu-nieração--aos--mexos
de pagamento, feita nO -aludido Edital, com a Lei n" 8.031,
de 1990~ deixou aaro que
previu, corno forma de
pagamento, os Certificados de Piiva:tiZaçilo, nem os segiiiiites,
dentre os previstos nas Resoluções _supracitadas:

-esta--não
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a) "os créditos e títulos da dívida externa brasileira e
respectivos encargos decorrentes de obrigações c_ontraídas por
entidades do Setor Público Federal;"
b) os Títulos d]! Dívida Agrária (TDA);
-c) as Obrigaçõ'es do Fundo Nacional de Desenvolvimento
(OFND);
d) os "créditos, representados ou não por títulos, relativOs a- dívidas das entidades de que trata o_ art. 49 da Lei n9
8_029, de 12 de abril de 1990";
·
e) os "créditos vencidos, representados ou não por título,
contra outras entidades controladas, direta ou indiretamente,
pela União, não· compreendidas na alínea acima''.
Quanto à utilização das debêntures de emissão da Sider~
brás, apesar de previstas como forma de pagamento na Lei
n9 8.031, de 1990, esta impôs as seguintes -cOndiÇOes, orp.itidas
no malsinado Edital:
a) que a dívida esteja vencida;
b) que o título contenha "cláusula de coobrigação de
pagamento por parte de Tesouro Nacional".
Acresce ainda que as Leis n\)5 8.018, de 12 de abril de
1990 e 8.177, de 1• de março de 1991, possibilitam a utilização
dos Certificados de privatização e Título da Dívida Agrária,
respectivamente, como meios de pagamento de ações de empresas estatais que venham a ser privãti:Zádas, embora não
previstos na Lei n° 8.031, de 1990. ·
Daí resulta, segundo a peça jurídica em e~3:m~, qUe- a
Lei n9 8.031, de 1990, não admite a utilização das seguintes
formas de pagamento previstas no Edital:
a) créditos e títulos da dividas externa brasileira e respec~
tivos encargos decorrentes de obrigações contráidas po_r entidades do Setor Público Federal;
b) Obrigações do Fundo Nacional de Desenvolvimento
{OFND);
c) debêntures de emissão da Sidebrás que não estejam
vencidas ou que, emboram vencidas, não contenham cláusula
de obrigação de pagamento por parte do Tesouro Nacional;
· d) créditos representados ou não por títulos, relativos
a dívidaS das entidades de que trato o art. 49 da Lei n9 8.029,
de 12 abril de 1990; e
e)
créditos vencidos, representados ou não por títulos,
contra outras entidades controladas, d.ireta ou ir::diretamente,
j:iéla União, não compreendidos na alínea acima. desde que
haja prévia e específica autorização da Comissão Diretora.
Ressalta, ainda, o estudo vindo a esta Comissão, que
as Resoluções tambémem apreço invocaram, como fundari:ierito _das ilegais atribuições, o art. 38, inc.- III, alínea c,
do Decreto n° 99.463, de 16 de agosto de 1990, que dá competência à Comissão,DiretOra para 3dotar outraS formas de pagamento, sendo que a Resolução de n 9 5, de 4 de março de
1991, invocou tamb~m a Resolução n9 82, de 1990, do Senado
Federal, que, porém, não se mostra suficiente a autorizar,
por si só, a utiliZação de créditos--externos para aquiSiÇ-ão
de participações acionárias no âmbito do Programa Nacional
de Desestatização.
-Conclui que, tanto o Decreto n9 99.463, de 1990, em
seu art. 38, III, c, quanto as Resoluções n~s 5, 6 e 7, da
COinissão Ditelota, nos tópicoS indicados em seu parecer,
caraclerizam-se como atos ilegais e niilos, viciando, em conseqüênda,-b Eâltal "íi\t PND:A:.Ot/91/U stmiilaS;eiit -seu· CapitulO
3, item 3.3.1.1, na parte em que contrariam a Lei nP 8.031,
de 1990, ao mesmo tempo em que salienta _que é deferido
ab Cdngresso Nacinal sustar os atos do Poder Executivo que
se afiguram exorbitantes do pOder-regulamentar.
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Com esse Relatório, passemos às- nossas cmfSiaerações.
Preliminarmente, cumpre esclarecer que a eventual proposição legislativa que venha a ser apresentãda em acolhimento às conclusões do mencionado Parecer não importa em
declarar prejudicados o Projeto de Decreto Legislativo n~ 82,
de 1991, de autoria da nobre Senadora Junia Marise, que
"susta os atas normativos do Poder Executivo que objetivam
realizar o processo de privatização da Usiminas", já aprovado
nesta CCJ _e em fase de recebimento de emendas perante
a Mesa, visto que seus fundamentos à guisa de justificativa
são de natureza política e de índole pragmática, nem o Projeto
de Lei do Senado n~' 262, de 1991, de autoria deste Relator,
que "exclui do Programa Nacional de Desestatizaçá() a eiilpre~
sa Usinas Siderúrgicas de Minas Geraís S/A - Usimi_nas",
porquanto este, sem invocar argumentos louvados em·-atos
tidos como inconstitucionais, busca excluir a Usiminas do referido Programa e conclui pela revogação d9 in~iso JV P_o art.
2? _do Decreto n~' 99.464, de 16~8-90, do qual não se çuida
nest.i oportunidade.
Digno dos melhores louv:ores, a _matéria trazida à cola_ção
pela Procuradoria Geral da República, nos convence. à sacie~
dade, do quão viciado está o processo de privatização da
Usiminas, a começar pelo Dec. n" 99.463, de 1990, que, de
forma espti-ria, regulamentou a Lei n~' 8.031, qe 199Q,até
o estuário do Edital PND-A-01191 - Usiminas.
Na realidade, a Lei n9 8.031, de 1990, juntamente çom
as Leis n'' 8.018, de 1990, e 8.177, de 1991 esgotaram o elenco
das formas de pagamento na aquisição de ações de empresas
estatais a serem privatizadas, de forma que, pelo princípio
da hierarquia das normas jurídicas, o Decreto_ referenciado,
em que se baseou o Edital em tela para criar novos meios
de pagamento, constitui-se em afronta ao orderiamento jurídico uma vez que exorbitou do poder de regulamentar, ao
da~ competência à Comissão Diretora para ''adotar formas
de pagamento", contaminando, assim, o Edital em seu item
3.3.1.1.
Do mesmo modo, estamos convencidos de que a invocada
Resolução n"' 82, de 1990, do Senado Federal, também não
deve servir de fulcro â edição de ato que contemple forma
de pagamento prevista nas mencionadas Leis n<r 8.018 e 8.031,
ambas de 1990, e 8.177, de 1991, pois, a utilização de créditos
externos para aquisição de participações acioilâi'ias de empresas estatais que venham a ser privatizadas tem que se sujeitar
à previsão legal específica.
Isto posto, concluímos pela apresentação do Projeto de
Decreto Legislativo que se segue, que tanto poderá tramitar
de forma isolada, como em conjunto com o o Projeto de
Decreto Legislativo n" 82, de 1991, de autoria da Senadora
Junia Marise, por dispor sobré a mesma maté!ia, o qual terá
precedência sobre o ora apresentado, po ser mais antigo.
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N• 119, DE 1991
Susta os atos normativos do Poder Executivo que
objetivam realizar o processo de privatização da Usi~
minas.
Art. 1~> Ficam sustados, por serem considerados nulos
de pleno dire"ito, a alínea c do inciso III do art. 38 do Decreto
n' 99.463, de 16 de agosto de 1990, e -todos o& demais atos
normativos do Poder ExecutiVo objetivando a alienação das
ações representativas da participaçã"o da UniãO no capi.tal social da empresa Usinas Siderúrgicas de Minas Ger~Js .S/A
- UsimiD.a:s, inclusive o Edital PND-A-01191 -: _Usimmas,

Quinta-feira 19 6111

que autorizaram "meiOS- de pagamento" não contemplados
expressamente por lei e especificam~nte pela Lei n9 8.031,
de 16 de agosto de 1990.
.
.
Art. 2~' Este decreto legislativo entra eril vigor na data
de sua publicação.
__
___ _
Art. 39 Revogam-se as disposições em contrário_.___
Sala das Comissões, em de setembro de 1991. - Nels~n
Carneiro Presidente Maurício Corrêa, Relator - Antomo
Mariz- Valmir Campelo - Carlos Patl'ocínio - Pedro Simon
- Elcio Alvares- Josapbat Marinho- Cid Sabóia- Jutaby
Magalhães - Mansueto de Lavor. Eduardo Suplicy.
PARECERN' 344, DE 1991

"Da Comissão de Assuntos Econômicos, sobre o
Projeto de Lei do Senado n~ 21, de 1991, que "Altera
n~ 2.452, de 29 de julho de 1988, que
dispOe sobre o regime tributário, cambial e administrativo das Zonas de Processamento de Exportações e
dá outras providê~cias".
Relator: Senador Beni V eras
O presente Projeto _de Lei, de autoria do Senador Marco
Maciel, ~em por objetivo introduzi_r alterações na legislação
básica que institui no Brasil as ZOnas de Processamento de
Exportações - ZPE, especialmente o Decrcto~Lei no
2.452/88, aprovado em 2 de junho de 1989 pelo Congresso
Nacional, através do Decreto Legislativo no 8. As alterações
propostas visam permitir a: insta_lação em áreas menos desenvolVidas do país dessas Zonas, que estava suspensa por forçã
da Lei de Conversão n" 8.032, de 12 de abril de 1990.
-Na justificação que acompanha o Projeto de Lei n921/91,
estão bem postas as razões para uma pronta retomada das
Zonas de Processamento de Exportações, bem como sua perfeita consonância com a estratégia de modernização e liberalização da economia que vem seguindo o atual Governo.
~-- As ZPE foram adotadas, no País, pár constituírem inoderno e eficiente mecanismo de promoção de desenvolvimento
regional e diante da incapacidade de reversão dos grayes desequilíbrios espaciais--ãe reitda através. das políticas regionais
já utilizadas. A História económica demonstra hoje, de_ maneira indiscutível, que há estreita ligação entre industrialização
e desenvolvimento económico: ela é a Chave para a elevação
dos níveis de renda. É uma mudança estrutural que ocorreu,
sem exceção, em todos os países hoje desenvolvidos. A tentati'!a anterior de industrialização do_ Nordeste e do Norte foi
truncada em sua concepção, alcance e implementação. A escolha das ZPE representa o que falta no elenco de políticas
regionais-jáadotadas no Brasí1: é um mecanismo de industrialização, dos mais eficient_es_ e- de menor cu-sto social.
É bem conhecida a- surpreendentemente -~ápida modernização e progresso da re_gíão ~ude?_te da República Popular
da China, resultante da implantação das Zonas Econômicãs
Especiais nos últimos dez anos e a decisão da União Soviética
de implantá~la, com o mesmo objetivo regional, em Vyborg, _
Novgorod e Nakhodka. Mais e mais os países confrontados
com o problema regional recorrem às ZPE e o estudOe$pecial
conjunto da Organização das ~ações Unidas e.da Qrganização
Internacional do Trabalho sobre "Os Efeitos Económicos e
Sociais das Empresa-s Internacioitaís nas Zonas de--Processamento de Exportações" frisou que "entre as muitas mudanças
es_truturais ocorridas na economia mundial nas décadas de
1970 e 1980, uma das mais significativas é sem dúvida o crescimento das ZPE nos países em desenvolvimento". E acreso Decreto-Lei_
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centa: Hno início dos anos 90, metade de todos os países
classifiCados pelas Nações Unidas como em desenvolvirne_nto
estará ativó no campo--das ZPE".
Outro fator indispensável para deslanchar o desenvolw
vimento regional é a modernização do aparelho económico,
que não pode hoje presciiidir do avanço tecnológicO. Ora,
o processo de industrialização via ZPE tem efeitoS de absorção
da melhor tecnologia, íntróduzida pelas empresas internacionais que vêm investir pãra ir disputar o mercado internacional,
bem como de _difusão- dessa tecnologia na re_gi_~o circuml;mte
através dos chamados ''vínculos para trás" (backward linkages). Esses vínculos com os fornecedores l_ocais são reconhecidos como um canal muito importante de transferência de
tecnologia das firmas estrangeiras para as nacionais e excelente
instfuinento para coristfulr e desenvolver a capacidade tecnológica das empresas domésticas. O_ treinainento de engenheiros, técnicos e õpefários nas ZPE e sua experiên-cia com o
trabalho industrial, o controle de qualidade e a disciplina organizacional são um ativo tecnológico impo-rtante para o país
da ZPE. Sem falar nas vantagens- tecnológicas das "jointventures". _
Outra vantagem indiscutívCI das Zonas é ã -Ciiã.Ção ·ae
empregos, ponto sensível para a ·conjlmtura brasileira e para
sua dinâmica populacional. O mesmo~ estudo da ONUIOIT
salienta: "o _emprego nas Zonas ·cresceu de 50 mil em 1970
para mais de um milhão e trezentos mil em 1986".
A própria política de estabilização e controle da inflação,
que_o atual Governo vem procurando implementar, não deixa
de penalizar mais fortc.mente as regiõeS menos desenvolvidas,
favorecendo em contrapartida as mais adiantadas que se podem beneficiar mais depressa do esforço de liberalização e
modernização; por já disporem de vantagens comparativas
e condições consolidadas._Em conseqüência, as priineiras terão de contar com mecanismos modernos e efiCientes para
que participem do processo global de modernização.
Por isso, o COngresso· Nacional, representando o pensamento largamente majoritário manifestado quando da aprovação do Decreto-Lei n9 2.452, houve por bem rejeitar -a proposição da Medida Provisória n9 158, de extinção das ZPE.
Ao contrário do que foi alegado por alguns na ocasião, as
Zonas nada têm de anacrónicas e ultrapassadas, estando em
grande voga. Conforme a ONUIOIT, no trabalho já mencionado, "o interesse central dessa inovação está na transformação de um conceito antigo, a zOná de livre comércio-, no
moderno conceito de_ uma Zona industrial de processamento
de exportações"
As regiões menos desenvolvidas, esp~cialmente o Nordeste, não querem ver-se privadas desse instrumento de grande êxito em outros países ·e que em nada se choca, antes
bem se coaduna, com a estratégia governamental de liberalização e integração do Brasil na economia.m).lndial. Não é
possível trocá-lo por um outro instr'uinento, ieste· arcaico e
de interesse epis6Uico de empresas individuais, o dos entre~
postos aduaneiros, há milis de vinte e cinco anos inseridos
na legislação brasileira· de comércip exterior.
O Projeto de Lei n9 21!91 atende plenamente à necessidade e aos reclamos das áreas atrasadas no País. Seu objetivo
de aperfeiçOar a legislação anterior e corrigir-lht: imperfeiçõeS
que prejudiquem a atração de investimentos para as ZPE
está plenamente atingido. É indispensável que, ao adotarmos
o instrumentos das Zonas de Exportação, o façamos preservando sua pureza e razão de ser, sem mutilações. Assim o
têm feíto os pãTSes·quc-o escolheram.

Quãnlb às Emendas apresentadas ao Projeto pelo Eminente Senador Carlos do Patrocínio (TO), resolvemos rejeüa:t
a de _n~ 1, por -considerar que o prazo de 12 (doze) mieses,
estabelecido no Projeto, contãitdo a partir do decreto autorizativo da cri~ção d:as ZPE, é bastante razoáveL para o início
por parte da Administradora das <;~bras de infra-~strutura ~sta.:-,
b_elecidas no cronograma previsto no proJeto de .instalação,
não sertdo, portanto, nécessário sua dilatação para 24 (vinte
e quatro) meses, conforme proposição do Ilustre Parlamentar
Tocantincnse, e acolhemos a Emenda no 2, dando-lhe nova
forma, propondo também a revogação da alínea d dC? parágrafo 2° do art. 6~ do De_creto-Lei nn 2.452; er'IiYazão da nova
redação dada ao art. 12, parágrafo I•, alínea b pelo Projeto
_
.
de Lei em exame.
Em síntese, esta Emenda visa preservar um dos mais
poderosos mecanismos de estímulo às exportações de manufaturados em prática em todos os países industrializados, o
"draw back", que deveria ser aplicado também a fornecimento
de insumos para utilização por parte das indústríãs nacio"n-ais
no pro-cessamentO de produtos destinados à exportação. _·sem
configu"iar internação no pars: --Como uma das mais importantes considerações para o
investidor estrangeiro é a eStabilidade das leis do país ondepretende investir, resolvemos aditar uma Emenda ao Projeto
em tela garantindo a aplicação da legislação vigente aplicável
às demais pessoas jUrídicas domiciliadas no país, para efeito
dos-lucros auferidos, ressalvando inclusive tratamento legal
mais favorável instituído posteriormente.
Destante, opinâinõs pela aprovação do Projeto de Lei
do Senado n~ 21, de 1991, de autoria do Senador Marco Maciel,
com incorporação das_ Emendas propostas a seguir.

EMENDA n' 1 -CAE
Dê-se a seguinte redação ao art. lo do Projeto:
Art. 19 Os art""~ 19, 29, 59, 79, 11 e 12 do Decreto-Lei
n' 2.452, de 29 de julho de 1988, passam a vigorar com as
seguintes_ redações:
"Art. lo Fica o Poder Executivo autorizado- a
criar, nas regiões menos desenvolvidas, Zonas de Processamento de ExportaçõeS:- ZPE, sujeitas ao regime
-jurídico instituído por esta Lei, com a finalidade de
reduzir desequilíbrios regionais, bem como fortalecer
o balanço de pagamentos e promover a difusão tecnológica e o desenvolvimento económico e s·ocial do País.
Parágrafo único. As ZPE caracterizam-se- como
áreas de livre comércio com o exterior, destinadas à
--instalação de empresas voltadas, para a produção de
bens a ·serem comercializados exclusivamente no exterior, sendo considerados zonas primárías para efeito
de controle aduaneiro.
Art. 2ç A criaÇão de ZPE far-se-á por decreto,
que delimitará sua área, à vista de proposta dos Estados
ou MunicípiOs, em conjunto õu isOladamente.
---:ro-.-. •~ .-. • -• • • • • • • • • • • • • • •• • • • • • • • • • • • + •

§ 5"

•-•• "'-""" ••• • ••• • ..... ~~-·•• • • • •

A concessão de ZPE caducará se no prazo
de 12 (doze) meses, a contar da autorização, a adminis-tração da ZPE não tiver iniciado, efetivamente, as
obras de infra-estrutura de acordo com o cronograma
previsto no projeto de instalação.
§ 6'-' O prazo de que trata o parágrafo anterior
será contado, em se tratando de ZPE já aprovadas,
a partir da dat~ de publicação desta Lei.

'
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Art. 5' É vedada a instalação em ZPE de empre·
sas cujos proJetaS evidenciem a simples transferência
de plantas industriais já ínstaladas no País.
Art. 7o

tratam~ ritO -institUído

por

esta Lei pelo prazo de até 20 (vinte) anos.
Parágrafo único. O tratamento assegurado poderá
ser estendido, sucessivamente, por períodos iguais ao
originalmente concedido, nos casos em que ·a empresa
tenha atingtdo os objetivos, respeitados o~_ requisitos
e condições estabelecidas na autorizaçãO; -e a con-ti~
nuação do empreendimento garanta a manutenção de
benefícios íguais ou superiores para a ·ecoliõriiia~--do
-

-

--- ..

Art. 11. A empresa instalada em ZflE terá ()
seguinte tratamento tributário ein rd3çáõ- tio Imposto
sobre a Renda:
I - Com relação aos lucrqs auferidos, observase-á o disposto na legislação aplicável às demais pessoas
jurídicas domiciliadas no país, vigente na data em que
for firmado o compromisso de que trata o § 2~' do art.
6~ deste Decreto-Lei, ressalvado tratamento legal mais
favorável instftuído posteriormente.
§ 1" Para fins de apuração do lucro tributável
a empresa não poderá computar, como custo ou encargo, a depreciação de bens adquiridos no mercado externo.
§ 2" O tratamento tributário previS-to-neste artigo poderá ser garantido, no caso de prorrogação do
prazo de autorização de funcionamento, desde que a
empresa se comprometa a elevar os gastos mínimos
no País (alínea c do§ 2~> do art. 6~. conforme dispuser
o regulamento).
Art. 12 As importações e exportações de empresa autorizada a operar em ZPE estarão sujeitas ao
seguinte tratamento administrativo:
I - será dispensada a obtenção de licença ou autorização de órgãos federais, com exceção dos controles
de ordem sanitária, de interesse da segurança nacional
e de proteção do meio- ambiente, vedada quaisquer
outras restrições à produção, operação, Cõmetdalização e importação de bens e serviços que nãb as impOstas
por esta Lei;
·

b) sujeitos a regime de cotas aplicáveis àS exporta-·
ções do País, vigentes na data de· aprovação dO pro feto,
ou que venha a ser intituído posteriormente.

O art.

3~>

Louremberg Nunes Rocha- Dario Pereira- Esperidião Amin
- Júnia Marise - Ney Maranhão- João Rocha - Eduardo
Suplicy- César Dias- Levy Dias- Marluce Pinto- Henri·
que Almeida.

O ato que autorizar a illstalação de em-:.

presas em ZPE assegurará o

'
P315.
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EMENDA N" 2 - CAE
do Projeto passa a vigorar com ··a···-reua.Çáo .·a

seguir:
"Art. 3" Revogam-se as d!sposiÇões-emCoOtiá.rio;
especialmente a alínea d do § 2~ do Art. 6'-', o art. 19
caput, e §§ 1~ e 29 e o art. 20 do Decreto~Lei 2.452,
de 29 de julho de 1988."
Sala das Comissões, 17 de setembro de 1991.- Raimundo
Lira, Presidente - Beni Veras, Relator - Meira Filho -

(TEXTO FINAL APROVADO PELA COMISSÃO DE
ASSUNTOS ECONÓMICOS
PROJETO DE LEI DO SENADO No 21, DE 1991

Altera o Decreto-Lei n• 2.452, de 29 de julho de
-1988, que dispõe sobre o regime tributário, cambi21

e administrativo das Zonas de Processamento de Exportações e dá outras providências.
-0 COngreSsO NaciOnal decreta:
Art. 19 Os arts. 19 , 2~, s~, 7" e 12 do Decreto-Lei n'-'
2.452, de 29 de julho de 1988, passam-a vígorar com as seguintes redações:
Art. 1~ Fica o ·Poder Executivo autorizado a
criar, nas regiões·· menos desenvolvidas, Zonas de Pro~
cessamento de Exportações - ZPE, sujeitas aO regime
jurídico instítuído por esta Lei, OOm a finalidade de
r~duzir des~guilíbrjos regionais, beni como fortalecer
o balanço de pagamentos e promover a difusão tecnológica e o desenvolvimento económico. e social do País.
Parágrafo único. As· ZPE caracterizam-se como
áreas de livre comércio com o ·exterior, destinadas à
instalação de empresas voltadas para a produção de
bens a serem come.rcializados exclusivame.nte no exte~
rior, sendo consideradas zonas primárias pam efeito
de controle aDuaneiro.
-. Art. 2~ ·A criação d"e iPE fir-Se-á···por decreto,
que delimitará sua área, à vista·ae proposta dos Estados
ou Municípios, em conjunto ou isoladamente .

•
......... ~·· •. ·:·· .. ··········································.····~·····

.
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A concessão de ZPE caducará se no prazo
de 12 (doze) meses, a contar da autorização, a administradora da ZPE não tiver iniciado, efetivamente, as
obras de infra~estrutura de acordo cõm -o cronograma
previSto no projeto de instalação.
§ 69 O prazo de que trata o parágrafo anterior
será contado, em se tratando de ZPE já aprovadas,
a partir da data de publicação desta Lei.
Art. s~ É vedada a instalação erp.~ZPE de empresas _cujos prOjet.os ·eVTdencie_m a ~iin.R_I_es_ tranSferência
_de plantas ind~s~~~j~ j~}~Stat~.d~ no Pa~s.§

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

Art.
p~esas

7~>

O ato que autorizar a iitstalação de em-

em ZPE assegurará Q tratamento ihstituído por

esta Lei pelo prazo de até 20 (vinte) arios.
· Parágrafo úniCo. O trataincinto assegurado poderá
ser estendido, sucessivarriente, por períodos iguais ao
originalmente concedido, nos casos em que a empresa
tenha atingido os objetivos, respeitados os requisitos
e cqildições estabelecidas na autorização, e a continuação do empreendimento garanta a manutenção de
benefícios iguais ou superiores para a economia do
País,
• • o

CC>»

o o " ' > . . . • . , · . , . , •• o . , . . . . O>o.,"õOoo".,••ou ' ' Oo"•••",;.,óo'ooÓo.Õ···-.;-•-.

Art. 11. A __empresa instalada em ZPE terá o.
segl!inte tratamento tributário em relação ao Imposto
sobre a Renda.
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I - Com relação ao lucros auferidos, observa~se-á

Destacam-se, ainda, na Proposição, as !'eguinte_.<; regras:
-As demais entidades do Governo Federal deverão fazer seu suprimento de gêneros alimentícios e produtos de
higiene e limpeza, preferencialmente, através da Conab (art.
2').
-As condições operacionais em que se farão os fOrnecimentos serão estipuladas em convênios celebrados entre as
partes, inclusive as relativas à forma de remuneração da Conab
por serviços prestados, observado os ditames desta Lei e de
outros diplomas legais pertinentes (art. 5°).
terno.
§ 2\' O tratamento tributário previStó tfeste arti-De conformiâade com o que dispõe o inciso V do
go poderá ser garantido; no caso de prorrogação do. art. 22.do Decreto-Lei n' 2.300, de 21-11-86, ficam os órgãos
prazo de autorização de funcionamento. de~de que a . m_encionados nesta Lei dispensados de licitação nas compras
empresa se comprometa a elevar os gastos mínimos
feitas à Conab (art. 6').
no País (alínea c do § 29 do art. 69, conforme dispuser
São esses_ os preceitos fundamentais que corporificam a·
iniciativa legislativa em questão.
o regulamento).
Com a devida vênia do eminente Autor, o Projeto está
Art. 12. As importações e exportações de emredigído em termos tais que impõe a formulação de algumas
presa autorizada a operar em ZPE estarão s~jeitas ao
observações tendentes a torná-lo mais consentâneo com o
seguinte tratamento administrativo:
I -será diSpensada a obtenção de licença ou autocontexto jurídico nacional.
rização de órgãos federais, com exceção dos controles
Nota-se, por exemplo, que o art. 1~ se refere a órgãos
de ordem sanitária, delnteresse da segurança nacional da administração pública federal di reta, indireta e fUndacional.
e de proteção do meio ambiente, vedada quaisquer
Ora, uma tal abrangência exige men_ção não só ao vocábulo
outras restrições à produção, operação, comercializa- órgãos como também à palavra entidades. O mesmo reparo
ção e importação de bens e serviços que não as impostas pode ser feito com relação ao disposto no § 19 deste art.
por esta Lei;
l9, como quanto ao preceito do art. 2 9
•••••
•
•••
• • ••••
*"""
•••
• "-""';"
••••n• ••
·· E$se art. 29 , por sinal, está posto nos termos que a seguir
"·"" ...................... .... ,..
são transcritoS:
·

o disposto na legislação aplicável às demais pessoas
jurídicas domiciliadas no país, vigente na data em que
for firmado o compromisso de que trata o § 2~> do art.
6<;> deste Decreto-lei, ressalvado _tratamento legal mais
favorável institUído posteriormente.
§ l\' Para fins de apuração do lucro tributável
a empresa não poderá computar, como custo ou encargo, a depreciação de ben·s adquiridos no mercado ex-

~

~ ··~·

•~•

··~·-· ·---·~.

-~~•

·~••H

-~~~·

·~-=·~·

_

........
_

~~·········

~-·· "b)·-~~j~it'~;·;~;gi;;·d;~~Ót~;-;pii~á-;Ji;ã[~po~t;~

"Art. 29 As demais entidades do Governo Federal dev_erão fazer seu suprimento de gênero~ ~lirnen
tícios e produtos de higiene e limpeza, prefe-rencial__ mente, através da Conab." (o grifo não é do original.)
A~t.··-z:···É~t;..i~í'""e·~t~~-;-~ig~-;:-;;;-a~t~·d;"~~~·p-~biiA cláusula "e produtos de higiene e limpeza" nos parece
cação.
uma pequena extrapolação, porqmmto refOge àS finalidades
Art. 3" Revogam-se as disposições em contrário, espe- que informaram a instituição-da -Companhia Nacional de
cialmente a alínea d do § 29 do art. 6», o art. 19, caput e
Abastecimento, em cujo elenco de atribuições, consubstan§§ 1' e 2' e o art. 20 do Decreto-Lei n' 2.452, de 29 de julho
ciadas nas alíneas "a" a "g" do parágrafo único do art. 16
de 1988.
. .
da
Sala das Comissões, em 17 de setembro de 1991.- Presi- Lei n9 8.029, de 1990, não vislumbramos tal abrangência.
dente.
Um·a o~tra ·ponderaÇão ·que pode ser feiia é quanto ao
art.
6"'
A norma deste artigo diz que os órgãos e entidades
PARECER N' 345, DE 1991
que estão obrigados a comprar a Companhia NaciOnal de
Da Comissão de Assuntos Económicos, sobre o Pro- Abastecimento ficam dispensados de licitação nas compras
jeto de Lei do Senado n" 14, de 1991, que "Dispõe, feitas a ela.
com fundamento no inciso 8 do art. 23 da Constituição
Com as nossas escusas, há nessa formulação uma evidente
Federal, sobre a obrigatoriedade de órgãos da adminis- injuridicidade, pois quem está obrigado a comprar em um
tração pública federal realizarem suas compras na Com- determinado fornecedor_ já está dispensado de pesquisar-lhe
panhia Nacional de Abastecimento - CONAB, e dá os preços.
outras providências''.
Ademais, o Decreto-Lei n 9 2.300, que "dispõe sobre liciRelator: Senador Meira Filho
tações e contratos da Administração Federal", já contém regra
Com, base no poder de iniciativa geral de que trata o mais ampla, ao dispor, em seu art. 23, inciso IV, que é inexiart. 61 da ConstitUiçãO Federal, o ilustre Senador Ney Mara- gível a licitação quando houver inviabilidade jurídica de comnhão submete à apreciação desta Casa o anexo Projeto de petição, em especial quã.rido a operação envolver exclusivaLei que dispõe sobre a obrigatoriedade de orgãos da adminis~ mente pessoas jutídicas de direito público interno, ou entidatração pública federal realizarem suas compras na Companhia· des paraestatais.
Por derradeiro, cabe uma observação quanto à sigla CoNacional de Abastecimento - CONAB, e dá outras provinab, q~e_ o Projeto pretende cunhar como síntese do nome
dências.
Os órgãos que passam· a ter a obrigatoried_ade de que Cóitlpã.nhia Nacional de Abastecimento. Conquanto bastante
trata o Projeto são os respons-áveis pelo desenvolvimento de eXpressiva, a- adoção desta nova marca· acabaria por causar
programas sociais de distribuição subsidiada ou _gratuita de um certo transtorno à Companhia, já que, em seu Estatuto,
aprovaâõ pelo Decreto n' 99.944, de 26-12-90, foi consagrada
alimentos, como prevê seu art. P
ções do País, vigentes na data de aprovãção d?_ projeto,
ou _que venha a ser instituído posteriormente.
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a abreviatura CNA. Uma mudança, por certo possível, geraria
no m.ínimó proviâêY1Clas perante os órgãos oficiáis de controle
e fiscalização empresarial, como, por exemplo, a Junta Comercial, além de despesas com formulár_i_os e papéis- timbrados.
O Projeto é constiiUcional, n·a medida em ·que- se cOntém
nos limites da
competência da União para legislar sobre a matéria; está redigido em consonância com as normas regim_~ntais; e,"um<)_v~z
suprimido o art. 69 • foge â eiva da injuridicidade~ Em (lssim
sendo, nosso parecer e pela sua aprovação, com aS- seguintes
·
emendas:
EMENDA N' 1 - CAE
Substitua-se no Projeto a Expressão "6rgãõs-··-por .. órgãos e entidades", onde couber.
EMENDA N' 2 - CAE
O art. 19 passa a ter a seguinte redação:
''Art. 1~ Os órgãos da adniiriiStração pública federal direta e fundacional, responsávdS-pelOdesenvolvimento de programas sociais de distribuição subsidiada ou gratuita de _alimentos, farão -suas compras dos
referidos alimeiifõS na Cõinpànhia Nacfonal de Abastecimeto- CONAB, em cada Estado da Federação.
EMENDA N' 3 - CAE
O§ 1!' do art. 1!' passa a ter a seguinte redação:
"§ 1~ Semestralmente, os órgãos referidos no caput deste artigo deverão enviar à Conab suas respectivas programações físicas e financeiras de compras,
de modÕ a permitir o planejamento global dos fornecimentos a cargo da citada Companhia, podendo ser {irmados convênios com Estados e Municípios."
EMENDA N' 4- CAE
zo a expressão "e produtoS de higiene

Suprima~se do art.

e limpeza".
EMENDA N• 5 - CAE
Suprima-se o art. 6'~, renumer"ando-se os seguintes:
EMENDA N' 6 - CAE
Substitua-se a sigla Conab pela abreviatura CNA, onde
couber.
.
Sala das Comiss6es, 17 de setembro de 1991.- Raimundo
Lira, Presidente - Meira Filho, Relator - Esperidião Amin
- Marluée Pinto --César Dias - Heri-riqUe Almeida- Beni
Veras- Levy Dias- Pedro Simon- Dario Pereira- João
Rocha- Jõnia Marise - Nabor Júnior - Ney Maranhão.
(Texto Final aprovado pela ·coriiissáo de- Assuntos EConómicos)
PROJETO DE [E! ))O SENADO N' 14, DE 1991
"Dispõe, com fundamento no inciso VIII do_ art.
23 da Constituição Federal, sobre a obrigatoriedade de
órgãos e entidades da administração pública fede~al_ rea·
lizarem suas compras na Companhia Nacional de Abastecimento - CNA, e dá outras providências.
O Congresso Nacional decreta:
_
Art. 1" Os órgãos e entidades da administração pública
federal direta, indireta e fundacional, responsáveis pelo desen-
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volvimento de programas sociais de distribuição subsidiada
ou gratuita de alimentos, farão suas compras dos referidos
alimentos na Companhia Nacional de Abastecimento- CNA,
em cada Unidade da Federação.
§ 1" Semestralmente, os órg~_os e entidades referidos
no caput deste artigo deverão enviar à C!'lA suas respectivas
programações físicas e financeiras de compras, de modo a
permitir o planejamento global dos fornecimentos a cargo
da citada Cçnm?i!Ohia, podendo ser firmados convênios com
Estados. e Municípios.
§ 2~' As programações de compras referidas no parágrafo anterior deverão ser elaboradas em consonância com
as dotações orçamentárlãs para a finalidade e com a efetiva
disponibilidade dos recursos, de modo a não comprometer
o atendimento destes e dos demais programas sociais operã.ciOnalizados pela CNA.
Aá. 3'~ . Os demais órgãos e Entidades do Governo Federal deverão fazer seu suprimento de gêneros alimentícios,
prefcifenci~lmente, através da CNA.
_
__
Art. 29 O suprimento dos programas sociais de distribuição subsidiada ou gratuita, assim como o que decorrer
da regra estabelecida no art. 29 , far-se-á, prióritariamente,
a partir dos estoques governamentais disponíveis para o abasteciniento interno.
Art. 49 O fornecimento, pela CNA, aos diversos órgãos
e programas observará os parâmetros do mercado, consideradas todas as variáveis_: preço, prazo, qualidade, marca/tipo,
condição CIF/FOB, entre outras.
Art. 59 As condições operacionais em que se farão os
fornecimentos serão estipuladas em convênios celebrados entre as partes, inclusive as relativas à forma de remuneração
da CNA por serviços prestados, observados os ditames desta
lei _e de outros diplomas legais relativos à matéria.
Art. 6~ Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Art. 7" Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 17 de setembro de 1991.- Raimundo
Lira, Presidente.
PARECER N• 346, DE 1991
Da Comissão de Assuntos Económicos, sobre o PLC
o? 26, de 1991 (n' 5.740, de 1990, na origem), que "Cria
área de livre comércio no Município de Bonfim, no Estado de Roraima, e dá outras providê-!l~ias' '. _
Relatora: Senadora Marluce Pinto.
Dada a existência de projeto similar, também aprovado
na Câmara dos Deputados, de inici~tiva do Poder Executivo
- PLC n' 25, de 1991 (n' 4. 790-E, de 1990, na origem),
que "Cria área de livre comércio na Vila Pacaraima, Município
de Boa Vista, Estado de Roraima, e dá outras providências",
sugiro o arquivamento do referido PLC o<? 26, de 1991, uma
vez existir acordo entre os representantes do Estado de Roraima no Congresso_ Nacional, para ·se promover ·a junção dos
dois Projetas, de iilteiesse do Est_ado, em um único projeto
que "Cria áreas de livre comércio nos Municípios de Pacaraima e Bonfim, no Estado de Roraima e dá outras providências", a ser submetido à apreciação dos Excelentíssimos Senhores Membros desta Comissão de Assuntos Económicos~É o parecer.
Saladas Comissões,!? de setembro de 1991. -Raimundo
Lira, Presidente - Marluce Pinto, Relatora - Henquique
Almeida - Júnia Marise - Levy Dias - Eduardo Suplicy
- Boni Veras- Esperidião Amim- Dário Pereira- João
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Rocha - Meira Filho - Louremberg Nunes Rocha - Nabor
Junior - Pedro Simon - Ney Maranhão.
O SR- PRESIDENTE (Iram Saraiva) - Os pareceres
lidos vão â publicação.
Sobre a mesa~ ofícios que vão ser Hdos pelo Sr. 1~ Secretário.
São lidos os seguintes:
COMISSÃO DE ASSUNTOS ECONÓMICOS
OF/CAE/014/91
Brasília, 17 de setembro de 1991
Senhor Presidente,
Nos termos do § 2"' do artigo 91 do Regimento Interno,
comunico a V. Er que esta Comissão aprovou o PLS n"' 14
de 1991, da autoria do Senador Ney Maranhão, que "Dispõe,
com fundamento·no inciso 89 do art. 23 da Constituição Federal, sobre, a obrigatoriedade de órgãos da administração pública federal realizarem suas compras na Companhia Nacional
de Abastecimento - CNA e dá outras providências".
Na oportunidade renovo a V. Ex' meus protestos de elevada estima e consideração. -Senador Raimundo Lira,_Presidente.
OF/CAE/15/91

Brasilia, 17 de setembro de 1991
Senhor Presidente,
Nos termos do § 29 do artigo 91 do Regimento Interno,
comunico a V. Exf que esta Comissão aprovou o PLS n" 21,
de 1991, de autoria do Senador Marco Macie) que "Altera
o Decreto-Lei n' 2.452, de 29 de julho de 1988, que dispõe
sobre o regime tributário, cambial e administrativo das Zonas
de Processamento. de E:gportações e dá outras providências".
Na oportunidade renovo a V. Ex• meus protestos de elevada estima e consideração. - Senador Raimundo Lira, Presidente.
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
OF. N' 20/91-CCJ
Brasilia, 18 de setembro de 1991
Senhor Pre_sídente,
Nos termos regimentaiS, cofuuniC:o a V. Ex~ que esta
Comissão ap'rO'VO"U parecer-da lavra do Senador Maurício Corrêa, concluindo pela apresentação de projeto de Decreto' Legislativo, que segue em anexo com o parecer, que tanto poderá
tramitar de forma iSolada, como em conjuntO com o Projeto
de Decreto Legislativo n"' 82, de 1991, de autoria da Senadora
Júnia Marise e Alfredo Campos, por dispor sobre a mesma
matéria, o qual terá precedência sobre o ora apresentado,
por ser mais antigo, na reunião 18 de setembro de 1991.
Na oportunidade renovo a V. Ex~ meus protestos de elevada estima e consideração. -Senador Ne1son Carneiro, Presidente.
O SR- PRESIDENTE (Iram Saraiva) - Com referência
aos Ofícios no:rs 14 e 15, da Comissão de Ãssuntós Económicõs
que acabam de ser lidos, a Presidência comunica ao Plenário
que, nos termos do ari. 91, §§zoa 59, do RegimerltO-Interno,
abrir-se-á ·o prazO de cinco dias para interposiçãõ de recurso,
por um décimo da composição da Casa, para que ·os Projetes
de Lei do Senado_ n~s 14 e 21, de 1991, sejarri apreciadO-s
pelo Plenário.
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Esgotado esse prazo sem a interposição de recurso, as
matérias serão remetidas à Cámãra dos Deputados._
O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva)- Foi encaminhado
à publicação parecer da Comissão ae Constituição, Justiça_
e Cidadania, que conclui pela apresentação do Projeto de
Decreto Legislativo n• 119, de 1991.
A proposição ficará sobre a mesa, onde poderá receber
emendas, durante cincO sessões ordinárias, nos termos do
art. 235, II, f, do Regimento Interno.
O SR. PRESIDENTE (1ram Saraiva)-Esgotado o tempo ·
destinado ao Expediente.
Passa-se ã

ORDEM DO DIA
Item 1:
Votação, em turno único, do Projeto de Lei da
Câmara n' 120, de 1990 (n' 5.284/90, na Casa de origem), que dispõe sobre normas partidárias, tendo
PARECER, sob n' 232, de 1991, da Comissão
-- de Constituição, Justiça e Cidadania, pela constitucionalidade e juridicidade.
A discussão da matéria foi encerrada na sessão do dia
19 de agosto último.
A matéria constou da pauta da sessão do dia 20 de agosto
passado, quando teve sua apreciação adiada para hoje.
Votação do projeto em turno_ único.
Os Srs. Senadores que o aprovam queirarri permanecer
sentados. (Pausa.)
Aprovado
A matéria vai à sanção.
É o seguinte o projeto aprovado:
PROJETO DE LEI DA CÁMARA N' 120, DE 1990
(N• 5-284/90, na Casa de Origem)
Dispõe sobre normas partidárias.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 19 As convenções dos partidos políticos com registro definitivo, que se realizarem para eleição dos diretórios
ou escolha dos candidatos ao pleito eleitoral, serão convocadas
e se realizarão na forma dos estatutos partidários e das normaS
baixadas pela ComiSsão Executiva.
§ 19 Poderão ser prOriogãdos os mandatos dos órgãos
partidários mun,ic!Pais para ~ faZerem- representãr" à COJfVenção Regional, por deliberação da Comissão Executiva Nacional ou segundo o que dispuser os estatudos do partido.
_§ 29 A presença do observador eleitoral só ocorrerá se
solicitada pela direção do órgão partidário interessado ou pelo
primeiro subscritor de chapa que concorrer âs eleições partidárias.
§ 39 Registrado ~m definitivo no Tribunal Superior
Eleitoral, o partido político, na forma que determina a Constituição Federal, os demais a tos partidários serão anotados pelo
órgão da Justiça Eleitoral para fundamento de suas decisões,
quando provocado por parte interessada, seja impugnando
ou recorrendo, segundo o que dispuser os estatutos do partido
e as normas partidárias mencionadas no art. 19 desta lei'.
§ 49 A Comis-são Executiva Naciona:I discíplinará ou
complementará, através de normas; ós dispOSitivoS dos esta tu·
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tos_ dos partidos referentes à intervenção nos diretórios, à
fidelidade partidária, à substituição de ·membros nos órgãos
partidários, às coligações, ã propaganda eleitoral, às finanças
partidárias, à filiação, penalidade_s partidárias e respectivo processo, garantidos sempre as prerrogativas e ·o "direTtó ae -defesa
e recurso para o órgão hi~r~rquica~ente superror,-féSpeitados
os atos havidos nestas matérias. _
Art. 2" Esta lei entra e~ vigor na data de sua ..et~:bli
cação.
Art. 3" Revogam-se as disposições etri contrário.
O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) - Item 2:
Votação, em primeiro úuno, ·da ProPosta de
Emenda à ConStituição ri" 2, de 1991, de autoria do
Senador Affonso CamargiJ""'e o-utros Senhores Senadores, que dá nova redação ao inciso III, § 2", do art.
155 da Constituição FederaL
O sr. AntôniO Mariz- Sr. Pic!sidente, peço a palaVra
para encaminhar.
O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) - Concedo a palavra ao nobre Senador Antônio Mariz.
O SR. ANTÓNIO MARIZ (PMDB - p·a. Para encaminhar.) -Sr. Presidente, ~rs. Senadores, o Projeto de Emenda
Constitucional o" 2/91, de autoria do Senador Affonso Camargo, que recebeu emenda de plenáriO; Effienda n~ 1; tendo
como primeiro subscritor o Senador Coutinho Jorge, não chegou a receber parecer -da ComissãO. de ConStitU.iÇãó-; TUStiç3.
e Cidadania por motivo de força maior. Designãdo Relató·r·,
cheguei a elaborar o parecer e apresentá-lo à CõiriíSsã-o, tanto
no que concerne à emenda constitucional, quarito no que
concerne à emenda de_plenário:Nes_!!_e parecer, Sr. Presidente,
manifestei-me contrário à- aprovaçã6 da emenda gostaria, as;.
sim, neste instante, quando o projeto vem à votação, de enunciar as razões que me levaram a esse posicionamento e -o
faço constrangidamente, por reconhecer _as louváveis intenções do Senador Affonso Camargo.
-·-·- -Pretende _S. Ex~, ao propor a alteração do art. _l_5_5, _§
2», inciso III, da Constituiçãó, dois objetivos_hásicos: primeiro,
tornar obrigatória a seletividade do Imposto sobre Circulação
de Mercadorias e Serviços em função da essencialidade das
mercadorías e dos mesmos serviços.
A ConstitUiçãO; por seu texto vigente, faz ape-nas faCulta-
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Esse é o primeiro ponto a motJVar a mínha objeção,
o de que a emenda traz uma nova restrição à autonomia
dos Estados. Parte o autor da emenda, parece-me do preconceito de que as unidades federadas seriam incapazes de agir
em_ função do interesse público, o que é, evidentemente, falso.
Se o interesse público motivará as decisões do Senado, certamente, e pelas mesmas razões, há de motivar as decisões
das assembléias leg~slat~vas.
.
Por outro lado, agiu bem a Constituição ao não tornar
obrigatória a seletividade, mas em fazê-la facultativá. Porque
a seletividade do Imposto de Circulação de Mercado-rlas e
de Serviços implica, em exigências de ordem material, que
irão afetar de um lado, contribuinte, e de outro, o próprio
Estado arrecadador. O contribuinte terá de equiparar-se de
um3: contabilidade _sofisticada, que lhe permita fazer a distinção e os registras das várias modalidade~ impostas, das várias
alíq~otas que virão em função da seletividade. E o Estado,
a umdade Federada, por seu lado, da mesma forma terá que
montar cara máquina fiscal e fiscalizadora, no sentido também
dç evitar que se_ generalize Qrástica e n~fast~ sonegação.
É assim preferível que permaneça o texto da Constituição,
e que, a cada Estado da República, a cada Unidade federada,
seja deixado o critério de escolher o mq_mento, em função
da sua capacidade administrativa pa-ra estabelecer -eSsa seletividade.
Essas, Sr. Presidente, são basicamente as ra:Wes do parecer contrário que se estende também à emenda de Plenário,
poiS esta, embora mantendo a obrigatoriedade do princípio
seletivo, e atribuindo também ao Senado a fixação de alíquotas
rnáximãs·,- estabelece ainda um segundo critério, o de que
os produtos de primeira necessidade seriam definidos por um
Conselho Repres_entativo dos Governos~ um Conselho Fazendário que, a meu ver, coni. to-do o respeiiÕ pela proposta
do Senador Coutinho Jorge, não poderia substituir-se ao Senado, no que tange à representatividade, posto que o Senado,
- nos termos da Constituição, representa justamente os Estados
e o Distrito Federal.
Reconhecendo, embora, _que é princíE_io básicO de justiça
fis9al atribuir caráter progressivo aos impostos- dlretos e caráter
seletivo aos impostos indiretos, ainda assim, com ba,se nas
razões aqui expedidas, em nome da preservação da já_ limitada
autonomia dos Estados e da sua capacidade de defiiiir ~o que
é-do peculiar interesse, é que me manifesto contrário à a_I)rov~rção da emenda constitucion~l e da _emenda de plenário.

tiva a seleção. E ainda o projeto atribui ao Senado Federal
o SR. PRESIDENTE (liam Saraiva) - A discussão da
competência para fixar as 3.Iíquotãs máximas doTrDposto quan- matéria foi enCerrada na sessão do dia 6 de junho último,
do se tratar de mercadorias ou produtos por ele definidos quando foi apresentada uma emenda.
como de primeira necessidade_.~
Passa-se à votação da matéria que, nos termos do disposto
Ora, Sr. Presidente, a emenda proposta restringe a auto- no art. 354, do Regimento Interno, depende, para sua aprovanomia dos Estados; autonomia que não se_ pode dizer tenha ção, do voto favorável de 3/5 da _composição da Casa, devendo
sido__ concedida de forma generosa na -_ConStituíÇão. Inúmeras s-er feita pelo processo eletrônico.
são já as restrições a essa-autonomia; que__ ~ pedra ang.ular
Sendo evidente a falta de quorum qualificado em plenáda Federação brasileira.
rio, a votação da matérí3 fica adiada.
A Constituiçiío Federal define o Brasil como.umã:RcpÓO SR: PRESIDENTE (Iniin Saraiva)- Passa-se â votação
blica Federativa, e a autonomia dos Estados, evidentemente,
do Requerimento n~ 613, de urgência, lido no Expediente,
é o fundamento da Federação.
Em matéria tributár1a,-sáo -inúmer-as asrestrições que para o Projeto de Decreto Legislativo n»lll, de 1991.
Em vo~ação o requer!m_ento.
.
a Constituição já estabelece em relação aos Esiãdos~
_
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer
O próprio art. 155, objeto dessa-enlendã constitÚciõriãl,
fixa toda a sorte de limitações ao poder -de tributação-locaL sentados. (Pausa.)
Aprovado.
Os dispositivos qUe devem Ser vistos nesse sentido, no § fo
A matéria-~ que se refere figurará na Ordem do-Dia
do art. 155, inciso IV, dá§ 2P do mesmo artigo, assim comq
da sessão ordinária subseqüente.
os incisos IV. V. X. Xli e assim oor diante.
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O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) - Passa-se agora
no 614, de 1991, de urgência,
lido no Expediente, para o Projeto de Lei da Câmara o'? 25,
.de 1991.
Em votação o requerimento.
Os Srs. Senãdores__ .que o aprovam queiram permanecer
sentados.
O SR. Mansueto de Lavor- Sr. Presidente, peço a pala~
vra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) -Tem apalavra
V. Ex•
O SR. MANSUETO DE LAVOR (PMDB - PE. Pela
ordem.)- Sr. Presidente, para um esclarecimento. Que Projeto é esse?
à apreciação do Requerimento

O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) - É projeto de
iniciativa do Presidente da República, que cria área de livre
comércio-.
O SR. MANSUETODE LAVO,R- Obrigado, Sr. Presh_
dente.
O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) - Em ,CotaÇão ,o
requerimento.
_ __ _ _ _
_
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Aprovado.
Aprovado o requerimento, passa-se à apreciação da matéria.
Discussão em turno único do Projeto de_Lei da Câmar_a
no:> 25 de 1991, de iniciativa do Presicleme da República, que
cria área de livre comércio na Vila de Pacaraima, Município
de Boa Vista, Estado de Roraima, e dá outras providências,
dependendo de parecer da Comissão de Assuntos Eç:onômi. c_os.
O SR. PRESIDENTJ;: (Iram Saraiva) - Sobre a mesa
·
parecer que será lid_o pelo Sr. lo:> Secretário.
É lido o seguinte
PARECER N• 347 DE 1991
Da Comissão de Assuntos Econômicos, Sobre o Projeto de Lei n• 25, de 1991 (n• 4. 790/90 na Casa de Origem)
que ucna área de iivre comércio na Vila Paracaima,
Município de Boa Vista, Estado d~ Roraima e dá outras
providências."
Relatara: Senadora Marluce Pinto
Como_ membro_ suplente de Assuntos Econóflticos do Senado Federal e representante do Estado de Rpraima, _en~i
nhei pedido de vistas ao projeto de lei da Câmara n 9 25,
de 1991 (Projeto de Lei n• 4. 790-E, de 1990. Na Câmara
dos_Deputados) que "crias área de livre comércio na Vila
de Pacaraima, Município de Boa Vista, Estado de Roraima,
e dá outras providências, de iniciativa do Executivo Federal.

O projeto, já -aprovado, pela Câmara e, em processo
de apresentação de relatório pelo nobre Senador César Dias,
do nosso Estado, só merece o nosso aplauso e integral apoio.
Não só o projeto como o escorreito e objetivo parecer exarado
pelo Senador César Di~s_.
ln obstante tais considerações_ e aspectos, foi motivada
a realizar criterioso- exame· sobre a matéria em decorrência
do fato de que, projeto semelhante, da área de livre comércio
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de Guajará-Mirim, havia sido vetado por S. Ex~ o Presidente
da República.
_ Em face da tal inusitada circustância, já qUe o projeto
era õtiginário do Executivo, para essa grande aspiração do
povo ·de Roraima não sofresse o mesino dest_illo, decidi proceder as causas e averiguar as razões para tal decisão do Executivo.
Nas incu-rsões cj_ue realizei, constatei, em -·ente.ridimentos
mantidos com a Secretaria de Desenvolvimento Regional, sob
cuja competência se localiza o assunto, que, para obter-se
a sanção presidencial sem vetos e, já- em-1991, pudesse começar a operação da referida área de livre comérciO em vila
Pacaraima, dever-se-ia proceder alterações no projeto. AlteraçcSes essas que não invalidariam ·o seu conteúdo, mas que
permitiriam a aprovação tranqüila ~por parte do ExeCutivo.
Sendo assim, com a devida vênia do relator..e dos nossos
pares da Comissão de Assuntos Económicos, apresento, a
seguir, a proposta de alteração do piojeto de lei aprovado
-pela Câmara dos Deputados, para que, dessa forma, a proposta tenha a tramita"ção final tranqüila e·a sahção;·sem vetos,
pelo Executivo.
- Dentro dessa ordem de idéias, as seguintes alterações
deverão ser procedidas:
- AnexoçãO de artigo e parásrafo único_. s~ d~ s~bsti~uivo,
nos a termos seguintes:
_ Art. _5 9 As importações de mercadorias_ destin_ada,s â~
áreas de livre comércio de Pacaraima (ALCP) e Bo!lfiri!
(AÍ..CB) estão sujeitOs_ a "guia de importação" ou documento
"4ç. ef~ito e qualidade, previamente ao desembaraço aduaneiro.
Parágrafo único. as importações de que trata este artigo
deverão contar_ cO_m_ a prévia anuência da Superintendência
da Zona Franca de Manaus SUFRAMA.
Supressão do § 1• do art. 9•; (10, no Substitutivo) pelo
que se pode depreender da alteração, fica mantido o parág:i"afo
o segundo agora renomado como parágrafo único.
Em rate dãs razões de veto do prOjeto de lei de GuajaráMirim, o art. 10 11, no substitutivo), deve ter a seguinte
redação:
Art. 10. Ficain as- áreas de livre coniércio de Pacaraima
(ALCP) e Bonfim (ALCB) sob a Administração da Superintendência da Zona Franca de Manaus- Suframa, que deverá
promover e coordenar suas implantações. Aplicar-se-á no que
couber, âs áreas de livre comérç:io de Pacaraima (ALCP) e
Bonfini (ALCB), a legislação pertinente à Zona Franca de
Manaus, com suas alterações e respectivas disposições-regulamentares.
Parágrafo único. A Suframa haverá preço público pelá
utilízação de suas instalações e pelos serviços de autorização,
controle de importações e internamentos de mercadorias nas
áreas de livre comércio de Pacarairila (ALCP) e BonfiM
(ALCB) ou destas para outras reg!ões do País.
Além das duas modificações apresentadas, sugere-se que
o art_. 11 (12, no substitutivo) passe a ter- a seguinte redação:
Art. 11. As receitas decorrentes das cobranças dos preços públicos dos serviços de que trata o art. 10 desta lei,
nas áreas de livre comércio de Pacaraima (ALCP) e Bonfim
(ALCB) serão parcialmente aplicadas em educação, saúde
e s~eamento, em proveito das comunidades mais carentes
da Zona fionteiriça do Estado de Roraima, consoante projetes
~specfficos aprovados pelo conselho de administração da Suframa.
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As razões básicil-s pirã as alterações propostas encontram
O Congresso Nacionã.l decreta:
fundamento não só riaS rãz-6es de veto do projeto de área
Art. 19 FiCam criadas.~ nos M~n.icípios 9e__ :pacaraima e
de livre comércio de Guajará~Mirim, bem Cõitio nos seguintes Borifim Estado de Roi'aím·a~ áreas de livre comércio de imporargumentos·:
. tação e'exportação, sob regime fiscal especial, estabelecidas
com a finalidade de promover o desenvolvimento das regiões
1. Na supressão do parágrafo 1• do art. 9• o limite de fronteiriÇaS do extremo norte d_aquele estado e com o objetívo
importações não pode e não deve ser fixado em lei, porquanto de iricrementar as relações bilaterais com os países vizinhos,
a sua definição decorrerá não só de contingencíamentos deter- segundo a política de integração. latino~americana.
minados pelas políticas macroeconómicas nacionais, pela espeArt. 2~ O Poder Executivo fará demarcar as áreas contícialidade das atividades económiCas ·que poderão requerer nuas com a superfície de 20 km\ envolv.endo, inclusive, os
parcelas majores ou menores de importações, bem c~mo_ do perímetros urbanos dos municípios de Pacaraima e Bonfim,
próprio interesse da ALCP que diSporá de maior flexibilidade onde serão instaladas as áreas de livre comércio de Pacaraima
para negociação pOlíticci-ãdministrativa de valores mais repre- (ALCP) e Bonfim -inCluindo locais próprios para entrepossentativos.
· "
·· - - ·
--- tamento de mercadorias a serem nacionalizadas ou reexportadas.
2. Além dos argumentos expedidos nas razões de veto
Parágrafo úriicó.-Consideram-se integrantes das áreas de
da área de livre comércio de Guajará:.Mirini, quaiS sejam, livre comércio de Pacaraima (ALCP) e Bonfim (ALCB), todas
as relativas a valer-se de experiência da Suframa na implan- suas superfícies territOriaiS observaaas as diSposições ~()S ~ta.;.
tação e operação das áreas ·desta natureza e na necessidade dos e coDYenções internacionais·.
de uma s6 orientação governamental para as políticas definidas
Art. 3" As mercadorias estrangeirãS ou nadõilais envi"á-_ para o seu funciOriãmento, duas outras argumentações se colo- das às áreas de livre coinérc'ía" de Pacaraima (ALCP) e Bonfim
cam. A primeira é a de que, quando se pn~tendc;: eJ!x:uga~ (ALCB), serão, obrigatoriamente, destindas às empresas aua máquina administrativã- do País, não procede a criação de torizadas. a operarem nessas áreas.
..
.
uma nova pessoa- jurídica de Direito Público para a~ministrar
. Art. 49 A Entrada de mercadorias estrangeiras nas
áreas de livre comércio na mesma região que opera a Suframa. ár_eas de livre comérci"o de Pacaraima (ALCP) e Bonfini
Em segundo lugar, a composição -Qe organismos regionaiS (ALCP) far-se-ão com suspensão do Imposto de Importação
de desenvolvimento é matéria de lei complementar, não para e do Imposto sobre Produtos Industrializados, que-serão conlei ordinária (art. 43, § 1', item II, da Constituição). Ademais, vertidos em isenção quando forem destinadas a:
a nossa legislação da Zona_. Franca de Manau.s, _é_ a Inelhor
I -Consumos e vendas internas nas áreas de livre comér·
e mais eficiente para as citadas áreas de livre comércio. A cjo de_Pacaraima (ALCP) e Bonfim (ALCB);
última modificação prevista, objetiva ·perinftíi_êiU6,-ápós o
II- Beneficiamento. em seus territórios de pescado, pepagamento dos custos operacionais de funcionamento das cuária, recursos minerais e matérias-primas de origem agrícola
ALCP, o saldo derivado das receitas ·de cobrança do preço ou florestal;
público dos setviços de cont~ole e internamento de __ mercaIII- Agropecuária e Piscicultura;
.
doria, deva ser usado para atender demandas sociais de alto
IV- instalação e. Operação de .turismo e serviços de
relevância -·educação, saúde e saneamento- das populações qualquer natureza;
carentes da zona fronteiriça. Ná.da mais justo, oportUno e
V- Estocagem para comercialização no mercado exteradequado do que se valer deste mecanismo para, ao lado no·
da modernização económica, empreender-se ações objetivan' VI- Industrialização de Produtos em seus territórios;
__
do melhorar a qualidade de vida de tais populações.
VII -Bagagem acompanhada de viajantes, ob..s.ervados
Feitas tais -apreciações e sugestões e entendendo que as as limites fixados pelo Poder Executivo por intermédio do
alterações não comprometem os .objetivos que ·se pretende Departamento-da Receita Federal.
·
alcançar com a aprovação do referido projeto de lei, submeto
-· § 1" As demais mercadorias estrangeiras, inclusive as
à análise e julgamento desta comissão, a proposta _de alteração utilizadas como partes, peças ou insumos de produtos indusdo parecer do Senador César Dias, incorporando as modifi- trializados nas áreas .de livre comércio de Pacaraima (ALCP)
cações referidas para a sançã.o, sem vetos, da Presidência e Bonfim (ALCB) gozarão cl~ suspensão dos tributos referidos
da Republica.
·
neste artigo, mas estarãc sujeitas a tributação no momento
Finalmente, dada a existência de projeto similar, também de sua internação.
.
..
aprovado na Câmara dos Deputados e de autoria do ex-De§ 29 Não se aplica o regime fiscal previsto neste artigo
putado Mozariildo Cavalcanti -:: PLC n• 26, de 1991 - n•. A:
S. 740-B na Câmara dos Deputados- Cuja rilatéria, por espea) Durante o prazO estabelecido no art. 4, inds<'f 8, da
cial deferência do Presidente desta Comissão ao Estado de Lei n9 7.232, de 29 de outubro de 1984, aos bens finais de
Roraima coube a mim relatar; idealizei a junção de ambos informática;
·
·
em um só. projeto, nos termos da seguinte:
b) armas e munições de qualquer natureza;
c) automóveis de passageiros;
d) bebidas alcoólicas;
SUBSTITUTIVO AO PROJETO DE LEI_DA CÁMARA
e) Perfumes;
N• 25 DE 1991
O fumos e seus d.erivados.
(N• 4.790-E/90 na Casa de orjgelJI}
Art. 59 As importações- de mercadorias destinadas as
(Da Senadora Marluce Pinto)
áreas de. livre comércio de ..E.acaraima (ALCP) e Bonfim
Cria áreas de lilTe comércio nos municípios de Pac~ (ALCB) estarão sujeitàS a--"Guia c;Ie importação" ou docuraima e Bonfim, no Estado de Roraima, e dá outras provi- mento de efeito equivalente, previamente ao desembaraço
aduaneiro;
dências.
o
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AS- iõJ.p-õrtaçóes de que trata e~te artigo

deverão contar com a prévia anüência da superintendência

da Zona Franca de Manaus- Suframa:
Art. 4" A Compra de mercadorias estrangeiras armaze.:.
nadas nas áreas de livre comércio de Pacaraima (ALCP) e
Bonfim (ALCB) por empresas estabelecidas em qualque_r Ou~
tro ponto do Território- Nacional, é considerada, para efeit~~
administrativos e fiscais, cómo importação iiõrmal.
Art. 7~ A venda de mercadorias nacionais Ou nacionalizadas, efetuada por empresas estabelecidas fora das áreas
de livre comércio de Pacaraima (ALCP) e Bonfim (ALCB),
para empresas ali sediadas, é equiparada a exportação.
Art. 8~' O Poder Executivo regulamentará a aplicação
de regimes aduaneiros especiais para as mercadorias estrangeiras destinadas às áreas de livre comércio de Pa~raima
(ALCP) e Bonfim (ALCB), assim como para as mercadorias
dela procedentes.
Art. 99 O Banco ceirtral do Brasil normatizará os proC!!dimentos cambiais aplicáveis às operações das áreas de livre
comércio de Pacaraima (ALCP) e Bonfim (ALCB), criando
-mecanismo que favoreça-m seu comércio ~xterior.
Art. 10. O limite global para as importações -através
das áreas de livre comércio de Pacaraima (ALCP) e Bonfím
(ALCB), será estabelecido, anualmente, pelo Poder Executvo, no -ato que o fizer para as demais áreas de livre C:O~ércio.
Parágrafo único. A -critério do Poder ExecutivO, poderão ser excluídas do limite global as importações de produtos
pelas áreas de livre comércio de Pacaraima (ALCP) e Bonfim
(ALCB), destinados exclusivamente à reexportação, vedada
a remessa de divisaS correspondentes e observados, quando
reexportados, todos os procedimentos legai.s aplicáveis as exportações brasileiras.
Art. 11. Ficam as áreas de livre comércio de Pacaraima
(ALCP) e Bonfim (ALCB) sob a administração da Superintendência da Zona Franca de Manaus --SUFRAMA, que deverá
promover e coordenar suas implantações. Aplicar-se-á, no
que couber, às áreas de livre comércio de Pacaraírna (ALCP)
e Bonfim (ALCB), ã legislação pertinente à Zona Franca
de Manaus, com suas alterações e respectivas disposiçôeS regulamentares.
Parágrafo único. A Stiffama haverá preço público pela
utilização de suas instalações e pelos serviços de autorização,
controle de importações e iritemamentos-de mercadorias nas
áreas de livre comércio- de Pacaraima (ALCP) e Bonfim
(ALCB) ou destas para outras regiões do País.
Art. 12. As receitas decorrentes das cobranças doS preços públicos dos serviços de que trata o art. 10 desta lei,
nas áreas de livre comércio de Pacaraima (ALCP) e Bonfiril
(ALCB) serão parcialmerite aplicadas em educação, saúde
e saneamento, em proveito das comunidades mais carentes
da zona fronteiriça do Estado de Roraima, conso_ante projetas
específicos aprovados pefo Conselho de Administração da Suframa.
Art. 13. A Secretaria da Receüa Federal exercerá a
vigilância nas áreas de livre comércià de Pacaraima (ALCP)
e Bonfim (ALCB) a repfessão ao contrabando e ao descaminho, sem prejuízo da competência do Departamento de
Polícia Federal.
Parágrafo únii::O. O Poder Executivo deverá assegurar
os recursos materiais e- humanos necessários aos serviços de fiscalização e controle aduaneiro das áreas de livre comércio_
de Pacaraima (ALCP) e Bonfim (ALCB). ·

.
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Art. 14.__ As t$enções_e benefícios daS áreas .de livrecorrléido de Pacaraima (ALCP) e Bonfiril (ALCª) s~rão rna~!idos durante 25 anos. _
-Art. 15. Esta lei entra em Vígor na data de sua PL~:bli~
cação.
Art. 16. Revogam-se as disposições em contrário.
PROJETO DE LEI DA CÂMARA N• 25, DE 1991
Safei- aas Comissões_, 17 de setembro de 1991. -Raimundo
Lira, Presidente - Marluce Pinto, Relator - Esperidião
Aminl, Levy Dias, César Dias (vencido), - Beni Veras Pedro Simon - Dario Pereira ~ João Rocha - Meira Filho
- Júnia Marise - -Henrique Almeida - Ney Maranhão Nabor Júnior- Eduardo Suplicy (contrário)
Voto em S~parado, v~ncido, do ~enad.or César
Dias, na Comissão de Assuntos Ecof!~Dlicos, s_obre _9
· ----Projeto de Lei da Câmara n• 25, de 1991 (n• 4.790-E,
-de 1990, na origem), que "cria áreà de lfvre comércio
na Vila Pacarahna, Município de Boa Vista, Estado
RoJ;:"Bima e dá outr~s providências".
O Projeto de Lei n• 4.790-E, de 1990, de iniciativa do
Senhor PresicJent~ .da R~públ~ca!. nos_ Jerrn<?s. ,9~ Jv,tensagem
n9 247. de 13 de março de 1990, "-cria área de livre comércio
na Vila ~e Pacaraim'!t _Minicípio de_ Boa_ Vis_ta, _:esta,do d~
Roraima e Q._á O!!tras provit;iênçja?" ._
- Cosoãnte o disposto no art. 64 da Constituição Federal,
o projeto que ora se relata foi apreciado inicialmente na Câmara dos Deputados, onde foi aprovado com emenda já incorpo_
_
rada à sua- red-aÇ~9 atuJtL
O projeto estabelece a criação de área de lívre comércio
n.a Vila Pac;_~ra_ima,, Município de Boa Vista, Estado de Roraima, especifican.do, para tanto, superfície abrangida, espécie,
qes~i~~çãp e cq~diçP.e~ _dç i_J!gr,e~.~o d.e rner.~_çiori~s,_ :ç~gra~
fiscais e alfandegárias, limites de importação, estrutura administrativa e demais requisitos, inclusive data de 1nstalação.
A iniciativa do piojeto decorre da Exposição de Motivos
Interministeri;:tl na 50, de 13 ,d_e março de 1990, dos Ministros
do Interior e Chefe do Gabinete Militar, que ir:tforma:
a) a conclusão dos estudos para a criação da área de
livre corriércio-na Vila de Pacaraima, Município de Boa Vista,
Estado de Roraima, pelo Grupo de Trabalho especialmente
criado no Poder Executivo para tal fim;
, b) que os estudos realizados demonstraram que a região
possui condições bastantes adequadas para a implantação de
um-projeto de tal natureza, tanto pela promoção do desenvolvimento regional como pelo incremento às relações bilaterais
com os países fronteiriços~
c) a existência de significativa atividade comercial de fronteiras, conhecida como "comércio-formiga.. ;
d) existir, na Vila de Pacaraim~, razoável infra-estrutura
de serviços, cuja ade-quação possibllitará a implantação de
projeto sem dsco de impacto ambiental na área proposta;

e) ser o projeto fator de consolidação de novo pólo irradiador e d~ c_or.reQQJ;'_ Qe a_bastecimento e .c;:xportação, ao longo
dos rios Negro e Branco e_ da_rodoyia BR-174. Na Câmara dos Deputados. foi o projeto apreciado pelas
Comissões de ConstituiçãO e J ustiç3. -e de Redação-, de Finanças
e Tributação e de Economia, Indústria- e-comércio, tendo
obtido pareceres favoráveis quantõ à consitucionalidade, juridicidad~1 t.é.cnica leg~S:l'!ttva e. mérit_o, send~ ~pr~~ado__p._ª_quela
casa com a inclusão de emenda única, oferecida em plenário,
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alterando a data de vigência da lei para 19 de janeiro de 1991.
com vistas a adequar o texto _leg~l ao disposto na Lei n~
8.074/90 (Lei de Diretrizes Orçamentárias para 1991).
É o relatório.
A importânCia da iniciativa do Projeto de Lei n" 4. 790-E,
de 1990, abrange aspectos de caráter regional e nacional. No
primeiro aspecto,- representa uma significativa oportunidade
de desenvolvimento local, com crescimento económico, geração de empregos e melhoria geral das condições de vida para
os residentes na área prevista e em- suas regiões de i~fluência.
Em termos nacioria-is, vai o projeto ao eitcontro da política
de fortalecimento económico de nossas fronteiras e Crescimento das relações bilaterais com os países lfrnítrofes.
Acresça-se ao -exposto a possibilidade de absorção de
mão-de-obra ociosa decorrente da desativação de áreas de
garimpo no Estado de Roraima, minorando os conflitos sociais
daí decorrentes.
O texto ora apreciado cOritempla, de fOirrii-adequada,
as condições necessárias para ·o fuilcionamento de urna área
de livre comércio, pelo que somos pela aprovação integral
do projeto.
Sala das Comissões, 17.de setembro de 1991.- Senador
·
·
César Dias.

.....:·o

parecer éf:ivoO SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva)
rável ao projeto, nos termos ~o su~stitutivo que oferece.
Completada a· instrução da matéria, passa-se à -discussão
do projeto e do substitutivo em turno Unico. (Pausa.)
O Sr. Eduardo Suplicy- Sr. Presidente, peço a palavra
para discutir.~0 SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) -Concedo a palavra ao nobre Senador.
O SR. EDUARDO SUPLICY- (PT- SP. Para discutir.
Sem revisão do orador.) --Sr. Presidente, queira extemar
a preocupação relativamente à questão de eventual área indígena que estaria sendo objeto da proposição da criação desta
zona franca~
A Senadora Marluce Pinto está me informapdo que esta
área de zona franca compreende somente 20 Km 2 , que abrange
em especial apenas a área do próprio- muniCípiO, e está me
garantindo que não haverá qualquer prejuízo para a área indígena; e que não haverá qualquer prejuízo nO-que diz respeito
à preservação dos díreitos da população indígenaque lá mora.
Gostaria de poder conhecer mais de perto essa região.
Comprometi-me com a Senadora Marluce Pinto de, na primeira oportunidade, ir ao local. Inclusive, S. Ex~ apresentou os
argumentos, ontem, tanto na Comissão que tratou do assunto
quanto neste Plenário. Expresso, assim, a iiliriha preocupação
com respeito ao assunto.
Era o que tinha a dizer.
O Sr. César Dias- Sr. Presidente, peço a palavra para
discutir.
O SR. PRESIDENTE: (Iram Saraiva)=- Concedo a palavra ao nobre Senador.
O SR. CÉSAR DIAS (PMDB- PR. Para discutir. Sem
revisão do orad_or.)- Sr. Presidente, quero apenas me congratular com o Senador Eduardo Suplicy, que soube compreender que, na realidade, com o Decreto de 21 de abril
deste ano, o Presidente da República tornou insubsistente
toda a área indígena que havia sido preconizada pelos decretos
Çtnteriores do Presidente José Sarney.
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Realmente, essa região de Pacaraíma já é uma vila _de
três mil habitantes, tendo em se_us arredores uma colónia de
produtores agropecuários, um siStema bancário, rede elétr~ca.
escolas, Polícia Federal, Exército, Polícia Militar, enfim, toda
a infra-estrutura _çle uma cidÇtde.
O documento que a Funai apresentou _aos Senadores diz
que essa seria uma áre(! i~dígena; na r~al_idade, não o é, porque
o documento a que se fez referência é da Fazenda São Marcos,
que dista da~região de Pacaraima entre oitenta e oitenta e
çin~Q__quilómet_ros. Por que_ vamo~_ criar_ u~a zona l!vre de
comércio numa área indíge-p.a~ -s-enào que temos tanta_terra
e já existe uma pretensão muito audaciosa da Funai de querer
mais de 62% da área do nosso Estado? Tr_ata-se de um Estado
que já está nascendo sem, praticamente, um espaço vital Para
o seu desenvolvimento sócio-económico. _
._
_
Gostaria de pedir apo-io aos demais Senadores ·para que
votem favoravelmente nesse projeto, que dará uma luz ao
povo de Roraima, que está sendo muito sacrificado com a
involução das áreas mineradoras que existiam na região.
Recentemente, fizemos um conclave em Boa V:ista, através da_Assembléia Legislativa, e tivemos as ilustres presenças
dos Senadores Esperidião Amin, Jonas Pinheiro, Ronan Tito
e Pedro Simon que visitaram a região de Pacaraíma e viram
que lá realmente há uma cidade.
Eu gostaria que o Senador Eduardo Suplicy aceitasse
o convite da Senadora Marluce Pinto de visitar o nosso Estado,
porque queremos também defender a população indígena.
_Muito obrigado.
A S~ Marluce Pinto - St". PreSidente, peço a palavra
para ·discutir.
O SR. PRESIDENTE .Oram Saraiva) - Concedo a palavra à nobre Senadora.
A SRA. MARLUCE PINTO (PTB - RR. Para discutir.
Sem revisão da oradora.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores,
sei que o projeto já foi áprovado, dispensando até qualquer
tomentário, mas eu não -poderia deixar de agradecer aos nobres colegas pela compreensão de o haver aprovado.
Realmente, nessa área- quando falei ao nobre Colega
Eduardo Suplicy, S. Ex• acred_itou, mostrei-lhe o mapa já existe a cidade. Não se trata de área indígena. Nunca se
ouviu falar na História do Brasil que área de fronteira seja
área ind!gena, e essa é uma área de fronteira~ Aliás, as duas
o são, porque u projeto de Pacaraima faz fronteira com a
Venezuela e o de Bonfim, Com a Guiana. Agradeço a,os meus
n9bre"s- Colegãs por esse acolhimento, pÕrqUe reãhliente para
um Estado novo, implantado a partir de 19 de_ jaiieiro, com
tantas dificuldades existentes agora na região Amazônica~ isso
vai ser a nossa redenção.
O nosso povo e os microempresários só terão de ficar
gra:tos e todos os Senadores por essa grande oportunidade
concedida ao novo Estado de Roraima: o progresso daquela
região.
Muito obriga-da a todos.
O SR. PRESlDJ;:NTE (Iram Saraiva) - Concedo a palavra ao nobre Sena.dor Aureo Mello.
O SR. AUREO MELLO (PRN - AM. Para discutir.
Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, subscrevi o pedido
de urgência formulado pela nobre Senadora representante
do Estado de Roraima, Marluce Pinto, no sentido de que
nessas-áreas de Pacaraima, fronteriças com a Venezuela, fosse
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instalada uma zona de livre comércio. E o fi:i-conscic!-ntemente,
porquanto, de uma maneira restrita, se poderia, talvez, ao
embalo das concorrências mesquinhas, pensar que isso poderia
prejudicar à Zona Ftanca -de Manaus.
Porém, no meu entendim-ento, tudo aquilo que significa
progresso, ampliação e atrativo ·come"rcial, industrial e mercantil para qualquer daqueles setores de que é compOsta a
grande área vem a se constituir -um i_mpulso de progresso
e uma razão das mais justificáVeis para que conSintamos e
demos o nosso aplauso para tal tipo de iniciativa.
Daí por que, Sr. Presidente, infenso a qualquer crítica
referente a esse apoiamento, eu o faço na certeza de que
será mais um põlo de atração e de expansão comercial para
vitalizar e promover a ciiculã.Ção financeità' da gninde área
da qual sou represenante neste Senado.
Assim, Sr. Presidente, entendo também que a proposição
é de ser aprovada e a ela estarei dando o meu apoio.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) - Não havendo
mais quem qUeria discutir~ encerro- a disCusão:
.
Em votação. o substitutivo que tem preferéricia regimental.
Os Srs. Senadores .que o aprovam queiram permaneCer
sentados. (Pausa.)
Aprovado.
Aprovado o substitutivo, fica prejudicado o projeto.
A matéria irá à ComiSsãO Dfietora a fim de redigir o
vencido para o turno suplementar.
O SR. PRESIDENTK (Iram Saraivar- Sobre a mesa,
substitutivo em turno supleffientar que ·será lido pelo Sr. 1o
Secretário.
É lido o seguinte:

PARECER N• 348, DE 1991
(Da Comissão Dircitora) .
Redação do vencido para o turno suplementar do
Substitutivo do Senado ao Projeto de Lei da Câmara
n" 25, de 1991 (n9 4.790, de 1990, na Casa de Origem).
A Comissão Diretora apresenta- a redação- do vencido
para o turno suplementar do Substitutivo do Sen_adà
Pro-:
jeto de Lei da Càmara n" 25, âe 1991, (n" 4.790, de 1990,~
na Casa de origem), que cria áreas de livre comércio nos
Municípiõs de PaCaraima e Bonfim, no Estado de Roraima
'
e dá outras providências.
_
Sala das Reuniões_ da Comissão, 18 dc_s_etembro de 1991.
-Alexandre Costa- Presidente, Carlos De'Carli- Relator
Lucídio Portella - Iram Saraiva.
'

ao

ANEXO AO APRECE R N'' 348, IYE f991
Redação do vencido para o turno suplentar do Substitutivo do Senado ao Projeto de Lei dã Câmara no 25,
de 1991 (n' 4.790, de 1990, na Casa de origem).
Cria áreas de livre comércio nos municípios de Pacaraima e Bonfim, no Estado de Roraima, e dá outras
providências.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1" São criadas, nos municfpios de Pacaraima e
Bonfim, Estado de Roraima, áreas de livre comércío de iiTiportação e exportação, sob regime fiscal especial, estabelecidas
com a finalidade de promO\!"ér o-desenvolvimento das regiões
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frontereiças do extremo norte daquele Estado e com o objetivo
de in~J:"ementar as relações bilaterais corn--os palses vizinhos,
segundo a política de integração latino-americat;~a.
Art. zo-- O Poder Executivo fará demarcar as áreas contínuas com a superfície de vinte quilometras quadrados, envolvendo inclusive, os perímetros urbanos dos Municípios de
Pacaraima e Bonfim, onde serão instaladas as áreas de livre
comércio de Pacaraima (ALCP) e Bonfim (ALCB), incluindo
locais próprios para entrepostamento de-mercadorias a serem
nacionalizadas ou reexportadas.
_ Parágrafo único. Consideram-se integrantes das áreas
de livre comércio de Pacaraima (ALCP) e Bonfim (ALCB),
toda suas superfícies territoriais q_bservadas as disposições dos
tratados e convenções internacionais.
Art. 3~ As mercadorias estrangeiras ou nacionais enviadas às áreas de livre comércio de Pacaraima (ALCP) e Bonfim
(ALCB), serão, obrigatoriamente, destinadas às empresas autorizadas a operarem nessas áreas.
_Art. 4o A entrada de mercadorias estrangeiras nas áreas
de livre comércio de Paearaima (ALCP) e Bonfim (ALCB)
__ far-se-á'com suspensão do Imposto de Importação e do Imposto sobre Produtos Industrializados, que serão convertidos em
isenção quando forem destinadas -a:
I - consumo e venda interna nas áreas de livre comérciode Paearaima (ALCP) e Bonfim (ALCB);
-II :-:-.beneficiameri.to, Cm-seus territóriOS -de pescadO, pecuária, recursos rnenerais e matérias-primas de origem agrícola
ou florestal;
III- agropecuária e piScicultura;
IV- instalação e operação de turismo e serviços de qualquer natureza;
_ V- estocagern para comercialização no mercado externo;
VI_:_ industrialização de produtos em seus territórios;
VII- bagagem acompanhada de viajantes, observados
os -limites- fiXa-dos pelo Poder Executivo por intermédio do
Departamento da Receita ·Federal.
§ 1~ As demais mercadorias estrangeiras, inclusive as
utilizadas corno partes, peças ou insumos de produtos industrializados nas áreas de livre comércio de Pacaraima {ALCP)
e Bonfim (ALCB) gozarão de suspensão dos tributos referidos
ne:ste a.rtjgo, mas estarão sujeitas à tributação no momento
de sua internação.
§_ 2~ Não se aplica o regime fiscal previsto neste. artigo
a:
a) durante o prazo estabelecido no art. 49 , inciso VIII,
da Lei n"' 7.232; de 29 de outubro de 1984, aos bens finais
de informática;·
b) armas e muniçõ_es de qualquer natureza;
c) automóveis de passageiros;
d) bebidas alcoólicas;
e)perfumes;
--- f) fumos e seus derivados.
Art. 5"' As importações de mercadorias destinadas âs
áreas de livre comércio de Pacaraima (ALCP) e Bonfim
(ALCB) estarãp sujeitas a "guia de importação" ou documento de efeito equivalente, previamente ao desembaraço
aduaneiro.
Parágrafo único. A~ impOrtações de que trata este artigo
deverão contar com a prévia anuência da Superintendência
da Zona Franca de Manaus-"- SUFRAMA.
Art. 6" A compra de mercadorias estrangeiras armazena4as nas áreas de livre comércio de Pacaraima {ALCP) e
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Ronfim (ALCB) por empreSas estafielecidas em qualquer ouO SR, PRESIDENTE (Iram Sar-aiva) :.___ Erií discussão
tro ponto do território nacional, é considerada, para efeitos
o substitutivo em turno suplementar. (Pausa.)
administratiVos e· :riscais, cOmo importação normal.
Não havendo quem p~ça a palavra, encerro a discussão.
Art. 7" A venda de mercadorias naciOilais ou n3.dQiia~
- Encerrada a aiscussão sem apresentação de emendas,
lizadas, efetuada por empresas estabelecidas fora das áreas
a proposição é definitivamente adotada, dispensada a redação
de livre comércio de Pacaraima (ALCP) e Bonfim (ALCB),
final.
para empresas ali sediadas, é equiparada a exportação.
A matéria volta à Câmarã. dos Deputados.
Art. 89 O Poder Executivo regulamentará a aplicação
O SR, PRESIDENTE (Iram Saraiva) - A Presidência
de regimes aduaneiros especiais para as- inercad~rias estrandesigna os Srs. Senadores Dirceu Carneiro, Márcio Lacerda,
geiras destinadas às áreas de livre comércio de PaC<l_raima. Odacir Soares, José Fogaça, Pedro Simon, Irapuan Costa Jií(ALCP) e Bonfim (ALCB), assim como para as mefeadorias
nior para participarem da II Reunião da Comissão Parlamendela procedentes.
tar Conjunta de Integração Brasil-Argentina, a realizar-se em
ArL 9<:> O Banco Central do Brasil normatizará os proBuenos Aires, no período de 19 a 21 de setembro.
cedimentos cambiais aplicáveis às operaÇões das áreas de livre
____
o SR, PRESIDENTE (IraiTI Saraiva)- Está esgotada
comércio de Pacaraima (ALCP) e Bonfim (ALCB), criando
a matéria cOnstã:ilte da Ordem do Dia.
mecanismos que favoreçam seu comércio exterior.
Há oradores inscritos.
Art. 10. O limite global para as importações através
_ CoiiCedo__ a palavra ao nobre Senadq_r Maurício Corrêa,
das áreas de livr_e comércio de Pacarairita (ALCP) e Bonfim
(ALCB), será estabelecido, anualmente, pelo Poder Execu- como Líder.
tivo, no ato que o fizer para as deffiaTs áiêas de livre comércio.
O SR, MAURÍCIO CORRi!:A (PDT---:- DF. Como Líder,
Parágrafo único. A critériO d_o Poder ExecutivO,- podepronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) rão ser excluídas do_ limite global as importações de produtos
Sr. Presidente, Srs. Senadores, examinamos hoje na Comissão
pelas áreas de livre comércio de Pacaraima (ALCP) e Bonfim
de Constituição, Justiça e Cidadania um ofício encaminhado
(ALCB), destinados exclusivamente à_ reexportação, vedada
pelo eminente Procurador-Geral da República acerca de exora remessa de divisas correspondentes e observados, quando
bitações que teriam sido praticadas pelo Senhor Presidente
reexportados, todos os procedimentos legais aplicáveis às exda República no ato regulamentador da Lei n" 8.301, que
portações brasileira.
autOriza as privatizações no Brasil. Acredito que do_ ponto
Art. 11. Estão as áreas de livre comércio de Pacaraima
de vista técnico-jurídico é irresponsável o parecer que· tive
(ALCP) e Bonfim (ALCB) sob a administração da Superinten, o privilégio de relatar. E, lamentavelmente, em decorrência
dência da Zona Franca de Manaus- SUFRAMA, que deverá
de uma assessoria mais atenta, O Presidente da República
promover e coordenar suas implantações, sendo, inclusive,
tem cometido reiterados desJizes constitucionais.
aplicado no que couber, às áreas de livre comércio de PacaRecentemente, Sua Excelência baixou o Decreto n9 177,
raima (ALCP) e Bonfim (ALCB), a legislação pertinente â
qu~ retrata outra violenta incqnstitucionalidade e agride o
Zona Franca de Manaus, com suas alterações e respectivas
monopólio das telecomunicações previsto na Córistítuição Fedisposições regulamentares.
deral. Em ·virtude disso., f<!-Iei Um rápido pronunciamento para
Parágrafo único·. A Suframa haverá preço _público pela
deixar bem patente a nossa posição e alertar o Senado 'sobre
utilização de suas instalações e pelos serviços de autorização,
o que está acontecendo.
controle de importações e internamentos de mercadorias nas
Na verdade,no pacote das medidas preconizadas pelo Preáreas de livre comércio de Pacaraima (ALCP) c Bonfim sidente da República, com Vistas- aalterações constitucionais,
está realmente a extinção do monopólio das telecomunicações,
(ALCB) ou destas para outras regiões do País.
Art. 12. -As receitãs decorrentes das cobranças dos pre- embora saibamos que quase todos os países mais adiantados
ços públicos dos serviços de que trata o parágrafo único do
mantêm o monopólio das telecomunicações.
art. 11 desta lei, nas áreas-de livre comércio de Pacaraima
Srs. Senadores, a matéria que ora se coloca sob a atenção
(ALCP) e Bonfim (ALCB) serão parcialmente aplicadas em de V. Ex~s é da maior importância para o País, por suas profuneducação, saúde e saneamento, em proveito das comunidades das implicações sobre o futuro de um dos nossos setores de
mais carentes da zona fronteiriça do Estado de Roraima, Con- serviço público mais essenciais ao bem-estar e ao progresso
soante projetes específicos aprovados pelo Conselho de Admi- da Nação,
.
nistriçãó -da Suframa.
Para -bem sftuar a questão, conVem "fazer as seguintes
- A-rt. 13.- A Secrefa!ia· da Receita Eederal exercerá a considerações preliminares:
vigilância nas áreas de livre comércio de PaCaraima (ALCP)
Telecomunicações é um dos dois mais rendosos e cobiçae Bonfim (ALCB) a repressão ao contrabando e ao desca- dos negóciOs do Mundo. O oU iro é- Õ petióleo.
rninho, sem prejuízo da competência do Departamento_ de
As telecomunicações, associadas à informática, representarão, em futuro próximo, 40% do PIB mundial.
Polícia FederaL
Parágrafo t.íriiCó:-- O Poder ExecutiVo_ deverá assegurar
Bem por isso poderosas corporações transnacionais intenos recursos materiais e humanos necessários aos serviços de sificam. suas inVestidas sobre as telecomunicações em todo
fisCaliZaçãO de OOiitfole aduaneiro das áreas de livre corpéi'cio o Globo, sendo conhecidas as pressões sobre os PTI (postais,
de Pacaraima (ALCP) e Bonfim (ALCB),
telefónicos e telegráficos) europeus objetivando a quebra dos
Art. 14. As isenções e benefícios das áreas de livreco- monopólios estatais nesses serviços, medida que, no caso da
mércio de Pacaraima (ALCP) e Bonfim (ALCB) serão mao, Inglaterra, é apontada como uma das causas da __ derrocada
do Partido Conservador em todas as eleições provinciais que
tidas durante vinte e cinco anos.
Art. 15.. Esta lei entra em vigor n·a data de sua publi- lá se têm realizado. Patente é a insatisfação da sociedade
i:rigJ.esa após a supressão do monopólio estatal nas telecomucação.
Art. 16. Revogam-ses disposições em contrário.
nicações.
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Em relação ao Terceiro Mundo e, particularmente, à
América Latina, a estratégia adotada por tais grupos internacionais foi retratada, com espantosa desfaçatez; em eilfre-Vistã
concedida por um dos membros do Cortselho da "Ariléricas

Socíef}"', órgão patrocinã.dor da Comissão ·da Dívida Rockefeller, à ExeCutive lntelligence Review, publicada em sUa edição de 13 de setembro de 1983.
Nessa ocasião, interrogado sobre a posição da aludida
comissão relativamente à dívida da Améríci Latina, o n!ferido
cidadão emitiu incríveis conceitos e inforinações, cornó Os
contidos nestas passagens que, em seguida, reproduzirei para
Vossas Excelências:
-·
·
"Precisava haver uma mudança nas normas governamentais na Argentina, Brasil, México e outros países."
" ... abrir o capital delas (empresas estatais) para investimentos estrangeiros. Isto também se aplica a empresas como
Petrobrás, no Brasil."
"No México e no Brasil, nós temos que dar um fim nas
leis que versam sobre o fato de investidOres estrangeiros não
poderem possuir 100% âe Uma empresa ...
E se não bastasse-, pasmem Vossas Excelências diante
do que vai nestes trechos. Perguntado "como vocês farão
para que essas nações mudem as leis?", respondeu o "ilustre"
entrevistado:
"É um processo lento. Primeiro', -nós temos-nos rellrtido
com eles, como eu já disse, para pressioná-los a mudarem
as leis. Depois, existe o fato de que nós não daremos mais
dinheiro até que eles façam isso. Nós ternos dito a esses governos: Se vocês querem investim'ento estrangêirO, Võeés-têm
que eliminar aquelas barreiras."
"Nós temos conseguido alguns resultados. O Equador
recentemente afrouxou as restrições quanto aos investimentos
externos. O Brasil está manobrando nesta direção. A organização responsável na determinação de quais são as "indústrias
de interesse nacional" está ficando mais flexível e permitindo
um maior investimento externo. Enquanto ísso, as medidã.s
correntes adotadas pelo FMI são bastante amargas e os países
endividados não possuem outras fontes de crédito. Eles concordarão mais cedo ou mais tarde."
E prossegue o "big shot" nesta sua impref,sionante ·sucessão de revelações sobre a estratégia de Wall Street_ s9bre
a América Latina. Após a pergunta do repórter sobre se "não
existe o perigo de que se você pressionar muito com medidas
de austeridade, eles venham a declarar a moratória nos seus
débitos estrangeiros?'.-,--saru-se ele com estaS afirmativas:
"Você tem toda a razão. E não me sinto seguro sobre
a possibilidade do Brasil, por exemplo, sobreviver à presente
crise doméstica. Mas não_ existe outra solução, a não seratravés de um processo bastante austero. É bem verdade _que
isso pode causar um caos social, mas o protesto das massas
populares pode ser usado para promover as mudanças. Haverá
uma pressão bastante acentuada por parte do público, devido
ao desemprego, em cima desses governos, par~ que as leis
sejam mudadas a fim de que consiga novos créditos. Nós
temos que usar a austeridade e o .caos social para fazer com
que as instituições do país cedam e, assim, promdVet-as·mudanças das leis.'' Cabe repetir: "Nós temos que usar a austeridade e o caos social para fazer com que as· instituições dopaís cedam e, assim, promover as mUdanÇas das leis."
.. Quanto m·ais isso for feito a:gorá"- Continua o entrevistado, membro do Conselho da "América Society" - "para
reduzir os níveis de expectativa, melhorias serão os reSultados.
Não há muito dinheiro disponível para distribuição. É muito
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duro, mas é verdade. Nós vamos fazer a mesma cois(l; nos
Estados Unido_s -: reduzir os níveis de e_x_pectativa."
Prestem V. Ex~s atenção para estes trechos:
·~e 9_ desemprego continuar no Brasil, ese a insatisfação
sc~_cial t9:fn~ as instituições inoperantes, el!_ pão excluiria a
possibilidade de um novo golpe militar, encabeçado por uma
figura _tipo Pinochet, para impor austeridade, como ocorreu
em 1964. É cruel e doloroso mas nós não temos outra alternativa. Nós- tenlõS Que continuar a---segura-r novos créditos e
pressionar da maneira como estamos fazendo, o máximo que
pudennos.
Agora dizemos nós:
Desde essa ocasião, em 1983, sintomaticamente~ fatos
e'Stranhos passaram a acontecer no panorama oficial brasileiro.
No que respeita ao setor de telecomunicações, o Sistema Telebrá~, cujos serviços chegaram a atingir, até há_ pouco tempo,
níveís internacionais de excelência; esse complexo empresarial
que tanto representa para o povo brasileiro e cuja solidez
e bom funcionamento lhe interessam vivamente por ser essencial para todos os campos de ativiade da vida nacional vem
sofrendo, desde algum tempo, pode-se afirmar que sintomaticamente desde a época da citada e estarrecedora entrevista,
u~_ sistemático ·e insidioso processo de garroteamento que
v1sa, a exemplo do que ocorre a outras estatais brasileiras
justificar a quebra do monopólio em setO!es estratégicos d~
economia.
Esse processo, que se insere na caudal das mencionadas
investidas de poderosas corporações transnacionais, tem-se
constituído, num primeiro plano, no caso <la Telebrás de
medida~ internas d~ contenção das expansões dos meio~ de
prestaçao dos servtços, sob a alegação de ser necessária à
redução do déficit público, a despeito de contar então o Siste~~ Te_lebrá~ com disponibilidades próprias que lhe permihnam mvestir sem recorrer aos cofres da Nação. A irrealidade
t~rifá:ia, ii?posta ao Sistema fora dos- párâmetroS constiiU-cwnais, veiO a ser outro passo do progressivo processo de
esttangulãmeflto.

A estagn_aç~o daí CQ_nseqüente, antes induzida e forçada
pela Seplan e Ministério da Fazenda, e que gerou, pelo represamento d~ _demanda e pelo congestionamento dos circuitos,
o previsível rebaixamento dos níveis de qualidade dos serviços
de telecomunicações, vem se somar em continuidade ao processo d~esvaziamento, _a expedição de portarias e decretos
!ll_~ifestamente contrários à Lei e à Constituição, por usurparem a competência normativa do Congresso Nacional e desatenderem à vontade dos Legisladores Constituintes, expressa
em virtual unanimidade ao consagrar, no Texto Máximo o
regime de exploração estatal dos serviços públicos de tele~o
municações.
_-

Com efeito, Senhores Senadores, na mesma linha do procedimento que resultou na edição do Decreto n 9_ 96.618, de
1988, g_ue, inconstitucionalfssimam,ente, procura retirar do
monopólio federal a exploração da telefonia móvel celular
..;,.;.;; rendoso segmento dos _serviços públicos de telecomunicaç6es que o Sistema Telebrás tem plenas condições de melhor
oferecer- voltam os arautos do entreguismo a qualquer custo, incruStados na Secretaria Nacional de Comunicações, a
elaborar engenhosa obra de arquitetura técnico-jurídiC~ o Regulamento dos Serviços Limitados de Tel_ecomunicações,
que veio a ser aprovado pelo Decreto no 177, de 17 de julho

p.p.
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O Sr. Antonio Mariz- Permite-me v. Ex~ um aparte?
O SR. MAURÍCIO CORRtA _ Cõ-ili -0-rn.a.-ior prazer,

nobre Senador Antonio Mariz.

Quinta-feira 19 6125

extremamente escuso, que é o de entregar determinados servi-

ços que pertencem à União, porque são estataiS, a-empresas
particulares, a pessoas físicãs e jurídicas, numa afionta total

ao dispositivo que V_._ Ex• acabou de ler. E. em funçãO diss_o,
O SR. ANTONIO MARIZ- Senador Maurício Corrêa, apresentei urh pl'ojeto de decreto legislativo, ora na-Comissão
quero solidarizar-me com o pronundãriierito que V. Ex• faz de Constituição, Justiça e Cidadania, com parecer favorável
neste instante. O-documento que V. Ex~ traz ao conhecimentO do Senador Mansueto de Lavor, que do ponto de vista técnicO
do Senado é, como bem disse, estarrecedor. Realmente é é irrefutável. Não há como deixar de acatá-lo porque, realmenespantoso o- cinismo com que eis interesses do País são tratados te~ o decreto invade a área do monopólio estatal das telecomupor quem representa o interesse dos cartéis internaCionais nicações..
- --- -nessa área. E, no entanto, se inscrevem -dentro de uma certa
Ao invés de se entregar esse serviço-às empresas-públicas
lógica, que--é a das políticas que vêm sendo defendidas pelo da União, dos Estados, entrega-se à iniciatlva privada, às
atual Governo~ que se deixou seduzir pela idéia da internado- pessoas físicas, certamente com destinação já predeterminada.
nalização da economia, da integração_do Bra~~l_à economia
Agradeço a V. Ex~
mundial, perdendo de vista, assim, os intéreSSes básicos da
Esse regulamento, Srs. Senadores, constitui ·uma teia de
Nação brasileira. V. Ex~ tem inteira rãZio quando denuncia conceitos e definições que se encadeiam de maneira a facultar
a quebra do monopólio estabelecido na Constituição. -Tenho e promover a sibilina abertura das redes de um serviço que,
em mãos o texto constitucional e aqui está, no art. 21, que embora rotulado "limitado", destina-se, em realidade, pelo
trata das competências da União, o inciso XI, assim redigido: referido ato, a ocupar amplos espaços do serviço público.
Art. 21. Compete à União:
_
De sorte qu_e o chamado "Serviço Limitado" poderá assumir
--- ---- --proporções ilimitadas, ao talante _da autoridade ministerial,
v~· LLL~LLO --~L-·~-L·-~·-·,·-· ·~. --~·:-~·..-_._v-·=-- ._._. __ ._,.__.'-·-""'"-=·~=-----e ·o serViÇO público acabara pasSarldo :..:.... e Ie sim-=- à condiç-ão
XI -explorar, diretamente ou mediante conces- de limitado.
Essa substituição da empresa estatal, constitucionalmente
são a empresas- sob controle acionárío estatal, os s_erviços telefónicos, telegráficos, de transmissão de dados operante, pela entidade privada, que, a vingar o malfadado
e demais serviços públicos de telecomul:'-icaç6es, asse- regulamento, explorará os serviços com o handicap de poder
gurada a prestação de serviços de-informações por enti- Utilizar a própria rede pública, é afrontoSa e írrita, conforme
dades de direito privado através da rede pública de o demonstramos na justificação do projeto de Decreto LegisIativo ora·sob apreciação desta Casa. A essa substituiçãO se
telecomunicaç6es explorada pela União;
Nada pode ser mais claro, mais cristalino do que esse_ chegará por via da alteração que o regulamento introduz no
texto do_art. 21 da Constituição e nada pode ser mais contrário Côdígo Brasildro de Jelecom~nícaçOés - Leí n9 4.117_/62
a ele do que os decretos e os a tos normativos que v. Ex~ - , pela inclusão de uma nova modalidade de serviços nele
vem de citar. 0 Brasil já fez a experiêncTã da exploração dos não prevista: a do serviço limitado dedicado.
serviços priVados dessas áreas de atividade económica. É coE, por dispor diferentemente da Lei, transbordando dos
nhecido 0 estado de precariedade a que os serviços telefónicos limites do art. 84, item IV, da Carta Magna, invade, ilegítinia
foram levados_quando explorados por empresas estrangeiras__ e inapelavelmente, a ""seara de competência do Poder Legisou mesmo por concessionárias privadas_brasileiras. E foi atra- lativo Federal, estampada no art. 48, item XII, da mesma
vés _da implantação da Telebrás e _das suas subsidiárias em Carta. E, pof se contrapor ao princípiO- constitucional do art.
c_ada_estado que se alcançou 0 nível de eficiência que v. Ex~ 21, item XI, ao facultar a exploração dos serviços Telefónicos,
há pouco assinalava. Portanto, quebrar 0 monopólio do Esta- Telegráfico e de Transmissão de Da:dos poi entidades diversas
do nessa área, que é estratégica, essencial ao desenvolvimento das que ali se acham expressas, o decreto e o regulamento
brasileiro, é retroceder, é voltar ao passado, é negar 0 que que o acompanha cometem insurreição direta e frontal contra
se constitui nO mais legítiMo dos-intàesSes deSte PaíS: POrtan~ a Constituição, mereCeri.do, por ambos os ângulos de visada
o da Lei e o da Constituição - sustação imediata.
to, o discurso de V. Ex~ se insere i:uim instante eXttemamente _
De se esclarecer que a sustação cabe ser imposta ao decreiinportante, pOis que o Emendão anunciado pelo Governo,
a reforma constítucíOnal, pelo que se depreende do noticiário to e regulamento como um todo, já que imprestável será
dos jornais,- pelas declarações de porta~vozes do Governo, o- restante do texto com a supressão dos dispositivos básicos
vêm }ustarrif:nte dcsa_fiÇtr"_o COngresso Nacioilal a quebrar os sobre os-quais se assenta.
A medida ora proposta ·visa a, atendendo ao relevante
princípios que a Assembléia Nacional ConstitUinte consagrou
na ConstitUição de 1988. É preciso que-bs-'gOve:fiiOS se cons- interesse público, resgatar as prerrog-ativas do Congresso Nacienti.iem do dever de respeitar a CoDStítuição. A COilstitúíÇão- cional, que, não se omitindo diante da injurídica incursão
não pode ficar à- mercê dos tecnOCratas, -dos planos económicos na órbita de seus poderes, deixará também patente sua desasupostamente miraculosos e que têm falhado,tantas vezes nes- provação à capitulação do ExecutivO à ingerência _do FMI
te País. Creio =que é dever essencial do Senado da_ República, -por ele próprio, Poder Executivo, já declarada descabida,
da Câmara dos Deputados, do Congresso NaCíonãl zelar pela no sentido de alterações constitucionais não exatamente do
preservação desta COnstituíÇãO, fft.ito da manifestação da von- interesse nacional.
tade nacional. Por isso, congrãfulo-me com 0 discurso de v.
A inji.Iridicidade- do ato regulamentar que aí r-e-ferimos,
Ex~ que, justamente, vem colocar-se na direção- da defesa Senhores Senadores, se robustece na exposição de motivos
---- --do Minfra que o e-ncaminhou à Presidência da República,
dos interesses do BraSil.
na qual resulta patente a disposição da inconstitucional abertura e da inovação à Lei:
O SR. MAURÍCIO CORRÊA- V. Ex• verá, ao -analisar
o Decreto n"' 177, que ele dá uma cOnfigiir~çãõ"_. um nariz
5. _''Os- Serviços_ L_!_mitado~- ~e Tel~ºnl-unicações
de cera, uma aparência, e inh~rnariíe-nte tiãduz um propósito tanto poderão ser explorados para o próprio uso da
• v_• • •

....;.._o
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entidade interessada, quanto para prestação de serviço
a terceiros, o que sem dúvida nenhuma estabelecerá
um novo e vastíssimo campo de atividade de telecomunicações, totalmente aberto à iniciativa privada."
E a capitulação às imposições externas -nãó poderia se
estampar me.fhor que nas exP.ressões do Sr.Jqel Rauber, Secretáno NaciOnal i:le Comumcaçóes, prona:nCJadas pressurosamente em Washington, perante a United States Chamber
of Commerce, 7 dias após a edição do indigitãdo regulamento:
"Aos brasileiros que têm ouvido estes assuntos discutidos
repetidamente e quem duvida se algo irá mudar, tenho dito
que desta vez, profundas reformas institucionais e tarifárias
serão forçadas com todas as suas conseqüências.
Posso dizer isso pois a regulamentação de Serviços Limitados, que lida com redes para serviços privados foi assinado
agora pelo Presidente. Esta decisão irá cortar (serrar) uma
das 3 (três) pernas da "Ferramenta" Protecionista--e também
fará a perna tão curta que será impossível ligar com as _ou_tras__
duas pernas: a estrutura de tarifa e os meios tradicionaís de
operação do Sistema . .,

O SR. MAURÍCIO CORRÊA Senador Chagas Rodrigues.

sCtCmbro de 1991

Com. o maior prazer,

O SR. CHAGAS RODRIGUES- Quero'i:ne congratuiar
com V. Ex~, Senador Maurício Corrêa, e dizer que esta precisa
ser, em quaisquer circunstâncias, a decisão do C~:mgresso Nacional. Precisamos defender a ConstitUição Federal e, ao mesmo tempo. os superiores inter:esses do País.
O SR. MAURÍCIO CORRÊA- Agradeço a V. Ex•
O Sr. Nelson Wedekin- Permite V. Ex~ um aparte?
O SR. MAURÍCIO CORRÊA - Com o maior prazer,
amigo e _correligionário. Senador Nelson Wedekin.

Q_Sr. Nelson Wedekin- Cumprimento V. Ex~ pelo
pronl!nciamento que fez nesta t:~trde-. É- de algum_ m-odo a~~
lamentável que a Casa não esteja cheia para ouvir pronunciamento de tal profundidade, abordando assunto de grande rele~
vància para o interesse nacional. V. Ex• fez um histórico do
processo de desregulamentação, desestatização e intemacio~
Finalizando, desejo dizer que, assim -n.os--·posk:ióiiãndo nalização da nossa economia, qUe até- poderia ser razoável
neste pronuncionamento, não nos move ·nenhum sentimento se fosse objeto e centro de uma- ampla discussão nacional,
de xenofobia ou aversão à participação privada nos empreen- mas que, na verdade, como V. Ex~ demonstrou tão bem,
tem origem e inspiração em centros de decisão que não centros
dimentos de interesse públíco.
de decisão nacional, que visam apenas aprofundar ainda mais
No caso presente, ao contrário, estamos tratando de urri a dependência do nosso País aos interesses transnacionais,
sistema de empresas cuja controladora- a sociedade de eco~ aos "interesses dos países do Primeiro Mundo, dos países desennomia mista Telebrás- tem capital social dos mais democra~ volvidos, que passam a idéia de que o Brasil é um País em
tizados do Mundo, contando com mais de 6 milhões de acio- crise, e o é, mas só por única e exclusiva _culpa nossa, sem
--- --nistas.
lembr~r, entretanto, que nós, os brasileiros, o nosso País,
Por outro lado, à iníciatiVa privada està asseguracto;-nõ-- o Brasil é um exportador de capitais, como tão bem lembrou
setor das telecomunicações, um vastíssimo Campo de ativida~ o nosso correligionário, Darcy Ribeiro, no seu último pronundes, no fornecimento de equipamentos, produtos e serviços, ciamento que fez nesta Casa. S. Ex~ dízhi que, biStoricirnente;
aí incluída a expansão da planta instalada. Isto é perfeitamente se se fizer a conta de tudo aquilo que entrou no País e de
cabível, uma vez adotadas as cautelas legais, _e vem sendo, tudo aquilo que já pagamos, na verdade, há um dikrencial
por sinal, atualmente dinamizado no Sistema Telebrás.
a favor da remessa. ou seja, o Brasil é um País exportador
de capitaís. Mais do que isso, além de, historicamente, termos
A iniciativa privada tem sido, em verdade, o graride parceiro da Telebrás na edificação desse grande sistema, fomen- enviado. remetido mais dólares e todas as outras moedas para
tador de avanços tecnológicos e dos maimes geradores de o estrangeiro, ·ainda somos devedores de 120 bil~ões qe dóla:res. EssãS teses todas, na verdade, tendem apenas a agudizar
emprego em todo o País.
Todavia, no que conceme--â--exploração dos serviços de a crise brasilefra. a- reduzir o grau de soberania, cada vez
telecomunicações propriamente dita, tanto do básico de telefo~ mais cOmprOmetidO e prejuàicado, sobretudo petas- políticas
nia. quanto dos mais sofisticados, como os de transmiss3.o neoliberais, cada vez mais ousadas, desembaraçadas, ostenside dados, fax c telex, essa função é de ser cumprida pela vamente claras, como demonstraram as afirMações -deSse big
União segundo o modelo constitucional em vigor, ou seja, boss da Câmara Americana de Comércio. A meu ver, estaiitos
diretamente ou mediante concessão a empresas sob contrOle todos, como V. Ex•, dispostos a discutir mudanças, alterações.
acionário" estatal. É a forma que veio a se conSagrar no corPo Como disse V. Ex~, não nos move um sentimento nacionalista
da Constituição como o pr-Oduto da cristalização ·cta expe- exarcebado, nenhuma xenofobia; estamos dispostos a discutir.
riência e da evolução legislativa do País. no setorde telecomu- Mas não podemos evidentemente permitír- é que a Leí Maior,
nicações. E_ é também o -in-struritento de equilíbriO entre o a Constituição Brasileira. -o grande pacto nacional que foi
interesse -de lucro dos acionistas e o interesse social de presta~ a ConstitUinte, encerrada em 1988, e o seu iesultádo, a Carta
Magna. seja burlada, fraudada, violada por uma manobra,
ção dos serviços nas áreas carentes do País.
Por todas essas razões, reafirmamos a pfoposta de susta- por todos os modos, lamentável, via portarias, via regulamentos, mas contr;uiando, negando, violando a Constituição
ção do multicitado Decreto n~ 177/91.
brasileira. Penso que podeÍi1os discutir todaS esSã.s q-uestões
em tese. Temos o ·dever de ter a cabeça aberta e arejada
Havendo a permanência desse decreto, significa qu_e to~ para discutir essas coisas todas, independente do mérito de
dos esses serviços poderão passar para qualquer pessoa física cada uma delas. Agora, o que não cabe acontecer, sem dúvida
ou jurídica e não para as empresas estatais, para as companhias nenhuma, é que o Congresso Nacional, o Senado, permita
telefônicas dos Estados, enfim, para os se tores estatais,- que a violação da Constituição- que nós mesmos' fizemoS, 3 s·ocieterão a con:;tpetência constitucional de receber esse tipo de dade brasileira fez através da Assembléia Nacional Consti~
serviço.
tuinte. Por isso, ctimp_rimento V._ Ex• _pelo seu pronuJ_).dainento,_ como Sempre, Corajoso. HoJe, Senador Maurício COrO Sr. Chagas Rodrigues - Permite V. Ex• um áparte'!
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é um tanto complicado_ e

desgastante defender o nacionalismo, defender o Produtor
nacional, defender uma estatal pública que é brasileira, que
é nossa, que é patrimóniO do nosso PoVO e da nossa sociedade,
porque muitas vezes aqueles que o fazem são até ridiculaR
rizados, sobretudo pela grande mídia deste País. O pronunciaM
menta de V. Ex' é_ ~orajOso por causa disso, assim como
a iniciativa de V. EX' de propor à Casa um projeto de resolução
que impeça a violação permanente de dispositivos constituM
clonais, nessa fobia neoliberal, nessa fobia ~-e ~esr~gul<lmen
tação, de desestatizaçáo, que muitas vezes contraria o iQ.teresse
mais legítimo do nosso povo. Por isso, a V. Ex~ meus cumpri-

mentos.
O SR. MAURÍCIO COIÜ{ÊA- V. Ex' tem toda razão.
Imaginem os Sis. Senadores que quando o Ministro Mal-cílio Marques Moreira encaminhou a esta Casa um pedido
de empréstimo para a Embraer, teve_ a_ ousadia - eu diria
petulância -de consigriar na exposiÇão de n:lotivos q-ue aquela
injeção de 450 milhões de dólares teria o sentido de ajeitar
a vida da empresa para possibilitar a sua -venda; venda, seguramente, a ser realizada nos moldes em que está sendo realizada
a venda da Usiminas, quer dizer, com a utilização de títulos
da dívida agrária, desvalorizados, qu_e os :PC da vi~a saem
por aí afora com.Prafldo nas costas do~ sofredor~s_ por preços
irrisórios e depois fatorando para controlar o capital daquelas
empresas.
__ _
Como podemos aceitar priVatizações dessa natureza? Não
__ __ __há o menor sentido~_
De modo que, diria a V. Ex\ SenadO[ Nelson Wedekin,
que temos um grande mecanismo constitucional, o art. 49,
do inciso V, "que autoriza a sustação dos atos praticados pelo
Presidente da República, atos de regulamentação da, lei quando excedem os limites da lei.
Entretanto, infelizmente, a<Jui no Congresso há uma confusão sobre as prerrogativas_ da instituição ConE:ressp Nacional
com posiçõ-es políticas.
-,
Então, quer se fazer a privatização da Usiminas atropelando tudo, passando por cima de tudo. E é exatamente isto
que objetiva o Decreto n"' 177: entregar todo es_s_e __sistema
possível a apaniguados.
Basta saber quem é o dono da telc;!fo_nía celula,r no Rio
de Janeiro; quem vai ser ou já é dono dela aqui em Brasília;
quem será o seu dono em São Paulo, se não já -tem dono.
Sabemos quais são esses que vãO s_er fa~óre_ddOs com a-titularidade desses benefícios.
Não podemos aceitar isso. VImos aqui por esse :relatóriO
dramátiCO da Câmara de Comércio ·o que -pensa o americanO
sobre nós. Na verdade, somos massa de manobra para os
seus interesses, quer dizer, explorar cada vez mais através
de providências dessa natureza, esfacelar, aniquilar, pisotear
a economia dos países_ subdesenvolvidos _para Í"ifiJ>orem a esses
países as suas Vontades e aí continuarem seU:domínio eterno,
na busca, cada vez maior, do enriquecime:rltõ~de seus banqueiros e de seus grupos. Muito obrigado, Senador Nelson -wedekin.

O Sr. DivaldO Suruagy- Permite-me V. Ex~ um aparte,
nobre Senador?
O SR. MAURÍCIO CORRÊA ....:. Conce·do o aparte a
V. Ex~
o sr. Divaldo Suruagy - Senador Maurício Corrêa, V. Ex• ao defender, com o brilho da sua cultura, intransi-
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gentemente, os interesses maiores do país, lutando contra
a violação da Carta Magna brasileira, engrandece_ o Parlamento nacional e se faz credor não apenas da gratidão, mas
do respeito e da admiração dos seus pares e de todo o povo
brasileiro. V. Ex~, mais uma vez, diz bem alto que o Congresso
brasileiro jamais se curvará às pressões, venham de onde vierem, e que V. Ex~ será sempre um batalhador incansável
na trincheira dos inter~sses n:raiores do nosso País. Meus parabéns! É um privilégio tê-lo como companheiro nesta Casa.
O SR. MAURÍCIO CORRÊA ....:. Muito obrigado, Senador Divaldo Suruagy. Espero_que esse projeto;..por representar uma parte técnica, por ser sobre uma violação à Constituição, mereça a aprovação do Congresso no resguardo das
suas prerrogativas. Tenho certeza de que se o Senador Josaphat Marinho, eminente constitucionalista, integrante do Pfl,
mas, acima de tudo, um cidadão brasileiro, um homem que
produz peças como aquela que ele acabou de fazer, ainda
há poucos instantes, com a sua visão de homem público, de
verdadeiro estadista, de homem que já tem uma experiência
de vida pública muito grande, se comporta de maneira como
se comportou hoje na Comissão de Constituição, Justiça e .
Cidadania, dando a sua opinião técnica a-favor da citação
de um decreto, ou de uma forma que está sendo adota_da
para uma privatização, é porque houve violentação ao princípio da regra cçmstitucio~al. S. Ex~ portanto, é um homem
que age des_sa forma, e na hora em que o Senador Josaphat
Marinho, com a sua inteligência, examinar esse Pecreto n"'
177 e verificar a contundência com que ele viola a Constituição, não tenho dúvida, pelo que conheço dele, que será
um defensor da manutenção da causa, principalmente porque
o Senador Josaphat Marinho tem o_ coração do nosso lado,
sempre teve o coração do nosso lado, na defesa dos menos
afortunados, na defesa do nacionalismo, na defesa das nossas
prerrogativas sociais.
O Sr. Eduardo Suplicy- Concede-me V. Ex~ um aparte?

O BR. MAURÍCIO CORRÊA - Concedo o aparte ao
nobre Senador Eduardo Suplicy.
O Sr. Eduardo Suplicy - Senador Maurício Corrêa, gostaria, como representante do PT nesta Casa de cumpri- mentar V. Ex~ pelo seu pronunciamento e também quero
informar que estaremos apoiando a posição- expressa por V.
Ex", que nos chama a atenção para a necessidade da defesa
do que a Constituição estabelece na área das telecomunicações..
O SR. MAURÍCIO CORRÊA -Agradeço a V.EX' o
seu aparte, e a todos que se manifestaram. Sei que este modesto pronunciaiii~nto será objeto de uma grande publicidade
pelos setores da área especial. Temos_ aqui os representantes
dos sindicatos das telecomunicações que_, sem dúv~da ne~hu
ma, se encarregarão de transmitir no Brasil inteiro, à sociedade
organizada, aos homens independentes mais uma violação
que se pratica contra a COnstitui~ão, mais uma violência que
se pratica, portanto, ·contra o s~grado monopólio das telecomunicações, que a Fninça- tein, que a Alemanha tem, .que
todos os países civilizados e democráticos têm. E aqm no
Brasil querem, exatamente, acabar. Esse _é um dos melhores
serviços que te.J;llOS!_e queremos entregá-lo também à iniciativa
Privada.
Muito obrigado.
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Durante o discurso do Sr. Maurício Corrêa- o Sr.
Iram Sarafva, 4 9 Secretáio, deixa ·a cadeira da pYesidência, que é ocupada pelo Sr. Lucidio Porte/la, Suplente de Secretário.
-
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2) Ministro Alceni Guerra; Ministério da Saúde- data:
-12.:.8-91 ·.:. . .__ referênda: Concorréncia de obras fin-anciadas pelo
Ministério.
3) Ministro Alcerii Guerrà, Ministério da-saúde -data:
13-8-91 ...=....referência: ·nirecionamento de Resultados.
O SR. PRESIDENTE (Lucfdio Portella) - Concedo a
__ 4) Mi11:istro Alceni Guerra, MinistériO -da-Saúde~ data:
palavra ao nobre Sena_dor J;duardo Suplicy.
~8-7-91- referência: Concórrênçias de obrãs fi"nariciadas pelo
Ministério-: ~
-- -O SR. EDUARDO SUPLICY (PT- SP. Pronuncia o
5) Ministra Margarida Procópio, Ministra da Ação Social
seguinte discursa_.)- Sr. Presidente~ Sel)ador Luc:;fQiQ Portelia, Sr' e Srs. Senadores, estou encaminhando ofíciO ãO Exce- -data: 5-7-91 - referêricia: ConCorrências de óhras fina-nciadas pelo MinistériO.
.
·
lentíssimo Senhor Fernando_ Collor de MeUo. Presidente da
6) MiniStr-a Margarida Procópio, Ministra da Ação Social
República Federativa do _Brasil, nos seguintes ternlos:
-data: 13-8-91 -referência: -LicitaÇõeS-de obras fiiüínciadas
Ofício n" 99191
por esse Ministério.
Brasília, 18 de setembro de 1991
7) Ministro Jarbas Passarinho. Ministéri_o da Justiça data: 31-8-91 - referê_!lcia: ConcorrênCia Pública n"' _01/91,
Senhor Presidente:
__
_
.
_
d() Senai!BA, e exposição de várias outras_irregularidades.
Encaminho a Vossa Excelênc1ã. cópra-ae ofíciõs--eTiviãdos
pelo Sr. Antonio de CaStro Paixão ã.os Senhore!fMinistros
Ao
da Saúde, da Ação SOciã.l e da Justiça. ao longo deste an-o,
Excelentíssimo Senhor
em que são relatados c~sos de irregula_r:idades em licitações
FernandO Collof de Mello
de obras públicas por prefeituraS do -EStà.do da Bahia, com
DO...,~Presidente _çl.a República Federativa do Brasil
recursos do Governo Federal. Os indíciOs são muito claros
Pa_táciQ elo Planalto
de que as licitaçõeS -foram__-dirigidas. Os preços contrat3.dos
Será importante que a CPI que apura as dellúnciãs sobre
foram muito maiores do que seriam os normalmente observados, caso não ocorressem os métodos ciescrito"~ pelo referido "ltregularidades e corrupção na contratação de obras públicas
-possa ouvi-lo. Em- priilCípio, o Presidente em ex-ercfciü" dessa
empresário.
Comissão, Senador Jutahy Magalhães, informou-me que, haVossa Excelência tem dito -pi.ibticamerite que o ·goverD.o
vendo disponibilidade do empresário António de Castro Paivem tomando providências para apurar todas as denú_ncias
de corrupção formualdas~Neste caso, Senhor Presidente, ape- xão, que se encontra em Brasilia, hoje, já ein Visitã ao Senado
sar das inúmeras comunicações aqui anexas, não se observou_ Federal, poderá prestar o depoimento ainda amanhã, quando
iniciatiVa alguma, uma vez que prosseguem as tramitações -a Comissão Parlamentar de InquéritO-se reUõfrá, -a·partir das
10 horas, uma vez que o Presidete da CPI, Senador Rui Bacerelativas aos editais mcnç_içmados.
_
O Sr. Antonio de Castro Paixão foi Convidado a prestar lar, já o havia convidado.
Trata~se do posicionamento corajoso de wll- e-tnpresário
depoimento na CPI das Obras Públicas no Senado Federal
que, -como out(OS, resolveu dar uma CQntribuiçãq_ ao País,
para que se possa melhor conhecer dos problemas cita:-dOs.
Trata-se de atitude corajosa que, corno cidadão, este empre- dizendo como é que se dá o procedimento de contratação
sário resolveu tomar para que se _evitem as práticas de mau de obras públicas. Como é que, por vezeS, algumas empresas
uso do dinheiro público. Tão _relevantes estão sendo as revela- construtoras resolvem se organizar, às vezes, entre elas; às
ções do Senhor Antonio de Castro Paixão, que é o Diretor- -vezes- sob a coordenação de alguma -empresa construtora
maior, poréiri cOrri o- intUito de dividir partes da contratação
Presidente da Módulo Engenharia e Comércio, Ltda., que
das
obras, e muitas vezes a preços bem além daqueles que
o Partido dos 'Trabalhadores avalio1,.1 CO:Q:lO)mportante aproveitá-las no programa em rede na_çiQnal, que vai ao ar no seriam os adequados.
dia 19 de setembro de 1991. -Pôde o empresário, que há 23 ari.os está no ramo da
Por esta razão, independenteffieõte- dã fiiTCiativa qüe ~a construçâo, exalninar detalhadamente algumas obras e respecCPI das Obras Públicas poderá tomar, venho solicitar que tivos preços e verificar que estavam sendo oferecidas a preços
Vossa Excelência providencie a apuração em profundidade maiores do que normalmente o seriam se houvesse_ a devida
dos fatos relatados, determinando a sustação de quaisquer concorrência pública; e ainda assim com preços que permilicitações e obras onde forem detectadas formas de direciona- tiriam-a_ Iucrativjdade por parte das empresas concorrentes,
mento ou sobrepreços e que, em especial, assegure que não preçOs eStes titaióreS do que os que normalmente seriam obserhaJa qualquer tipo-de retaliação ao empresário, ou à sua em- _vados.
Ainda recentemente houve uffi exeniplo -em -São Paulo,
presa, pelo fato de ter relatado a prática de irregularidades
quando o empresário Ricardo Semler resolv~u tr;:tnsmitir à
no setor.
Ao ensejo, transmitO ·-a Vossa- ExCelência protestOs de própria "Sra. Prefeitã Luíza Erundina de Souza_ o fato de que
consideração e apreço. Senador Eduardo Matarazzo Suplicy estava sendo objeto de um achaque fiscal. Ele, então, combi-(PT-SP).
nou com a Sra. Prefefta~_çqmp seria possível detectar o proAssina este Senador, qu-e an-exa os diversos ofícios ··em cesso. Esse empresário Ricardo Semler chegou mesmo a ser
número de sete, enviados-aos Ministros- Alceni Guerra-, Mar- ameaçado, pelo menos houve denúncias, anônim_as, _no sentido
de que ele poderia sofrer represálias pelo fato de estar revegarida Procópio e Jarbas Passarinho.
lando um comportamento inadequado.
Anexos:
Ora, por que razão resolvi encaminhar esse .ofí~io, e pela
De: Módulo Engenharia e Comércio Üda.
Para: 1) Ministro Alceni Guerra, Ministério da SaUde primeira vez desde o início desta legislatura, diretamenie ao
- data: 31-8-91 - réferência: Concorrência Publica 01191 Presídente Fernando Collor de Mello? Foi porque avaliei trapara o Hospital de Piatã-BA;
tar-Se de uma postura de um empresário que, corajosamente.
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sabe que quanto à FAE, isso já vem de longa data, de governos
anteriores, como o INAN; oligopólios em que só essas firmas
vendem à FAE, e produtos, como chamo, de perfumaria e
enlatados. através dos quais estão tentando mudar o comportamento alimentar do povo brasileiro. V. Ex~ víu os escândalos, e o Governo_o que fez? Demitiu o Presidente da FAE,
demitiu o Presidente do INAN, do que eu ag_º'i me congratulei
com o Ministro Alceni Gueira. Esse meu projeto vai fazer
com que essas empresas comprem num órgão do Governo.
Esse órgão - V .. Ex~ sabe tem controle de qualidade em
todos os Estados de Federação, para evitar que o Governo
compre gato por lebre, como ocorreu no escândalo do feijão
em São Paulo e no Paraná. Mas Senador Suplicy, em todos'
os governos, até no Vaticano", o diretor do banco do Vaticano
Sei que não é tarefa fáCil. Já tem havidO sugestões como, teve problemas de corrupção com o banco Ambrosiano. Ago~
por exemplo, a do Governador Roberto Requião que, ainda ra, precisa~se apurar e executar essa gente_. Está aí o exemplo
na semana passada, depondo na CPI, pro pós que seja, o q~an~ do INSS, e_esse problema vem desde o tempo do Dr. Getúlio,
to antes, realizado e colocado em prática um caâastro nacional dos IAPI, IAPTEC, dos IAPC e tantos outros. E vieram
de obras e serviços públicos. Aí está, tipicamente, um meca~ explodir na mão do Governo do Presidente Collor. E o que
nismo que pode, pelo menos, servir_p~r3:_que_1odcls as unida~ foi que houve? O Congresso Nacional convocou uma CPI,
des, sejam as Prefeituras, sejam os GQvernos çle Estado, seja tendo como Presidente o Senador Amazonjno Mendes e Rela~
o próprio Governo Fedê!ral, tenham critério de avaliação para to r o Deputado Maun1io Ferreira Líma. Esses dois Parlamenverificar se os pY.eços de certas obras estão sendo adequados tares apuraram justamen_te essa corrupção, essa quadrilha de
ou não.
colarinho_Qranco. E, pela primeira vez praticamente na História do Brasil, senador, j~ízes, procuradores e adv_ogados estão
O Sr. Ney Maranhão- Permite~me V. Ex~ um aparte?
indO paia a 'cadeia. E o_ Governo, como disse o Relator, abriu
O SR. EDUARDO SUPLICY - Em seguida concederei as suas portas para revelar o que fosse possível, colaborar
o aparte a V. Ex•, Senador Ney Maranhão. Mas o ofício com um Governo que prova, dessa maneira, que quer a apuraao Presidente da República tem o s~nt.ido, pão _apenas de _ção até as últimas conseqüências, não tenha dúvida, Senador,
alertá~lo, já que Sua Excelência afirmou que vai apurar toàas - de que chegaremos lá. Iremos colocar na cadeia, à execração
as informações de denúncias que forem aventadas. Mas, re~ pública esses bandidos que furtam o dinheiro do Governo
solvi encaminhar esses ofícios ao próprio Presidente - que e da sociedade. Agradeço a V. Ex~ pela oportunidade desse
aliás, já haviaril sido encaminhados aos respectivos Ministros aparte, um pouco longo, e congratulo-me com V. Ex~ com
-porque o Sr. Antônio de Castro Paixão deles não recebeu, esses esclarecimentos.
até agora, qualquer resposta, embora tenha encaminhado tais
ofícios há meses.
O SR. EDUARDO SUPLICY - Agradeço o aparte de
A CPI ouvirá o Sr. António de Castro Paixão e o Senador
Ruy Bacelar, que inclusiv-e é da Bahia, avaliou que seria muito V. Ex~ esperando que haja, da parte do Governo Fernando
importante ouvi~lo. O Sr. António de Castro Paixão conhece Collor, realmente, a determinação de modificar esse estado
fatos ocorridos também nos Estados do Piauí, do Maranhão de cOisa, porque tenho a certeza de que o depoimento do
e de outros Estados do Nordeste brasileiro, e poderá, então, Sr. Antônio de Castro Paixão, da Módulo Engenharia e Conos trazer um depoimento bastante rico à luz de sua expe- mércio Ltda., contribuirá para o desvendar desses problemas.
riência e principalmente poderá nos trazer sugestões sobre
Sr. Presidente, não posso, hoje, deixar de falar do atencomo evitar esses casos.
tado ocorrido na cidade de Rio Branco, no Acre, ontem,
Portanto, ao próprio Governo .:__e aqui está o Líder, quando o Sr. Gumercindo Clóvis Garcia Rodrigues, do Conce~
Senador Ney Maranhão, a quem tenho a honra de conceder lho Nacional de Seringueiros,· recebeu três tiros -de pessoa
o aparte- gostaria de reiterar o apelo que faço, neste ofício, que se encontrava numa F~1000, tendo essa pessoa se evadido.
no sentido de que se pre·serve o empresário, diante da sua Encon_tra_-se o Sr. GumerCindo Clóvis Garcia Rodrigues hospicoragem de expor a sua expCriência; o seu pensamento e talizado no pronto-socorro de Rio Branco. Trata~se de um
aquilo pelo que passou, para que não seja ele a sua empresa atentado que ocorreu depois de ameaça aos membros~do Con~
- A Módulo - retaliados em função da revelação desse selho Nacional de Seri.Qgueiros. Havia ocorrido já, há uma
fato.
senlana, uin 2!teiltado 3.o Sr. António Batista de Macedo,
O Sr. Ney Maranhão- Senador Eduardo Suplicy, tarribém dO Conselho N~cional de Seringueiros, contra ele
estou ouvindo com atenção o proilunCiam.entO de V. Ex~ a foram dispar_ados ~rês tiros que não o acertaram. Também_
respeito dessa denúncia- e, àd mesmo teiifpO,--ãCoíabOração o Sr. Júlio Barbosa e o Sr. Osmarindo têm sido ameaçados.
de V. Ex~, esclarecendo certos fatos, principalmente rio que Todos, pessoas que vêm prosseguindo a luta daqueles que,
tange a esse problema de corrupção. V. Ex~ s3:be qu~ ~ P_r~si em especial no Acre, têm procurado lutar pelos direitos dos
dente Collor já deu várias- provas de que as -denúncias com trabalhadores, dos seringueiros.
GOstaria, Sr. Presidente, õe solicitar do Ministro -da Juscabimento vão às últimas conseqüência,s. Mas gostaria de dizer
a V. E~ que há quase dois anos está na: Comissão de Econo~ tiÇa JarbiS Passarinho_ que tome as providências devidas no
mia,---da qual V. EX' e eu fazemos parte, um projet~ _que, -sentido de apuração imediata dos responsáveis pelo atentado
se tivesse sido aprovado pelo Senado, teria evitado casos como e também para assegurar não haja mai~ _ esse tipo de crime
o da LBA, como o do INAN e como o da FAE. V. Ex• que tipicamente tem vitimado as lideranças dos sem~terra des~
resolveu denuilciar como ocorrem esses fatos,_de como soube
que houve esse tipo de arranjo que, de alguma forma 1 vem
desde prefeituras de muriicípios até órgãos do Ministério da
ação Social. Normalmcnt~ essas obras, sejam de hospitais,
sejam de saneamento básico, envolvem a aprovação do Minis~
térío da ação Social ou do Ministério da SaúP.e. Posteriormente, a obra é financiada pela Caixa Económica Federal,ou por outros organisinos goveinairientais que liberam os recursos. Entretanto, há como que unia combinação entre os
prefeitos de que tudo deve ser feito, até mesmo os editais,
para preteger um certo grupo de empresas que já estariam
delineadas para realizar aquelas obras.
Como detectar, como evitar isso?

e
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te País, ou de trabalhadores, em especial, como os seringueiros.
Ainda, Sr. Presidente, gostaria que constasse do meu
discurso solicitação encaminhada pelo Presidente .do Sindicato
dos Metalúrgicos de São Bernardo do Campo e de Diadema,
Vicente Paulo da Silva que, em ofício ao Presidente da República, Senhor Fernando Collor de Mello, solicita a possibilidade de uma audiência para tratar do seguinte assUrito:-SINDICATO DOS METALÚRGICOS DE
SÃO BERNARDO DO CAMP<J E DIADEMA.
São Bernardo do Campo, 17 de setembro de 1991
"Excelentíssimo Senhor
Presidente da República
Fernando Collor de Mello
No Brasil há cerca de duas mil emissoras de radiofusão emitindo _se_us sinaiS em freqQência modulada,
amplitude média, ondas curtas ou tropicais. Até hoje,
no entanto, nenhu"ma delas foi concCdida a trabalhadores ou suas entidades de representação, sejam elas
sindicais ou não.
- -- ----O Sindicato dos Metalúrg"icos _de São Bernardo
e Diadema foi o- piimeii"O-Siil-dicato a requerer oficialmente ao Ministérío das ComuníCaçõeS Concess'ão" para
operar a radiodifusão, o que ocorreu em setembro de
1987.
Em outubro de _1988, contudo, antes da promulgação da nova Cart_a_Con~titucional, foram distribuídas
centenas de concessões de rádio, repetirido 3 velha
tradição de presentear os amigos do "rei" e discriminar
os projetes de real interesse dos_ trabalhadores_ e da
cidadania.
Agora, novamente, o Governo de VoSsa Excelência planeja distribuir novas concessões. Em São Bernardo e Diadema, municípios da Grande Saõa Paulo
os trabalhadores constituíram a Fundação de Com_uni~
cação Cultura e Trabalho, cujo objetivo social é manter
uma rádio educativa em nossa regiãO e conco às concessões que deverão ser distribuídas por Vossa Excelência.
Nossa região concentra um dos maiores _contingentes populacionais e é o mais importante pólo industrial do País.
Frente ao exposto, o Sindicato dos Metalúrgicos
de São Bernardo do CampoS e Diadema, vem requerer·
de Vossa Excelência uma audiência, ei:n caráler de urgência, oportunidade em que pretende passar âs mãos
da Presidência da República o-projeto de radiodifUsão
que a Fundação de ComunicaÇão, Cultura e Trabalho
está apresentando ao Ministério das Comunicilçdes.
Os trabalhadores acreditam que a conquista de
sua rádio será um impOrfãnfe- pãSsO n·a luta pela democratização dos meios de comunicação.
Vicente Paulo da Silva- Presidente."
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Lucídio Portella) - Concedo a
palavra ao nobre Senador Ney Maranhão.
O SR. NEY MARANHAO (PRN - PE. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores, recebi uma
carta do Sr. Ministro da Aeronáutica iia -qual assina o Brigadeiro R.R. Emanuel Augusto de Oliveira Serrano, Chefe da
Assessoria Parlamentar.
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A carta diz o seguinte, Sr. Presidente:.
Carta n' 79/ASSP AR/91
Brasilia-DF, 16 setembro de 1991
Exmo- Sr.
Senador Ney Maranhão
DD. Líder do PRN
Senado Federal
Nesta
Senhor Senador,
Incumbiu-me o Exml' Sr. Minístro da Ae"r0riãtit1Cã de
dirigir-me a V. Ex~, o que faço Cciiii- muita honr~, sobre_n9Íícia_s
divulgadas neste final de semana, por períodico de circulação
nacional, focalizando supostas faCilidades de que estariani desfrutando Oficiais-Generais da Aeronáutica._
_ __
Considerando a atenção_ que deve dispensar -_a V. _Ex~,
pela posição que ocupa- no contexto do nosso Congresso, e
o apreço gue lhe dedica, o Exm"' Sr. MinistrO determinou
a esta assessoria que fizesse chegar às suas mãos, prioritariamente, cópiã. da Nota de Esdarecirileritó distribuída â Imprensa sobre o assunto.
AproVeito a oPOrtunidade para renovar os prOtestos da
minha alta estima e mais distinta Consideração.
Atenciosamente, Brig RIR Emanuel de Oliveira Serrano
- Chefe da Assessoria Parlamentar.
NOTA DE ESCLARECIMENTO
Com relação âs notícias divulgadas neste final de semana,
por periódico de circulação nacional, atribuídas a militar da
Aeronáutica, envolvendo supostas facilidades_ de que desfrutariam Oficiais-Generais da AeronáUtica da área de Brasília
-DF, o Ministério da Aeronáutica esclarece que:
l-As residências fUncionais oCupadas por autoridades
detentoras de cargos que envolvam atividades de representação em função de Comando, de Direção ou de Chefia. dispõem do apoio n~cessário ao correto desempenho dessas funções, inclusive em suas residências funcionais, sem o que transformar-se-íam em sobrecarga significativa para essas pessoas.
Nenhuma dessas residências dispõe, -em n_enhum instante, de
mais do que um arrumador e um cozinheiro.
2- No que se refere a esses servidores, além dos serviços
que prestam nas residências, sempre que necessáríO, tãmbém
são convocados e participam, com sua cap-acidade profisSional,
de outras atividades dentro do Ministério.
3--- Com relação âs acusações feitas ao Ministro da Aeronáutica, as mesmas são infundadas, levianas e tendenciosas.
O Ministro da Aeronática jamais ocupou dois apartamentos.
Ocupou, provisoriamente, um apartamento e nunca utiliZou
qualquer outro para qualquer tipo de recepção. Também,
jamaiS- fez uso de duas casas em Brasília, ocupando, atualmente, uma residência de padrão médio para Brasília, e compatível com sua posição de Minsitro de Estado, não havendo
razão alguma para ser utilizada outra residência funcional,
- um cozinheiro, um garçon e um motorista, este último desempenhando, também, as funções de s_egurança.
O Ministério da Aeronáutica lamenta informar que este
tipo de utilização do nome da l!lstituição, a seu ver, constitui
continuação _de uma sórdida campanha que se desenvolve no
País, por certos grupos, visando a atingir as Forças Armadas,
distorcendo fatos, coluniando com inverdades, inventando situações e, até mesmo, deturpando ações rotineiras da vida
castrense, apoiadas em leis e regulamentos, como se fossem
atos criri:tiriosoS ou imorais.
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a meu ver, a punição foi muito branda: nãq deveria ser de_
15 dias, mas de pelo menos 30.
E é necessário que a imprensa esclareça melhor um assunto dessa natureza, porque cada dia mais nossas Forças A_~m~-:.
das estão se sacrificando, desde os Srs. Ofiêíais GeneraiS ate
o soldado, para dar o exemplo de brasilidade e da confiança
na nossa democracia e nOs homens do poder civil que dirigem
a Nação.
O Sr. Eduardo Suplicy- V. Ex~ me permite um aparte,
nobre Senador Ney Maranhão?

NOTA DE ESCLARECIMENTO.
Como uma forma de tornar transparentes latoS <fue enVõl~

vam o nome da Instituição Ministério da Aeronáutica, este
Centro de Comunicação Social sente-se na obrigação de, em
relação--a matérias publicadas em periódicos de circulação
nacional, prestar os esclarecimentos que se seguem:
1- O Taifeíro CarloS ROberto de SouZa, ao _procurar
um Órgão de Imprensa, sem prévio corihiC:írn.ento 9os seus
superiores, feriu frontalmente os Regulamentos que orientam
a conduta dos militares, incorrendo em flagrante transgressão
disCiplinar;

..

- ,- ,_. _. ., __

-~

___ _

2 -Ao emitir conceitOs e pai-eéerei_questiOnâveiS, acusando OfiCiâis:Generak do Minist~rio da Aeronáutica pela
prática genera]iZada de atOs desabonadores, o militar em questão, ferindo os princípios da hierarquia- base de sustentaçã_o
da vida militar - , contrariou toda a ética norteadora dos
princípios castrenses, 'cheg3.Udo, mesmo._ :;t_ prever as canse-_
qüêncfa~s que Seu ato. de- revolta para com nossa "Instituição
poderia acarretar;
3- Ao examinarmos a vida prf:gressa do TI Souza, constatamos que, atualmente, estamos pagando o ônus assumido
quando acreditávamos que, ao _ffiantê-Io em nossas fileiras,
mesmo após ter sido várias vezes-pU-nido por não arcar com
compromissos financeiros assuniidos perante outras pessoas,
por malversação e apropriação indevida de material pertencente ã Fazenda Nacional, por conduta não condizente com
sua situação de militar e pai de família, estávamos tentando
auxiliá-lo, e aos seus dependentes, no caminho de uma recuperação moral, social e militar;
4- Lamentavelmente, o nome da Instituição Ministério
da Aeronáutica apareceu nos noticiários de foimã:-deturpada,
sob a forma de acusações de extrema gravidade e fantasiosas;
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O SR. NEY MARANHÃO - Com muita &mira, nobre
Senador Eduardo Suplicy.
o~ Sr. Eduardo Suplicy Senador Ney Maranhão, li
a reportagem, na revista Veja, sobre e$te Sr. Ca!los Robeifo
de Souza, taifeiro da Aeronáutica. Percebi no seu artigo que
estava consciente de que poderia, inclusive, sofrer alguma
punição, conhecedor que' é do Regulamento. Mas avaliou
qtie ptecisaVã expresSar um sentimento -que era dele e de
outras pessoas que trabalhavam naquelas condições·. Penso
que possa estar havendo algum exagero põr parte ·cte oficiais
das Forças Armadas e, neste caso, o artigo corajoso, em sendo
verdade o que ali está, obviamente representa um alerta acredito mesmo de interesse' púbicO. Assim compreendo que
Q Ministro da Aeronáutica tenha providenciado a punição
que, inclusive, era uma expectativa consciente do próprio autor do artigo. Entretanto, considerou ser importante fazer
a reVelação de alguns exageros, ao mesmo tempo em que
mostrou que não estava falando simplesmente em nome próprio, embora se colocasse com toda a responsabilidade de
_fazê-Ia, mas foi um pronunciamento revelador para a Naçãobrasileira.
O SR. NEY MARANHÃO - Senador Suplicy, respeito
o ponto de vista de V. Ex~ .• mas não concordo por um
motivo muito simples:"'pelo que está dito dele aqui:
"Após ter sido várias vezes punido por não arcar
com compromissos financeiros assumidos perante outras pessoas; por malversação e apropriação fndevida
de material pertencente à Fazenda Nacional."
Como vê V. Ex~, esse cidadão não tem a menor moral
_para denunciar qualquer coisa que venha a acarretar proiJlemas dessa natureza. Outra pessoa, Senador SupJicy, poderia
até den1.:1nciar e, dentro da posição que V. Ex~ defende, sabendo e tendo consciência de que poderia ser punido, mas não
esse cidadão. Ele não tem aUtoridade moral para denunciar
ninguém, principalmente um alto oficial general.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!}
O SR. Pi{ESIDENTE (Luddlo Portella) -Senador N ey
Mã.ra0h3.o, V. Ex~ será atendido.
Concedo a palavra ao Senador Cid Sabója de Carvalho.

5 - A administ!ação, após ateilfimêiité· OriiilHfifSUpracitado, levando em consideração todos os atos e fatos transcorridos, e amparada na Legislação vigente, houve por bem punilo disciplinarmente com 15 dias de prisão;
Fiel ao compromiso assumido quando _de_sua posse na
Pasta da Aeronáutica, é dever e pont_o de honra para o Ministro da Aeronáutica tom-ar claro fatos como esse, como uma
forma de evitar comentários desabonadores e inverídicos sobre o Ministerio qUe dif1ge.
Brasília- DF, 17 de setembro de 1991
Sr. Presidente, peço qo.e seja transcrito nos Anais o doeu-.
mento que acabo de ler. E, coincidentemente, quem está
vindo defender um dos pilares das Forças Armadas é o Seriador que teve o seu mandato cassado, os seus direito~ políticos
suspensos, permaneceu oito meses preso, respondeu a dois
IPM e, no final de oito anos, recebeu uma ~açaroca de documentos os_ quais Mandaram arquivar. Falo com autoridade.
Temos que fazer justiça, hoje, às nossas Forças Arm.adas~
Das nossas Forças Armadas, Sr. Presidenté; fazem parte a
classe média e o povão. Dentro dessa ótica, não podemos
deixar de reconhecer a maneira elogiosa e equilibrada que
nossas Foraças Armadas estão tendo para revigoramento e
a solidez do nosso processo democrático. ·
Não podemos de maneira alguma, Sr. Presi9ente, aceitar _
que pessoas irresponsáveis tentem manchar com nódoa um
dos Pilares das Forças Armaâas, que é a A~rónáutica:
____ _
Assim sendo, Sr. Presidente, congratulo-me e solidarizo-me com o Sr. Brigadeiro pela puniÇão-desse cidadão que,
pela ficha, estamos vendo que é um irresponsável. Inclusive,

. O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO (PMDB- CE.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem reviSaõ -do orador.) Sr. Presidente, Srs. Senadores, por certo, sou o último orador
da reunião de hoje no Senado Federal. E hoje ocorreu set
um dia de muito movimento.
Um dia de muita atividade na Comissão de Constituíç_ão, ·
Justiça e Cidadania, quando aclaramos alg"uns itens da maior
importância relativos à privatizã.ção da Usiminas. Pois foi de.:te-ctado, na Comissão de Constituiçãq_,:_J~siiÇa e Cidadania-,
já- há días, o excesSo do procedimento governamental autorizado por lei pelo Congresso Nacional. E que o Po_der Executivo excedeu-se, propiciando que o Procurador-Geral da Re-
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pública enviasse ao Cong~esso Nacional, ao seu Presidente
Mauro Benevides, um expediente contendo um estudo realizado por um dos subprocuradores, mostrando atos invál_idos
e excessiVos ou atóS exÇessíVds, e por isso m·esmcr inválidos,_
do Poder Executivo 'qu-aiitO a isSo.
-'_.
__
Sr. Presidente, tudo isso preocupá, mas a mim tem preocupado muito, nos últimos dias, ainda o problema da casa
própria. Estou na tribuna, exatamente para anunciar que,
nas próximas horas, estarei dando entrada_ nesJ~ Casa a u,m
pedido de informações ao Banco CentrãJ do Brasil, para que
explique os critérios reveladores dos sald9s negativos do·s adquirentes·da casa própria, os chamados saldos devedoieS, porque está havendo urna grave indicação que- recebi de pessoas
honradas no meu gabinete~ Trata-se de informações de que
a Caixa EcOnómica Feder1,1.l ~ os grandes bancos do país estariam aplicando a correção monetária inCOiretamente no cálculo da prestação da casa própria. Aplicada a correção incorretamente, aplicados os juros incorreta_mente, as prestações teriam
que subir horrores. No entantç, há o comedimento contra~ual,
porque os contratos dispõem de cláusUlas ·que moderam o
montante da prestação da casa própria: mas aquilo que sobra,
que não pode sercobradQ Porque é incompatível com o Sàlário,
incompatível com a renda do mutLtáJiO, incompatí"''el_com
a sua renda familiar, Vai se integrar em um saldo devedor
que jamais será pago; qtiifado pelo adquirente e sim por um
sistema de cobertura adotado no B_rªsiJ, para que, ao final
das prestações, o que sobra no saldo seja çievidamente coberto, evitando-se um possível prejuízo dos agentes financeiros.Ocorre, Srs. Senadores, que esses grandes bancos, inclusive a Caixa-Económica, estariam aplicando percentuais absolutamente ilícitos, de tal sorte que a prestação cobrada é pouco__
sentida porque o impaCto' do ilícito projeta-se exatamente
no saldo devedor, inclui-se no saldo devedor que um dia será
honrado pelo Govc..rno Federal.
Trata-se de um golpe, Sr. Presidente, nos cálculos mais
modestos, contra o Brasil. Esse desmando do Sistema Financeiro Habitacional representa, no momento, 20 _bilhões de
dólares! Uma_ importância absolutamente astronôitiica! Quero, então, ouvir do Banco Cenfrãl ou por autoridade--que
venha aqui. Quero ler .as explicações do Banco Central para
a justificação do aumento desbr~gad.o, de.sregrado do saldo
devedor e saber de como o Goyemo por seus seguros vai
responder, gradativamente, a tudo isso, sempre que se completar o prazo contratual das prestações.
No Brasil, já se fala demais. Já se pergunta de como
a ex-Ministra Zélia Cardoso de Mello se mantém sem emprego
e sem trabalho; já se dúvida da Ministra Margarida Procópio;
fala-se muito no Sr. Egberto Baptista; há um cidadão chamado
Paulo César Farias; há um porta-voz chain'ado Cláu_dio· Humberto Rosa e Silva.
Há pessoas desesperadas na defesa do Governo, negando
os ilícitos-. Mas estão denunciados, em coro, pela imprensa,
pelo rádio, pela televisão, sindicatos, sociedades diversas, pela
sociedade c-omo um todo - a sociedade brasileira -:-, pelo
povo brasileiro, e gera-se um clima de granqe de~confiança
no País. São aguardados _os esclarecimentos sobre a Legião
Brasileira de Assistência; são esperados os esclarecimentos
sobre denúncias do Se"n;idor Divaldo Suruagy, na Tribuna
desta Casa. Nada resta ainda esclarecido, e já temos que
pedir ao Banco Central que diga como operam os bancos,
incluindo-se entre eles a CaiXa Económica Federal, na formação numérica do saldo devedor dos adquirentes da casa pró-
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pria. A se confirmar o que tenho Ún mãos a_se c_onfirmarem
os números de que disponho, estaremos diailte de um escândalo de 20 bilhões de dólares.
É preciso, portanto, Sr. Presidente, que haja empenho
desta Casa: no encaminhamento do requerimento ao qual darei
entrada nas próximas horas, para que seja votado e atendido
pelo Banco Central para que não pairem, para que não demo~
rem mais dúvidas do Brasil sobre a condução da coisa pública
nestePªi_s. __
··. .
_
__
~_
_fátrla qalança, a Nação treme de pejo, o arrependimento, corp.o na canção, faz chorar, o País viveürD momentO
de grande dificuldade, mas cabe a nós no Parlamento .a.lu~(l
pelo esclarecimento de todos os detalhes.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Lucídio Portella) :-Concedo a
palavra ao nobre Senador FranciScO Rollembe~g_: .
O SR. FRANCISCO ROLLEMBERG (PFL ...,-.$E. Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores,
na área médica, há um adágio muito repetido o de que "em
questão de_saúde quem não é solução é problema".
Problema versus solução. Essa é uma dialética sutil sempre presente em espíritos solidários e criativOs.
Problemas desafiam soluções, mas soluções .reais, que
os corrijam pela raiz são mais raras. Não foi sem. mot!vo
que o grande poeta Carlos Drumond de Andrade estigmatizou
as pseudo-soluções:
"Mundo, mundo, vasto mundo,
Se eu me chamasse Raim1,1ndo,
Seria unia rima,
Não seria urila solução."
Essas evocações, sr-:· Presidente, vêm a propósito de um
delicado desafio concernente à ética: de um-"láâo a necessidade
imperiósà. de pesquisa científica capaz de levar a ciência à
frente; de outro lado a necessidade d~ respeito à dig~idade
humana.
-Há algUm tempo o Co!lselho Nacional de Medicina apurou que mulheres brasileiras serviam ãe cobaias pcira "testes
com determinado anticoncepcional subcutâneo. Muitas ficara~ estqeis. __Agora há notícias de experiêfícüls alimentares
com crianças.
Sr. Presidente, para enfrentar fatos dessa gravidade apresentamos ontem projeto de lei, estabelecendo normas e requisitos para a pesquisa médica em seres humanos. Nossa intenção agora é delinear as preocupações ético-jurídicas que a
Medicinª tem buscado para enfrentar essas delicadas questões.
A Medicina conseguiu notáyeis avanços n·este século.
Avanços tão gigantescos ·que praticamente mudaram a face
dO-mU:nào atual. Nuni -ínfimo· hiatõ- histórico, o homem teve
a sua expectativa de vida aumentada duas .a três_ vezes. A
mortalidade infantil teve a sua redução quantificada numa
escala acima dos 1.000%. Q surgimeiltó de certas terapêuticas
com_<? s>_~_antibióticos, os c0rticoster6ides, os antfej:)ilépticos,
os- antianginosos, os antiarrítmicos, as inúnieras vacinas, os
antidiabéticos orais,- as irisulinas, os diversos hormónios, osantiparasitários, os enormes avanços da cirurgia, especialmente a de transplantes, o aperfeiçoamento das medídas profiláticas de saúde pública, entre -tantas oUtras conquistas, tornaram o século XX um verdadeiro divisor .d'águas da história
da humanidade. A preservação e a expansão do potencial
de vida em contrapartida à restrição da natalidade refleti-
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estética e que pautavam sobre princípios éticos Universai_?t
ram~se, de imediato, nos pàdrões_sociológiCos atuais. E, natucomo a Declaração dos Direitos dO Homem. E, no bojo desta,
ralmente, o surgimento de um homem tão protegi@ 'em sUa
integridade tem, por nutro ·lado, contribuído para a gênese · surgiram a Declaração de Nuremberg. (1946) e :cte Genebra
(1948), que se torna-ram fiO--eqUiValente médico de étiça do
de um desequilíbrio sistêmico no planeta, como jamais relatado na história.
~s-g~~rra. ·po~teriol'qlente, a Declaração -~e Hei.sinque adolacta pela 18' Assembléia Médíca Mundial, em 1964 (QMS),
A cristalização dos conhecimentos científiCos dr.lrãnte mitrata especificamente dos princípios de pesquisa inédica em
lêniOs de lenta contribuição para ~o acervo cuJtural médico
se_res humanos. Desta fonna, esta declaração estabelece que
ocorr-eu~ princfpalniente, nO Século passado. O pe-nsamento
"a finalidade da pesquisa médica e·nvolv~ndo seres humanos_
de homens como Descartes, BacOn, Galileu ·e John Stewart
deve ser o aperfeiçoamento do çllagnóstico, procedimentos
Mill teve_ papel preponderante na o_rganizaçãb do conhecitef<i.j:)ê~t'icos ou profiláticos e a. compreensão da etiologia e
mento dentíficá aiuaL A __ adoção do método científÍco no
empirismo da- prátiCã- médica por Claude Bernard elevou· a
da: patologia da doença. E continua:_ "O processp_ ·médico:
baseia-se na pesquisa a qual ... alicerça-se,_ em parte, em expeBiologia a um estado maior de aceitabilidade social. A ciência
riência envolvendo seres humanos." Assim, "a pesquisa biotomara~se respeitável, escapando das fronteiras do ocultismo
ril~dica envolvendo Se:res humanos., .. çieve_ basear-se_ em expeou do_ charlatanismo. E a adoçá o de método científico- foi~
riências de laboTatório e com anímais". E afirma ainda qUe
em verdade, a alavanca-q-ue gilíndou a Medicina ao seu estado
"a pesquisa biomédica ... deve ser conduzida somente por pesde prestígio atual.
soas,cientificamente especializadas e sob a supervisã~_ de um
Os Conhecilrle-litoS nlédiCos-- sãO muitífilcetãdos, P~iiva~ médico clinicamente competente". "A importância do ,risco
lentes, sendo a razão básica -da existência da Me_dicina da
deve estar na proporção do risco inerente para o indivíduo.''_
cura das doenças e o alívío dos. sintomas._ Atividades, portanto,
E determina que "a preocupação pelos interesses de indivíd11:o
relacionadas ã terapêutica: Aí é que ocorreram Os_-grandes
deve prevalecer sobre o interesse da ciência e da sociedade".
avanços éticos relaci9~ados c'_Qm_ 9s .eXp~rimentos m_~dicos. -Coloca ainda que_o "médico deve obster-se de_ realizar uma
Em verdade, a éficã'1evava- os médicos a selecionar, dentre
pesquisa médica a menos que esteja segv.ro que os riscos prováos seus tratamentos, aqueles que lhes pareciam mais seguros
veis são passíveis de previsão e controle". Além disto, estabee efícazes, pois, no 'cerne dos cânones da Medicina $Í~ua-s_e
lece que o indivíduo deve ser informado so]Jre o desenho
a preocupação coin o bem-estar do c!-oente. A-ssim sendo,
de projeto de pesquisa~ sobre os riscos em sua percentagem
depreendemos que a idéia_étíC3. ~; realm~nte, tão_a_ntiga quande ocorrência e gravidade. O paciente t~rá, necessariamente,
to os forrituláiiàS.méd"iCos s"unieJiano~~ com mais __ de7.0QO- que dar o seu consentimento para a participaçã~ num '*nsaio
anos; os escritos hebraicos.;COm-_quaSe--6~000 anos, o Grande
clínico. Apesar de este magnífico dOcumento ter sido adotado
Herbário Chinês; ·com cerca <!e 4.809 anoS; o Código çle_ Hamumundialmente com ·padrão de ética, as aberrações científicaS
rabi, da Mediciria Babilôníca, com quase 4.000 anos, entre
continuaram a ocorrer como, p6r exemplo, a injéÇâO; ·portantos outros~ D~st~r_te,_ ªs__ bases éticas da experimentação
cientistas israelenses, de células cancerosas em·"-voluntários"
terapêutica ef:U seres _humanos, é t~o antiga: quanto a própria
palestinos para: testar a possibilidade de geração de anticorpos
Medicina. Posteriormente, os reiS e administradores assumi__
antineoplásicos.
ram o papel de regulamentaQ_ores sobre aspectos de saúde
A Declaração de Tóquio, adotada pela 29" Asseriibiéla
pública relacionados com tratamentos. Desta forma: o Rei Médica Mundial (OMS), de 1975, revisa a Declaração de
Henrique VIII nomeou quatro fiscais do Cõlfege ofPhysician Helsinque e acrescenta que prisioneiros- estão prciibídos de
of London para verificarem a validade dos medicamentos participar de pesquisas médicas. São famosas, por exemplo,
constantes no "Apothecary Wares, Drug_s and Stuffs", em aS peSquiSaS médicaS __~ealÍZ?daS em pfisiofleJ.rõS-onQ eStudO
exemplo, data de 1679, através do decreto real. )'la Pina- da história riaturã:I da hepatite virótica ou dos priirieiioS testes
marca, a legislação pioneira é de 1772. A primeirã farmaCopéia de anticoncepcionais utilizando testosterona, ainda na década
geral para Portugal e _domínios foi sancionad-o_ em 1794, por de 50.·
D. Maria, a Louca. Trata-se de bons exemplos da extensão
A nível nacional, norteiam os princípiOs de-étiCa naS ativida ética à saúde pública através da normatizaçáo de condutas
dades de pesquisa médicao Código de Ética Médica (CFM
técnicas e do controle de qualidade.
n' 1.246/88) e Resolução n' !,'de 1988, do Conselho Nacional
O aprofundamento da visão moral e ética -da yíra,Qa 9o de Saúde, ambos baseados na Declaração de Helsinque.
século XX não impediu, no entanto,qu·é o famoso Walter
Est:I"uturamps, pois, os pressupostos do presente projeto
Reed, durante a campanha militar americana' em Çubã, -inocu- nos princípios exa:rados na DeClaração de_ Helsinque, com
lasse vírus vivos da febre amarela em soldados visando testar algumas aquisições de estudos éticos posteriores: A salvaa eficácia-da vacina.
_
. . ___ _
guarda do voluntário, sob-todos os _aspectos, foi a nOss_a pre~
Em 1906, finãlmente, estabelecia,;.sé a ·notiila-p-aârão na cupação maior. Portanto, ficam pteVislõS-m:e·c~mísinos- qUe
regulamentação da aceitabilidade e uso de medicamentos: o iD;lpeçam a sua exposição a riscos desconhecidos ou desusadaPure Food Drug and Cosmetics Act Amefican-q_, pdSterior- mente elevados. Estabelecemos, também, que todas as despemente aperfeiçoado, em 1938; com a necessidade _da irrefu- sas advindas do envolvimento do voluntário coil_l a pesquisa
tável comprovação da segurança; e, em 1962, com Harry- Ke~ devem correr por c(_:)n_ta_da e!Jtidade financiadora ou do responfauver Amendment, que previa, em adição, a comprovação· sável técnico. O voluntário será protegido por seguro especial_da eficácia de medicamento. Este documento, datado do _início meiite estabelecido para a cobertura de acidentes de percurso,
deste século foí,~ sem-~ dUVida, o modelo para praticamente sem haver prejuízo de outras sanções cíveis ou penais envo1v:endo os pesquisadores.
todas as legislações correlatas do mund~ atu~l. _
Por outro lado, com o fim-dã li Guerra, a iiêcdssidade
Julgamos que a apropriada penalização dos infratores,
de se oficializar eln documentos os ideais nascidos__ na antítese segundo o Código Penal Brasileiro (Lei n' 7.209, de 11-7-84),
do nazismo fez surgir documehtos genéricOs-de grande beleza é fator que confere indiscutível eficácia a lei ora projetada.
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Adicionamos ao texto do presente projeto, com base eqt
postura' já Córisagi"ada no nosSo Código Civil, em ~~-u art.
4"': "A responsabilidade civil do homem começa no nascimento
com vida, mas a lei põe a salvo desde a concepção aos direitos
de nasciturno", que se_coloca de maneira idêntica_ a !)~_ela
ração de Genebra (1948), que reconhece a "vida hurn.ana,
desde a concepção ... "_ a determinação de que ficam v_eçladas
as experimentações de embriões ou fetos humanos, especialmente com fins de manipulação ou de alteração experimental
do__ c_ódigo genético. Não obstante o fato d~ que a _ciência
demonstra quase sempre boas intenções, observa-se. que isso
não· tein impedido o surgirileilto de terríveis annas. de _guerra.
As idéias eugênicas e aquelas bélicas, políticas e discr_imi~
natórüis surge-m ciclicamente. Além disto. a manipulação do
códigO genético de seres humanos em formação poderá_culmi~
nar em desastre de proporções inimagináveis_. E çOii:J.o tr~ta~
mos aqui de seres humanos tipificados por personalidade gené~
tica característica e ó,nica; estes devent ser tratados com. o
merecido respeito ético e jurídico~- O homem deve ser o começo, o meio e o _fim das no.ss_as_ preocupações.
Era o que tínhamos a di~er, Sr. Presidente. (M\lito b~m_!)
Sala das Sessõe_s·, ' - Senador _Fraodsc_Q _Rollembe_rg.
O SR. PRESIDENTE (Lucfdio Portella) palavra ao nobre Senador Nelson CarneirO. -

Concedo a

O SR. NELSON CARNEIRO (PMDB - RJ. Pronuncia
o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Srs. Senad<;>res, não
basta a um país deter o_ conhecimento científico_ e tecnológico.
Ele precisa ter as patentes das descobertas ocorridas__em _s~u
território, bem como, precisa reconhecer e respeitar as patentes daqueles inventos e descobertas ocorddas_em outros países.
A propósito desse tema, recentemente chegou-me às
mãos correspondência do Sr. Antônio Paes de_ CarYaJho, Presidente da Associação Brasileira das Empresas~de Biotecnologia
- ABRADI, em que apresenta algumas sugestões para inclusão no novo Código de Propriedade Industrial, ora em tramitação no Congresso Nacional.
Trata-se de lei mUito importarté' para o futuro do País,
já que, no tocante à biotecnologia, por exemplo, o código
atual é totalmente omisso, e a correção dessa situação é d~
suma impo-rtância paia Sua· modernização e para a competitividade de suas indústrias.
Esse código terã um papel fundamental no futuro tecnológico do nosso País, de acordo com o Presidente da Abradi,
já que três requiSitOS __básic_Os deverão estar nele previstos,
para garantir a competitiVIdade da nossa indústria: ____ _
1) garantir a Continuidade no uso de tecnologias já dominadas;
2) garantir o acesSo a riõV3s leCriologias, pelas vias simultâneas de aquisição no mercado mundial e de desenvolvimento
de uma capacitação técniCO-cientifica interna para a seleção,
absorção e adaptação de tecnologias compradas, para a geração de novas tecnologias diríS;ídas ao mercado_ interno e à
competitividade intemacional;
3) praticar meCanismos fiscais, creditícios, tarifárioS e
mercadológicos inteligentes e internacionalmente aceitáveis,
que compensem desequilíbrioS--temporários na oferta internacional de bens e serviços e fomenteni a fase. de iinplantação
e consolidação da nova Indústria de Base Biotecnológica Moderna.
Se se quer um país desenvolvido, o setor científico e
tecnológico deve também ser desenvolvido. Nas_ ültim_a_s__tr_ês
décadas, o Brasil passou por uma verdadeira revolução nesse
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ramo de_ atividade, mas, apesar disso, a capacidade científica
do País~ _c:orresponde a pouco mais de 10% das suas necessidades. De acordo com o Presidente da Abradi, não se trata
de buscar a independência ou a auto-suficiência nesse ramo
do conhecimento, mas de conseg~ir a_ ~uJ:~confiança que permita um co_nvívio igual dos nossos pesquisadores com aqueles
integrantes dos centros mais desenvolvidos do mundo.
Sem dúvida alguma, um Código da Propriedade Industrial
moderno e abrangente é fundamento básico_ para a garantia
do deseqv_olvimen~o tecnoló_gico.
Nessa oportunidade, que!o chamar a atenção para alguns
pontos enunierados pela Abradi como n~cessários num códigO
. à altura do que se deseja para o nosso País;
1) adoção imediata de privilégios de patente para todos
os processos de obtenção, inclusive biotecnológicos, nas áreas
de .saúde_ e da alimentação, bem como a contin"uaç·ão desse
privilégio na área de Química;
2) adoção imediata de patente para produtos biotecnoló~cp~ primários, passíveis desse tipo de privilégios;
3) após um ptazo adaptativo de cinco anos, adoçá-o de
patentes para todos os produtos de natureza química, passíveis
desse tipo de privilégios, inclusive produtos químicos obtidos
por biosíntese e/ou por síntese química; _ ___ _ 4) garantia da continuidade indefinida do direito não.:exclusiVo de exploração comercial e i_ndpstrial de produtos e
processos até agora não protegidos e efetiV3mente explorados
por empresas brasileiras na data da lei;
5) garantia de continuidade indefinida d9 direito_não~e:x
clusivó de exploração corDàcial e industrial de produtos de
natureza qu1mica, hoje riãó privilegiáveiS~-ijue sejam coloCados
em efetiva exploração comercial e industrial por empresas
brasileiras no qüinqüênio subseqüente à data da nova lei.
Conclamo, pois, os meus pares nes_ta Casa a dotarmos
o Brasil desse toque de modernidade e progresso, a darmos
aos nossos cientistas e às empresas que se-dedicam à pesq"uisa
o necessário respaldO legal ao seu_ trabalho e a garantia _de
qUe os seus inventos e_ desçobeitas ~rã o reconh.e-ci:d9s ~ protegidos. As sugeStões· ai:J.Uí expostas devem ·ser largamente debatidas, a firii de que, com a contribuição indispensável da crítica
dos Senhores Senadores, PosSam oS resultados desse exame
córitdbuir para a futura legislação sobre tão importante matétia.-- Nessa atividade, está o futuro do Brasil. Muito obrigado.
(Muito bem!)

Ó SR. PRESIDENTE (Lucfdio Portella) palavra ao nobre S~nador Mareio Lacerda.

Concedo a

O SR. MARCIO LACERDA (PMDB - MT. Pronuncia
o seguinte discurso.) -Sr. Presidente, Srs. Senadores: é sempre difícil de explicar como um País de extensão continental
como o nosso, ·provido de diferentes riquezas em diferentes
aspectos, pode ainda conviver com problemas tão graves e
priinários como os que vivemos na saúde, na educação, na
habitação, no mercado de_ trabalho, na divisão _injusta de renda, só para citar os mais notáveis.
Talvez por uma herança do romantismo literário, tão
presente em nosso inco_nsciente. coleth:·o,._ ~inda .nos deslumbramos com nossa natureza, com nossa cor local e facilmente
caímos no "porque me ufano_ de meu País'_'. Ma$ logo o embate
com a dura realida_de~ com todas aquela~ carências mencionada~. reaviv~m a~ ãgruras, a incompreensão em relação aos
destinos do nosso País. Provavelment_e_ eS$a dicotomi;:t do so-
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nho versus realidade, do desejado versus o enco_ntrado sejam

_ O SR. CARLOS DE'CARLI (PTB -:- AM. Pronuncia
o seguinte discurso.) -Sr. Presidente, Srs. Senadores, soficiiolizante; saímos -do otimismo e entramos com facilidade no a atenção de V, Ex•s para uma reflexão sObre a_ grave crise
pessimismo e- Vice:verSã.eril que se acha enVolvido todo o País, de forma geral. Solicito,
Não creio, Sr. Presidente, que essa seja-uma Sítuiãção- contudo, especial e profunda reflexão sobre o suCateamentQ
fatalista da qual não possamos sair. Evidentemente que há a que vem sendo submetido o Banco do Brasil, de uns tempos
saída, que há posSibilidade de romper com esse círculo vicfoSó', para cá.
por meio de um trabalho maciço na educação~ por meio de
.Permitam-me V. Ex~s retornar ao passado, através da
um trabalho com continuidade na administr~ção e na política, preciOSíssima obra do inesquecível Aronso ArinQ de Melo Fran-,
capaz de instaurar Uma nOva mentalidade e uma nova atitude co, cujo passamento recente deixou uma lacuna de difícil
em relação aos problemas do nosso cotidiano político.
preenchimento riesta Casa: História do Barico· do Brasil.
Essa necessidade de mudança, Sr. Presidente, torna-se
"--·o desenvolvimento do País exigia_ dinheiro,
imperativa p-orque a iriaioriá. dos nOSSos -problemas atuais são
mais dinheiro, sempre dinheko. Amadurecia aos pouantigos, crôniC9s e perinanentes.
·
cos, nos conselho da Corte, a idéia de estabelecimento
Para que essas considerações introdutórias não sóem mui_de um Banco de Estado.
.
to abstratas, permita-me, Sr. Presidente, trazê-las para um
Pela primeira vez este desígnio é expresso oficialcampo de exemplificação concreta, no qual desponta o malemente no decreto de 5 de setembro de 1808, que autofício da falta de continuidade administrativa em npsso goriza desconto de bilhetes dos assinante$ das Alfândegas.
verno.
Cresciam, Sem parar, cómô'se vê, as dificuldades
Em pr')nunciamento nesta mesma tiibuna, em 11 de abril
finariceiras do Governo, forçado _a__recorrer a particudo correntt! ano, pleiteávamos a permanência do Município
lares parã receber, -por antecipação, as suas rendas.
de Cáceres, do meu Estado, dentre aqueles escolhidos para
Q__ Banco de Estado tornava-se mais do que nunca neinstalação das ZPEs. Em defesa dessa proposição relembrácessário, a fiin de fornecer de qualquer forma, moeda
vamos então a importância que as Zonas de Exportação tipara as transações comerciais e dinheiro para as urgênnham no contexto de industrialização pela capacidade de criar
cias do Erário. Chegamos agora ao-dia 12 de outubro
empregos;· gerar riquezas e bem-eslar.
de 1808, no qual se expede o alvará que "cria um
Especificamente, em relação a Cáceres enfatizamOs a conBanco Nacional'~ no _Rio de Janeiro.. Assim, pois, no
veniência de incluí-la na proposta, em razão da sociedade
mesmo dia em ·que s_e criava na corte o Banco do Brasil,
industrial da região Já estai mobilizada para esse fim, dispondo
cuja principal função seria o fornecimento de moedade projetas elaborados e_definidos, para implantação da ZPE.papel para as necessidades do Rio d..e Jane:iro e dç
Lamentavdmente, Srs. Senadores, como refle~o_dessa_neJast_~-
algumas
capitanias litorâneas, o Governo inStaurava
ausênCia de continuidade administrativa que marca a nossa
em Minas urna nova modalidade _do "bilhete P,e permu:.
vida política, quase o Governo extinguiu aS ZPEs, não o fazenta", isto é, também de papel-moeda, para se adicionar
do por interferência do Legislativo, quando_ da votação da
às
já criadas pelo _alvará de 13 de maio de 1803 e m~-Medida Provisórüln~ 285 de 16-3-90. Em seguida, após acordo
tidas pelo de I' de setembro de 1808... . .
entre os dois poderes, optou-se por suspender por 180 dias
O nome. escolhido fof Banco do Br~il,_ que até
a criação e a implantação das ZPEs.
hoje se mantém, apesar de temporárias mudanças. A_
Pois bem, Sr. Presidente, expirou-se em outubro do ano
forma, a da sociedade comercial por ações, com funciopassado o prazo, sem que fossem tomadas medidas, para dar
namento permitido desde que se subscrevessem 100
seguimento à implantação das várias ZPEs, já criadas para
delas.
O prazo de duração _se ma_rcou por 20 anos,
Macaíba -,RN, Maracanan -CE; Paraíba -PI, Suape
suscetível de prorrogação no final, caso concord_a_sse
- PE, Jo·ão Pessoa - PB; São Luís - MA, Barcarena o _soberano.__O Capital era de -1.200 cóntOS, distnbuídos
PA, Nossa Senhora,_d_o Socorro~ SE, Ilheus- BA, Araem
1.200 ações de conto de réis ... "
guaína-TO, Cáceres -MT, Rio_Grande -RS e Coru_mbá
- MS, sendo que as duas últimas __foram criadas já nO_atual
Estes pequenos destaques, transcrito-s da obra suprãcí-Governo.
tada, apenas para ilustrar-o nosso pronunciamento.
Agora, s~. Presidente, pretende~se reSsuscitar -ãs-Zon-as
Prosseguindo. Não poderia deixar de denunciar, daqui
de Processamento de Exporta~o, que tinham sido engave- da tribuna, a existência de uma sórdida e bem planejada camtadas pela ex-Ministra da Economia locaJjzadas' em FQrtaleza, panha de desmonte do Banco do Brasil. E o centro dessa
Corumbá, Cáceres e Suape. Sr. Presidente, diante desse fato campanha se localiza junto aos bancos dos 7 países mais ricos
não posso deixar de externar um duplo e antagónico senti- que usam o FMI e o BJRD para colocá-la em prática.
--O semanário RelatóriO Reservado n9 1.177, do período
mento de alegria e frustação.
_ _
A alegria procede de ver um desfecho feliz para a justa de 21 a -27 de agosto de 1989, em sua página 5, põe enf
reivindicação de CácereS a qual tantas vezes advoguei inclusive manchete o seguinte: BIRD imp-õe reforma bancária mas nãõ
desta Ttibuna. A frustração origina-Se do fato de que mais financia. Segundo aquela publicação; são exigências do BIRD,
uma vez a falta de continuidade político-administrativa pro- como condição para financiar a reforma do sistema finan'Ceird
crastinou e prejudicou medida que se impunha sem perda brasileiro de autorizar a linha de crédito que seria inaugurada
de tempo.
com um empréstimo de US$500 milhões:
Era o que tinha a dizer. (Muito bem!)
- liberação da entrada de bancos internacionais; .
S~nadpr Mareio Lacerda
- enfraquecimento das instih.dÇõf:s financeiras oficiais;
- estímulo à criação de bancos múltiplos;
__; criação_de um segurode depósito para os bancos múlO SR. PRESIDENTE (Lucído Portella) - Concedo a
tiploS;
palavra ao nobre Senador Carlos De'Carli.
responsáveis também por nosso caráter ddotfuiico

genera-
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do BrasilL_foi rui11_1 para o setor agrícola e foi péssima para
a- sociedade como um_ todo ... -é só. observarmos a atualcrise
em todos os -segmentos da-Nação.
- ,___ _ : -- --=:Como se não bastassem todas as agressõe$,_já praticadas
contra a empresa Banco do Brasil, agora se move uma campanhao de destruição do seu quadro de pessoal, corpo funcional
dos mais qualificados do País, através do aviltamento dos
seus salários ...
Tal postura parte até mesmo de órgãos do próprio Go-- aplicação de correção monetária ao passivo das institui_ções frnanceiras;
- ·· ~
--- vemo Federal, quando declaram que o que mais preocupa
-autoriZação de aumento das comissóes cobradas por ser- é o elevado salário dos funcionários do Banco do Bras_il, cuj~ _
média é deUS$ 4,200.00 (quatro-mil e duzentos dÓlares ameriviços bancários;
__ _
__ _
-eliminação dos depó~itos Cm ~oeda estrangeira jUnto canos) mensais. Posicionamentos dessa natureza criam animoao Banco Central, já substituídos pela emissão de BTN cam- sidade em toda a sociedade, onde, após o "acentuado" au~en
to recente, o salário mínimo vig6ilte é de Cr$42.000_,00 _<quabiais;
- remuneração dos depósitos à vista, já adotada na maioria renta e_ dois mil cruzeiros)~
dos bancos.
Tenho aqui Comigo, cópia de tabela de salários do Banco
Ainda, os técnicos do BIRD chegam a sugerir a consti- do Brasil. Seu maior vencimento; para um elemento no -último
tuição de um fundo do governo para-cobrir despesas de irideni- posto da carreira, com 30 anos ou mais, é de Cr$348.159,00.
Repito: Cr$348.159,00.
··
zação de funcionários demitidos dos bancos oficiais - estaduais ou federais- em Conseqüência da e'_lentual in\jabilidade
.Convertido esse valor em -dólar americano, obtém-se
dessas instituições. Ap"oiltã, também, o BIRD os mec·an:ismos aproximadamente os seguintes:
de qu-e o governo brasileiro dispõe. para promover a ~nte,rnacioNo câmbio paralelo: cerca de US$750,00
nalização do sistema financeiro.
.
No câmbio turismo·: cerca de US$765,00
Continuando, de acordo com o docum~nto do BIR.D,
No c:!mbio flutuante: cerca de US$850,00
Esses valores estão, pois, bastante longe dos US$4,200.00
o objetivo na reforma do setor financeiro do Brasil é a integi-ação dos mercados de crédito, de forma_ a qu~ ·as_ ta~as de
declarados pelo Governo Federal.
jutds pratiCadaS reflitam apenas ·o risco- de merca~o. Para
Note-se, ainda, que o ingresso nos quadros do Banco
alcançar este objetivo, será necessário desregulamentar o mer- do Brasil se dá por rigoroso e·"9emocrát_ico concurso público.
cado de crédito e reduzir o porte e o campo de a_tuaç_ão dos
Não existem apadrlnhaiD.entos. E, para as~e-nder na carreira
bancos ofiCiais.
-furiCióiJ:ã.I, o servidor se submete a uma série de cursos internos
Como podem ver V. Ex,s, tudo isso ·que foi recomendado
de aperfeiçoamento profissional, razão porque é ali no Banco
pelo BIRD foi. ou está sendo implementado ~qui J!.O Brasil.
do Brasil que o País concentra a maiS qualificada mão~de-obra. _
Podemos citar, como medida primeira; antes do aqui relatado
pela notícia do RelatóriO Reservado~ no sentjdo de desmontar
Vive-se no presente in6mento, uma-crise sem·ptecedeno Banco do Brasil, a extinção da conta movimento, em março
teS. O pessoal do Banco do Brasil foi forçado a entrar em
de 1986. Na época, os defensores dos interesses externos alegagreve, em busca de uma justa e devida reposição salarial,
vam que tal conta era a responsável pela inflação_~~~sileira
reposição essa que se lhe nega, sob as mais descabidas descul- e que somente com a sua extinção se res_9lveria o problema.
pas. TOdos os segmentos- profissionais-- vêin sendo benef~cia
E hoje, 5 anos após decretada "ã. sua extinção, vejâ.mos o dos, se é que podemos chamar de benefício a simples reposição
que ocorreu no Brasil, sem que se tenha baixado a inflação:
do que a inflação corroeu dos salários·, com reajustes dentro
-até 1986, a maior inflação ocorrida no Pafs _foi de cerca
dos índices inflacionários. E porque somente o Banco do Brasil
de 16%. Após o fim da Conta Movimento do Banco do Brasil, se julga no direito de negar a reposição dos salários de seus
em plena gestão de um de seus maiores inimigos, o ex-tÍlinistro
serVidores, no que ·constitui Verdadeira redução de salário,
vedado por lei? Só tem uma resposta: é o aviltamento salarial,
Maflson da Nóbrega, tivemos cerca de 84% de inflação mensal. Hoje, após vários choques e até o confisco de -âepóSitos
com o que se proletariza toda uma categor!_a d~ excelentes
e poupanças, a inflação beira os 20% ao rites e com tendência
profisSionais, condenando~a a procurar outras fontes_ de renda
'
- para manter seu padrão -~e vi_da e od~ seus fa~iliares. Cõm
altista;
--as maiores safras agrícolas que o Brasil colheu foram
isso, ·estará esvaziando o Bánco do Brasil e cumprindo as
realizadas quando existia a conta movimento. A mesa do brasimetas do FMI e de seus mentores. Tomemos, portanto, o
leiro era farta, havia estoques reguladores e excedentes expor-_ exemplo da extinta conta movimento- e· vejamos o que temos
no País...
táveis que possibilitavam ao País honrar os serviços de ,sua
dívida externa. Atualmente, somos importadores de alimenÉ hora, pois, de toda a Nação se levantar em defesa
tos, até mesmo os básicos. Reduzimos nossas safras e, por
de. seu mais nobre patrimórJJO fim~.~ceiio;_ -9 -Banco -do· Briisií.
conta disso, exportamos menos.
· ·
Não podemos ficar observando, inertes, a destruição des-examinando a situação do setor agrícola brasileiro, constatamos, estupefatos, que ele saiu de uma inadimplência de sa secular Instituiç;!p que, ao longo de 183 anos, vem desbracerca de 3%, ocasionada por frustração de safras, e passou vando áreas interioranas, abrindo fronteiras e fomen.tando
para mais de 40%, por conta dos elevados juros cobrados o desenvolvimento do País. Seus servidores têm sido verdapelos Bancos.. E todos sabemos que este setor tem subsídios deiros conselheiros para os pequeii.os e inédios empresários,
para micro-produtores rurãis, para os que precisam do crédito
em qualquer parte do primeiro mundo ...
Analisados apenas esses três aspectos, já podemos con- e da orientação de como melhor utilizá-los. É, assim, o Banco
cluir que a extinção da conta movimento foi danosa ao Banco _ do BrasiJ uma verdadeira universidade financeira que, a exCm-

-eliminação da obrigatoriedade de eJDprésti~os facilitados, principalmente à -agricultura e às pç_quenas e médias empresas;
- - -.
.
-liquidação, privatização ou reestrutUração dos ban~Os
estaduais;
-elevação das taxas de juros cobradas dos financimentos
agrícolas;
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Sem explicações ou furierais, o "'Projetão"- como ficou
conhecido- foi engolido pelo silêncio, pela descontinuidade .
e pelas incertezas da adminiStração. Em seu lugar, e para
"aprofundá-lo", é que foi erigido o Emendão - neste País,
pelo que se vê, é tudo aumentativo-, que mesmo elaborado
por uma equipe ecoriómlca que tem um diplomata de carreira
como titular, fulminou, com discutível habilidade, o eixo prin:cipal da ConstituiÇão, ao deSiiiõbiliiã.r exatamente aqueles
aspectos que fazem sua própria essência.
Conspirar contra a Constituição, aliás, parece ser o esporte preferido do Presidente, que logo no seu primeiro dia de
Governo produziu uma intervenção econômica flagrantemente atentatória aos direitos dos cidadãos, da qual tão cedo
não nos esqueceremos, para, como foi dito, "estarrecer a
O SR •. PRESIDENTE (Lucfdio Portella) - Concedo a
direita e desorientar as esquerdas". Pode até ter conseguido
palavra ao nobre Senador Jutahy Magalhães.
isso, porém tamanho desatino não concorreu para acabar com
a inflação. Quando muito, apenas a tirou momentaneamente
O SR. JUTAHY MAGALHÃES (PSDB- BA, Pronuncia de-cena, apensar do preço desproporcional cobrado pela façao seguinte discurso.) __.:.Sr. Presidente, Srs. Senadores, estra- nha. O saldo remanescente_ da A~entu,ra em que fomos os
nha tese defende o Presidente da República em sua nova
infelizes e compulsórios protagonistas, agregou o que de pior
e mais recente piopoSta para salvar o Brasil do caos: acredita
pode-se encontrar numa economia frágil: recessão, desemSua Excelência que, para voltar a crescer, -evoluir, sair do
prego, compressão salarial, acentuada queda do poder aquisibizarro presente em que nos encontramos imobilizados e con- tivo e, em vasta extensão, a desesperança que se difundiu
seguir vislumbrar o futuro é preciso -regredir, retroceder, re- na sociedade, esgotada por sucessivos planos de caráter apenas
troagir, involuir, enfmi.. Outr-a não é a dedução que se pode conjuntural.
tirar das linhaS básicas do assim chamadO "Emendão", com
U~ ano e meio pós-Collor dão-nos indicações sobre como_
sua perspectiva de suprimir, a pretexto de garantir a govema- serão os trêS- anos e meio que temõs pela !rente, durante-bilidade do País, conquistas inseridas na-CoustitUlçãQ :ele l988 _ os quais, certamente, pelas experiências e índoles demonsque consubstanciam apreciável avanço democrático"
tradas, não haverá tempo para tranqüilidade e, muito menos,
Podemos até ad_mitir que a Constituição prOmeteu talvez para certezas. Num País onde a fuga de capitais para o exterior
mais "do que pudesse dar. Com o enfoque progressista qu-e vem crescendo a cada ano, é fácil supor o impacto, por exemlhe foi dado, os constituintes esforçanim:.se para reSsarcir a plo, da abolição do sigilo bancário, praxe acatada universal~
sociedade de duas décadas de exposição ao~arbítrio e síD.alizar mente e só quebrada em circunstâncias excepcionais, por decia expectativa de futuro que animaV-a a -todos, fundada na são judicial. A modernidade passa por decisões desse calibre?
justiça social. Porque, somando os anos do "milagre ~conô
Com o "Emendão" -primeiro posto na mesa de bargamico" aos anos de rece.ssão~ constata-se que quase nada foi nha com os governadores, que, felizmente, tíveram o bom
feito pelo povo, exposto à crescente injustiça expressa por senso de eximirem-se de seu patrocínio -,-o Governo exerindicadores como o déficit social, o crescimento avassaladqr cita, mais uma vez, a dualidade de seu discurso. Coloca o da pobreza e a imoral distribuição de renda prevalecente entre crescimento econômico· como alavanca de suas propostas - nós.
cõino, aliás, "fez anteriormente-, quando, todos bem o sabePois, é em sentido oposto à transformação dessa realidade mos, o País está virtualmente estagnado: vivemos o primeiro
que- o- "Emendão" assesta suas baterias, ao tentar impingir ano da era Collóf-~SOb o signo da recessão, enveredamos pelo
propostas que violentam a consciência jurídica da Naçãó, par- segundo ano no mesmo ritmo, e o Orçamento da União para
ticularmente no que tange ao Direito Social, indiferente às 1992avisa cj_ue não haverá crescimento. Em decorrência;chega
lesões que possam produzir na vida de tantas pessoas que a quase 10% a queda do PIB per capita, nessa trajetória
estão virtualmente à margem da cidadania. M_esmo sem poder involutiva que estamos percorrendo atrás de fugidia moderconstituinte, o Presidente pretendia patrocinar a alteração nidade.
de 44 artigos da Constituição -19 deles em caráter temporário
Nesse marasmo, o único f8.tot- a· registr'ái Vitalidade é
- , alguns dos quais produto de longo amadurecimento e de a inflação, que vem subindo aos saltos e se aproxima do periefetivo acordo social, buscado nas permanentes conferéncias goso limite dos 20%, quando passará a exigir da equipe econócom os segmentos organizados da_ sociedade.
mica mais do que uma política de juros exorbitantes para
Não foiestã, -aliás, a pririi.dra inVeStida do Governo 'collor retrair o consumo, embora seja uma incógnita _o que _pÇJ_~§ª
contra a Constituição. Há poucos meses, atrayés de artigos ser feito, em faCe do esgotamento dos meios para combatê-Ia.
dominicais pUblicados em um jornal da Capital, o Presidente Então, o que restará ao povo, além daS promessas inócllãs
de "voltar a crescer", se o salário míniino que -comprava em
garantia que o Projeto de Reconstrução Nacional, em que
março de 1990,86 quilos de feijão, só compra; hoje, o equivadefendia boa parte das proposições· ofa contidas no_ Emendão,
lente a 54 quilos?
estava vivo e, a despeito da má receptividade que obtivera,
Na condição de fiador compulsório desse elenco de medicontinuava a "dar sentido de conjunto e coerência às açóes
das -em seu discurso à Nação, no domingo, 25 de agosto,
do Governo", e informava que mantinha sobre sua mesa de
o Presidente CoHor afirmou textuali:nente que "as emendas
trabalho, atualizadas permanentemente, planilhas com dados
sobre o andamento de cada medida ou proposta adotada para que o Governo remete ao debate nacional são um desdobramento do projeto de modernização que a maioria dos brasia implementação do projeto.

pio das universidades brasileiras do ensino, preciSa sobreviver
e ser defendido, a unhas e dentes.
Torna~se íiilperioso-e urgentequeo Tesouro Nacional
honre seus débitos com o Bãnco do Brasil, na ordem de US$7
bilhões.
Torna-se, odo mesmo modo, urgente, urgentíssimo, que
a Direção do Banco solucione imediatamente o impasse dos
salários de seus funcionários.
- -Solicito, finalmente, que a Mesa desta CaSa-ili.icieogestõeS
no sentido de que se encontrem soluções para evitarmos o
desmonte e o sucateamento do Banco do Brasil, bem como
o aviltamento dos salários de_sçu qualificado pessoal. (Muito
bem.)
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leiros aprovou, livre e soberanamente, nas eleições presiden- minguados _reajustes concedidos~ configur~ expJícita má-vonciãis de 1989" -,o povo se transformaria, caso as propostas
tade com a categoria, visto que, conforme riqticiou re~ente
fossem aprovadas, num cas() c~_lj_~so de hibridismo, no qual
mente O Estado de S. Paulo, e é possível aferir-se junto ao
seria-, ao mesmo tempo, promotor e vítima da tirania que
Orçamento da Uriião para o PreSente exercício, os gastos
se intenta.
-com o funcionalismo mal chegam aos 35%, Há qualquer coisa
A desfaçatez com que o·GoVCrno pede "carta braflca"
de .nebuloso nessa política, abrindo campo, inclusive, para
para administrar, mesmo apó_s seguídos fracassos e anote a
a s_uspeita de que se trabalha sorrateiramente para privatizar
névoa de corrupção que o envolve, supera até mesmo os des- o serviço público, inclusive na esfera da saúde e educação,
vios jurídicos imPostos pelo AI-5, e concorre ainda mais para como, aliá~, foifeito no Chile de Pinochet, cujO figuiinõ rieolidesagregar os apoios e as alianças -para viabilizar não exata- - beral é o parad~g~a do modelo tupiniquim.
mente essas, mas outras medidas que venham a tornar-se
-- Por outro lado, os equívocos em que incorre o Ministro
indispensáveis para assegurar;· de fato, a govemabilidade, até da Economia são impróprios a um diplomata, uma vez que
mesmo, se for necessário, com "O recürso e·aigurllis-rriudanças · palmilha o frágil terreno das falsas aparências, muitas dúvidas
constitucionais.e escassas verdades. Ao pretender limitar a 2,1% da receita
Mesmo que Montesquieu, um dos fundadores da inteli- corrente as-despesas do Legislativo (contra os4,2% atribuídos
gentsia francesa e européia e· criador da filosofia da- história,
ao Judiciário), deixou de observar que, presentemente, esse
tenha registrado, nos idos do século XVIII que "é Ieifurida- patamar não ultrapassa 1%, ou seja, o Legislativo é muito
mental da democracia que só o povo instituãleis'', o "Presiden-te
mais económico do que se supõe, até porque, talvez, não
Collor sente-se estimulado_ a cuidar de tudo sozinho, absor- mantenha um restaurante onde os servidores mais graduados
vendo atribuições exclusivas dos demais poderes. Mos~ra-se,
possam servir-se da generosa cota de carne, peixes e crustáceos
assim, iridiferente, inclusive, ao ensinamento do autor de "O adquiridos pelo Planalto para consumo ali e alhures, e, aqui,
Espírito -das Leis" de que a separação dos Poderes é a melhor ninguém pensa em substituir os surrados sofás e cortinas dos
garantia da liberdade dos cidadãos e da eficiência das i_nstitui- _ gabinetes por revestimento de seda natural.
ções públicas.
A austeridade que Se reclama é juSta e devida por todos.
Felizmente, uma coísa é qUei"ei; õüfrã., poder. A começar
Inc1usive, pelo Planalto, onde funcionários que rião lidam
pela expressa proibição que faz o § 4~ do art. 60 da Consti~
diretamente com assistência social fazem jus a verbas secretas,
tuição, de que se examinem_ proposiçõ_~s tendentes a abolir
direítos e garantias ínOivíàuais. A matéría, por sua relevâfl.cia; Utilizadas, segundo depoimentos divulgados pelos meios de
comunicação, na aquisição de geladeiras para carentes, cadeideve ser objeto de abordagem mais detalhada, em que sejam
ras de rodas, passagens, etc. Teria aLBA montado uma sucuranalisadas suas repercussões na sociedade e, diretamente, na
vida de cada um. Fitam vedadas, portanto, e por ilação, -quais- sal no Palácio? Não há nada que justifique estes e outros
desmandos, pois a falta de clareza na prestação de contas
quer medidas que interfifãrri nã. separação dos Poderes, como
favorece a corrupção e, convenhamos, denúncias de diferentes
é o caso da projetada transferência:- da competência~·ao Presidente da República, de concessão para procedera reajustes procedências têm- atingido, com inquietante freqüência, qualificados membros da República das Alagoas.
salari<iis aos funcionários també'm do Judiciário e· do_ Le~sla
Enquanto as autol1dades fazem silêncio a_ respeito de
tivo, ou, até, reduzi-los, como ele certamente gostaria de
fazer.
-tais __d_enúncias, .o Tribunal de CoiJ.tas decidiu apurá-las, até
Poder-se-ia, a propósito, cogifar que, levado por escruPu- porque, se forem infundadas, restituirão parte da credibilidade
loso senso de justiça, estivesse o Presidente interessado em perdida pelo Presidente Collor, à conta das tantas trapalhadas
corrigir, com a outorga dessa competência, as distorções sala- em que se converteu seu Governo. E, se forem procedentes,
riais existentes entre os funCionários dos três Poderes, de modo está passando da hora de dar um basta a tais abusos e à
a assegurar o cumprimento do princípio constitucional da isoR crença de que estamos no reino perene da impunidade. Porque
nomiaA Mas aí vem a surpresa: o "Emendão'' acaba com a fica difícil entender como se dispensaram licitações para comisonomia, e os salários serão arbitrados por um todo poderoso pras que ascendem à estratosférica cifra de Cr$ 1,6 trilhão,
mandatário, consoante seu discutível arbítrio e o fOrmidável em 1990, contra Cr$ 186 bilhões sacramentados pelas licitapoder de coação que lhe seria proporcionado, particularmen- ções.
Perante fatos com essa dimensão e contundêncía, tornam R
te, na fixação dos vencimentos da magistratura.
Em apenas duas linhas, Senhor Presidente e Senhores se, no nifnimo, discrepantes, as inrursões levadas a efeito
Senadores, o Emendão perpetra tal disparate, produzido, co- pelo Presidente da República para subtrair poderes ao Legismo se divulgou, sob inspiraÇãO do MinistrO- da Economia, lativo e ao Judiciário. Coln a inoralidade de diversos atos
a pretexto de corrigir distorções. Enq~anto o Executivo Supos- governamentais posta em questão, somada ao fracasso das
tamente vem contraindo seus gastos em relação à arrecadação sucessivas intervenções económicas, que credencial tem o Go- .
- raciocina a burocracia - , os demais Poderes___ só fazem verno Collor para querer alterar as regras do jogo democrático
aumentáRios, ressalve-se, na sua estreita concepção. A Crítica e pedir mais sacrifícios ao povo, seja através da redução signifitem endereço certo, mas prevalece entre nós, parlamentares, catiy_a --~~~_recursos destínados ao seguro-desemprego, seja
a consciência de que a insístente e punitiva- proletarizaçãõ através da desobrigação de aplicar 18% da receita corrente
do funcionário público, iniciada neste Governo, não resulta da tJnião !10 _ensino público, ou mediante a eliminação do
.
·
em economia administrativa; ao contrário, concorre pata des- critério da_ anualidade de impostos, entre outros?
Tão desmesuradas pretensões, Senhor Presidente e Sequalificar os_ serviços prestados, essenciais à conveniente opeR
nhores Senadores, que sequer incluem alternativas para atacar
racionalização do aparato estatal.
Além do mais, a política de "pão e água" levada a efeito a críse ééonômica, ·não podem sequer ser consi<)eradas,_ não
pelo Executivo, inipõndo pesadas perdas aos servidores, em por intransigência política ou falta de compreensão a respeito
função do descompasso _entre a aceleração inflacioõ.ária e os do grave momento por que passamos, mas pelo descomprome-
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se

time-nto com a realldadê.
a -Constituição, para o Governo,
é fOnte de todos nossos males, a ineXíStência de limites consti.:tuciOnais bem demarcados já lhes teria levado sab_e-se lá qnde_

Como aceitar, por exemplo, o fiin dos dissídios para o
jUlgamento de reajustes salariais, num- País onde a renda do
trabalho vem cedendo progressivo espaço para os rendimeritos
do capital? Do meiO a meio que detinha nos anos 50, a massa
salarial não conserva, atualmente, mais do que 35% da renda
nacional. Pela proposta governamental, a Justiça do Trabalho
passaria a existir -apEnaS para -elucidar dúvidas sobre questões
conflitantes relacionadas à interpretação dos textos legais, abdicando do importante papel que exerce, em detrimento, naturalmente, do mais fraco nessa contenda, que é justamente
o trabalhador.
Tão grave quanto as outras, é a tentafiva de ingerência
do Executivo no Ministério Público. Ao avoçar a si a. competência para a- criação e extinção de cargos, constitui-se ein
agravo à consciência do .cidadão e em ame_a_ça à sociedade
democrática que nos esforçamos por edificar. Ao _desvincular
o Ministério Público_daiepresentação legal do Estado, transferindo-a ~ Advocacia Geral da União, a Assembléia Constituinte garantiu- um canal de expressão à coletividade que,
em três anos e meio de atividades, deu __ sobejas provas do
acerto da medida. A despeito, ainda, de não contar com sua
Lei Orgânica,·o Ministé-rio Público tem sido o paladino_incansável da legalidade, tendo infligido, incluSive, inúmeras derro- tas jurídicas ao Executivo.
A voz do Ministério Público não se tem feito ou vir apenas
no controle da constitucionalidade das leis, através das açõe_s
diretas de inconstitucionalidade -que ultrapassam duas centenas desde 1988 - , mltS também na área dos assim_çhamados
interesses difusos da coletividade, como foi o caSo da ação
cautelar contra a Funai, por desfigurar a reserva dos Yanomami, da ação civil pública contra as benesses dadas aos usineiros, e de centenas de_atos que contemplaram, em especial,
as populações indígenas, o meio ambiente, a defesa do cidadão
e do património pUblico.
Como pode, Senhor Presidente e Senhores Senadores,
agir o Ministério Público como fiScal do cumprimento da vontade coletiva, da qual emana todo o Poder, colocando-se como
fator de harmonia entre o Estado e a sociedade, na condição
de representante de ambos em juíZo, sem a real independência
assegurada pela autonomia administrativa e financeira? Se
tiver de depender do juízo discriciOnário dos próprios agentes
a quem incumbe fiscalizar, jainais teremos a garantía de sua
isenção e imparcialidade.
Graças a seu vigoroso desempenho, observa-se, inclusive,
uma mudança de comportamento sintomática, muitas aütofidades tomam a iniciativa-de se explicarem junto ao Ministério
Público, quando acusadas publicamente ou quando temerosa-s
de vir a sê-lo. Igualmente, a instituição- tem sido procurada
com bastante freqüência por entidades representativas da sociedade, para propor inquéritos oiJ.-aÇOes ã fim de reparar
lesões ã ordem jurídica ou aos. interesses sociais no âmbito
dos direitos coletivos.
c

Como afirmou Goethe, "aprende-se facilmente a dominar, dificilmente a governar". Eis que estamos na iminência
de sermos assaltados por propostas destinadas a produzir a
fratura simultânea de tantos e tão importantes dispositivos
constitucióri3iS, o-que sO se justificariá cnum estado revolucio-_
nário. E, para quê? Se não dispomos de uma única receita
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para disciplinar a inflação e, muito merios, a perspectiva de
Um acordo que permita conciliar necessárias mudanças, sem
punir ainda mais o sofrido povo brasileiro, tais proposições
são apenas o reflexo do desgoverno em que vivemos.
Nesta encruzilhada, vale lembrar ·o sábio conselho de
Thomas Paine, contido em sua obra "Os DireitoS do Homem":
.. T_pdo governo que não age na base do princípio da república,
isto é, que não faz da res publica o seu objetivo completo
e único, não é um governo bom." Por esse crivo, a penosa
impressão que se tem é de que o GovernO Collor não passa
pela aprovação nacional e, conseqüentemente, não usufrui
de respaldo para propor a sua própria versão da Constituição..
Muito obrigado. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Lucídio Portella) - Concedo a
palavra ao nobre Senador Divaldo Suruagy.
O SR. DIVALDO SURUAGY (PMDB- AL. Pronuncia_
o segu"íi:tfe discursO.) - Si.- Presidente, Srs. Senadores, "o
petróleo move o mundo, gera bilhões de dólares, influi decididamente na economia das nações; aumenta a riqueza ou agrava a miséria de toda a população. O petróleo, por sua importância estratégica e ã grandeza dos investimentos que exige,
ou é monopólio nacional ou é olígopólio estrangdro. Por
isso mesmo, oi-oligo pólios internacionais tentam, por todos
os meios, subtrair o petróleo das mãos do_s povos que soberanamente detêm suas reservas."
_
~ --Deéidfiniciar meu pronunciamentO com a citação de umtrecho do manifesto intitulado Sistema Petrobrás é do Povo,
divulgado, em dezembro de 1990, pelo Movimento em Defesa
do Sistema Petrobrás. Tenho plena convicção_ de que o monopólio estataLd_o petróleo em nosso País está jurado de morte
e precisa de permanente proteção, não da Polícia Federal,
mas de toda a sociedade brasileira organizada.
A imprensa vem noticí~liido, nos últimos meses, a adoção
de uma nova estratégia com o o_bjetivo de eliminar o monopólio estatal do petróleo vigente rio País. Há indícios da existência de um intenso e insistente trabalho para viabilizar uma
revisão constitucional que admitiria a presença de capitais
estrangeiros na pesquisa e na lavra do petróleo, pleiteada
pelas empresas que representam o monopólio norte-americarro- e britâniCO do ramo.
Os que combatem o monopólio estatal do petróleo em
nosso País certamente se esquecem de que os 243 contratos
de risco assinados pelo GovernO brasileiro com empresas privadas, dentre as quais figuravam as mais importantes empresas
petrolíferas de todo o mundo, nada conseguiram encontrar
aqui, e de que a Petrobrás foi e é praticamente a única responsável pela atual situação em que nos encontramos.
O consumo nacional, hoje, é da ordem de um milhão
e duzentos mil barris por dia, e a nossa produção atingiu,
em maio último, a marca dos setecentos mil barris. É bem
verdade que poderíamos estar, atualmente, em situação mais
confortável do que estamos, em termos de estoque, se não
tivessem havido sucessivos cortes nos investi:mertt6S da Petrobrás. Esses significatiVos cortes -de recU-r"Sos comprometeram
a produção nacional, obrigando a empresa a disperider mais
dinheiro tom a importação de petróleo e a diminuir o número
de poços perfurados. Para se ter uma idéia, em 1986, a Petrobrás perfurou 1.164 poços e, em 1990, depois de quedas sucessivas, esse número foi de apenas 407 poços.
D_urante os últimos anos, foi amplamente denunciada no
Congresso nacional e na imprensa a grave crise que atillgia
a Petrobrás, devido a essa política de restrição orçamentáriã
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para investimentos; fazendo crer, inclusive, na -_orql!e.str-itção e porque as possibilidades de colapsO no fornecimento e~Íerno
de uma tentativa -para debilitar a empresa a e justificar o não podem ser descartadas em razão das constantes tensões
ressurgimento dos falaciosos argumentos de privatiz~çãO do
existentes_ no Ofiente _Médio - Verdadeiro barril de pólvora
setor petrolífero nacional.
_
__
_ onde as querelas geopolíticas parecem sempre prestes a explodir.
Todos sabemos, porém, que a eficiência o iÍ10dernisrnó
A História nos mostra que, pelo inenos até meados da
de uma empresa como a Petrobrás não podem ser contestados.
década de trinta. o Brasil não pOssuía legislação restritiva
Grande parte dos problemas que ela tem enfrentado, nos
últimos anos, são também conseqüência da polítiCa energétiCa Com relação â exploração das riquezas naturais e das fontes
implantada no País, que, apesar de acertada, acabou gerando
d~ energia, deixando o campo aberto à liyre iniciativa_l nacional
uma defasagem de preços e um conseqUente défiCit nas contas
ou i::strangeira, para descobrir petróleo em território nacional.
da empresa.
Naquela época, os grupos de capital estrangeiro-nâcyestavarn
Aliás, _é_impOrtãnte que_ s~ digã. que -a defasagem dos
interessados na exploração do petróleo no País, pref~rindo
preços públicos é a grande responsável pelo signifiCativo riúme- dediCar-se a:o Cõntrole-de Se tores mais rentáveis. como o refino
ro de empresas estatais deficitáriaS nO Pã.ís. As tãrifas públicas e·a distribuiÇão, e deixaram o Governo brasileiro arcar sozinho
brasileiras não têm por base a análise real de custos. Elas com o ônus de verificar a existência de petróleo em nossas
bacias sedi~entares. _Só posteriormente os interesses estranvêm sendo artificialmente fixadas ao longo do tempo, fazendo
com que a maior parte de nossas empresas estatais, ora execra- geiros começaram a se mobilizar para tentar relaxar as restridas, fossem impedidas pelo próprio Estado de praticar uma -ções relativaS â sua participação.
O_ car'áter estatal foi praticamente inerente ao desenvolgerência efiCiente. Hoje; ffiuifas -delas esião--aí, em estado
vimento da indústria do petróleo brasileiro, pois, desde_ os
pré-falimentar, sofrendo um verdadeiro processo de sucateaprimeiros levantamentOs geológicos, a atuação do Estado foi
mento, e na iminência de serem privatizadas a preços irrisó-rios.
efetiva no dimensionam·ento do campo do petróleo no Brasil.
E, como essa atuação governamental ia ao encontro da vontaTemos no País empresas públicas dignas do Primeiro
Mundo. A Petrobrás, objeto desse pronunci~rnento, desta- de popular, mobilizada desde o final da década de quarenta,
pela memorável campanha o Petróleo é Nosso, em defesa
ca-se hoje internacionalmente como uma empresa que desendo monopólio estatal, coube ao Congresso a honrosa missão
volveu tecnologias de ponta, sobretudo em produção de petróleo no mar. Seu trabalho é reconhecido mundialmente, e esse de fazer vitoriosa a solução mais representativa da consciência
fato tende a facilitar bastant_e_ a ~bert~ra d~ um novo e ·pro- brasileira.
missor caminho buscado pela empresa: o da internacionaCorno bem lembrou, um dia, o saudoso Senador Afonso
lização. A avançada tecnologia refeiente à exploração de pe- Arinos, "foi a -liberdade democrátiCa, foi o Congresso livre,
foi a luta da oposição contra os propósitos .:!o Governo que
tróleo em águas profundas é hoje praticamente um monopólio
fez Vítói"losa- ã Petrobrás. Isso é uma Jição que o povo brasileiro
da Petrobrás - que conseg!J.e perfurar poços em lâmirias de
deve aprender a cada momento. Além disso, o povo brasileiro
até oitoCentos metros, eriqUãfito no Mar do Norte explora-se
apenas em lâmina d'água de duzentos metros. A venda dessa estfi hoje em condições de ter-se libertado do drama, da perstecnologia poderá, sem dúvida, aumentar significativamente pectiVa tenebrosa de ficar 1iic3.pacitado de produúr o próprio
a presença dessa grande empre?a brasileira no mercado inter- instrumento do seu desenvolvimento, que é o combustível".
Graças aos esforços de tantos patriotas que lutaram para
nacional, não só nas ativida<:{e5 ex.e!orató_rias!_ mas também
manter nas mãos do Estado o monopólio da exploração do
na comercialização de derivados.
petróleo no País, o Brasil, hoje, reduziu sensivelmente sua
Agora que a Petrobrás alcançé_l ~ltíssimo grau de efjdêndependência energética, e tudo leva a crer que, ainda nesta
cia, colocando-se entre as grandes companhias do setor em
década, se tornará auto-suficiente em petróleo, alcançando
todo o mundo, com técnicas que surpreendem _e (!tra,em _ç.spea meta_ de produzir um milhão e quinhentos mil barris por
cialistas de_ vários países produtores de petróleo, agora que
dia, e não correndo mais o risco de ficar sem combustível
o Brasil passa a produzir mais da metade do número de barris
em função de eventuais conflitos internacionais.
diárias que consome, com o emprego de máquinas e, sobrePode-se verificar que onde existe petróleo predomina o
tudo, de tecnologia nacional, constitui um verdadeiro atentado·
regime: dos monopólios ou dos oligopólios. A Assembléia Naadvogar-se a causa do fim do monopólio.
cional Constituinte, em 1988, procurou resguardar fortemente
E impossível negar a dimensá9 política do petróleo no
os interesses nacionais nas áreas estratégicas de decisão polímundo de hoje. O desenvolvimento e a segurança de um
tica do Governo em matéria econômica e estabeleceu, no
país dependem da disponibilidade de energia que ele possuir
art. 177 da atual Carta Magna, o monopólio do setor petroem termos_ econômicos satisfatórios_. Desde o Iom Kipur,
lífero nacionaL Temos, juntamente com a sociedade civil orgaquando o preço desse produto passou a ter uma dimensão
nizada, o dever de defendê-lo, por uma questão de soberania
política no cenário internacional, o Brasil e o mundo já sofrenacional, pois, em se tratando de petróleo, como disse o jornaram, em diversas oportunidades, as dramáticas cónSe"qüências
lista, escritor e acadimico Barbosa Lima Sobrinho, "as opções
dos choques impostos pelo pa~ses produtores de petróleo.
não são tantas quanto imaginam suposições inconformadas.
O recente conflito entre o Iraque e o Kuait foi o mais contunOu se adota o monopólio de uma empresa do Estado, oriendente exemplo de que o futuro mundial está envolto em_um
tada para a defesa do interesse público, ou se abre caminho
clima de incertezas e inquietudes que nos obrigam a re_fletir
ao monopólio dos trustes, que compõem a família das Sete
sobre a importância e a necessidade de cada vez mais o Brasil
Irmãs".
se tomar auto-suficiente em petróleo, se quiser garantir o
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente, (Muito bem!)
desenvolvimento econômico e a soberania nacional.
A independência do Brasil nesse setor é imprescindível,
O SR. PRESIDENTE (Lucfdio Portella) - Concedo a
sobretudo porque tudo leva a crer que o petróleo ainda contiplavra ao nobre Senador Nelson Wedekin.
nuará a ser a principal fonte de energia nas próximas décadas,
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lização e atualização dos docentes, g"ratuidade do ensino ·superior etc.
Todas essas questões estão de fato a demandar soluções
urgentes, pois delas depende o futuro da Nação. É precisO.
Collor de Mello, apresenta ao conhecimento e _ à discussão
da sodedade brasileira, mediante seu encaminhamento ao porém, ter sempre presente que as respostas dependem do
foro máximo de representação da cidadania - o Congresso entendimento que tiverm-os sobre o que é _e para que serve
a universidade.
Nacional - ; prop.ostas de alteração constitucional- o Emen~
dão.
Em_ nossa compreensão, a universidade não é uma coisa
terminada, algo independente da sociedade que a circunda.
Constituído de temas de ess~p.cia alta!Jiep._te_ __ polêmica,
uma das propostas contidas naquele documento despertou, Ao contrário, universidade e Sociedade constitúem partes in~
desde logo, na consciência nacional, pelo seu caráter questio~ tegrantes de uma mesma dinâmica. Para se entender esse
nável, o debatc_e as indagações em tornO de Suã Veracidade processso, é bastante perceber que o impulso à ciência se
e viabilidade. Com efeito, ao propor a reforfuulã.ção do Art. dá sempre em resposta às demandas emanadas da sociedade.
205~da Constituição Federal-'' A E.du_caç;io, d.ir.eito de, todo_!)
O víriculo existente entre unive-rsidade e sociedade se
e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada expresSa em todas as atividadés desenv'olvidas pelas institUicom a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvol- ções de ensino superiOr cOnCentradas em um dos campos do
vimento da pessoa; seu preparo para o exercício da cidadania ensino", pesquisa e exteilsão.
e_sua qualificaç-ãO para o trabalho"- pretendo Governo FedeA universidade é a institUiçãO- Cfúe tem por~ firüilidadc
ral reacender a discussão acerca da gratuidade_indiscriminada não apenas a transmissão do saber acabada. mas principaldo endno público de graduação e da dim~nsão ~a oferta de mente a renovação constante desse saber:, significando a transvagas pelo Poder Cçntral.
missão, a produção, a criação e a difusão cultural, filosófica,
EÍlquanto finca as bases de seu neolib.eralismo, e a meio humanístiCa; artística, técnica e·dentlfica·. FeTaC}ue possibilita
caminho· da construção do chamado ''Estado mínimo", o Go- a criação de tecnologias; portanfó, é a instituição capaz de
verno descobre que a Constituição é inflacionária em vários -promover o nosso processo de desenvolvimento, na medida
de seus artigos, ent~e os quais o que aSsegura ·a educação em que possui a potencialidade, pelos conhecimentos que
superior gratUita. E- tal, como fez em relação_ à_liber_dade produz, de encontrar as soluções para nossos pfoblemas -ecode mercado, gostaria de desobrigar-se também do fiiiancia:- ilômicos e SOciãis. Quando nos teferíinóS ao-víáculo -da universidade com a sociedade, não podemos deixar de registrar ainda
mento do ensino· público universitário.
as atividades de ensino de 1"' e z.,. graus, desenvolvidas pelos
Nos países em que a Educação constitui, de fato, priori- Colégios de Aplicação, pelos serviços assistenciais, expressos
dade, co_mprecndc-se perfeitamente que cabe ao Estado res- principalmente pelas atividades hospitalares, odoritológicas,
ponsabilizar-se pela destinação de substanciais recursos para etc., e pelas atividades culturais em que os museus, orquestras
todos os graus de ensino, que os serviÇos públicos já -são e corais talvez sejam sua melhor expressão.
pagos pelos impostos arrecadados e_que são questões princiPor todos esses motivos. a universidade é cara. Grandes
pais da Educação a democratização e a qualidade.
investimentos são necessários para se construírem hos'pitéiisNo Brasil, entretanto, as coisas se passam de outro modo. escola, bibliotecas, laboratórios, para compra de equipamenInsiste-se em nome de uma pretensa justiça social, em que tos e contratação de pessoal especializado.
a gratuidade do ensino público superior- conquista constituSr. Presidente e Srs. Senadores, a tese do ensino pago
ckmal recente do povo brasileiro - deve ser revista. Reto- para o terceiro grau mereceu especial destaque em recente
ma-se a velha tese agora na versão de "serviço civil obriga- congresso sobre "Educação, Crescimento e Desigual~ade no
tório" ou pecúnia para, Como diz o texto do dOcumento ofici_al, Brasil", realizado no Rio de Janeiro, de 24 a 27-de março
"facilitar o acesso ã uriivcrsidade estatal dos car.entes e, ao do ano em curso, ocasião em que se manifestaram técnicos
mesmo tempo, colher recursos para as nossas sempre necessi- do Banco Mundial e especialistas brasileiros com -o s-eguinte
tadas entidades oficiais de terceiro grau".
argumento básico; "O GovernO Federal depeiid6 três e meio
A idéia implícita é que-, sendo as universidades onerosas, bilhões de dólares por ano para manutenção do ensino supee em geral pouco eficientes, além de inacessíveis às camadas rior que, se líberados poderiam ser investidos no ensino báSico
mais pobres da população, não parece justO corttiiitülr Subsi- de primeiro-e segundo-graus".
diando a educação dos mais abastados com a contribuição
Desse modo, ao enfãtiZar ·a cOincidência da p-osição dOtributária -daqueles. O argumento é siniples e cativante GOVerno Federal e de parcela da elite pensante nacioil-ãl com
porque clama por justiça social- mas profundamente perni- a -dos técnicos do Banco Mundial, gostaríamos de apresentar
ciosQ porque eivado de todo o tipo de falácias que- COmpõem à análise e à avaliação desta CaSa alguns aspectos que reafíi~
o raciocínio sofismátk6~~
mam o· càráter falacipso dos ax_:gumentos em que se embasam
O primeiro pünfo á-serfesSiltado diz_respeito à Vinculação os defensores da tese do ensino superior pago.
que o tema possui com outros indicãdóreS:Sociais, parecen1. Antes de mais nada, é bom lembrar que a COilstido-nos cristalina a idéia de que a discussão acerca dessa ques- tuição determina, em seu Art. 206. inciso XV, a agratúidade
tão não pode esgotar-se apenas no âmbito da ótica econômici~ - do ensino público em estabelecimentos oficiais". Por oUtrO
Com_ efeito, nos- últimos trinta anos, a univerSidade terii lado, sérios problemas orçamentários incidem na lógica simsido fonte geradora de ampla discussão, envolvendo profes- plista de que basta o ensino ser pago nas universidades públicas
sores, alunos e íuncioiiáiios. Vários temas. têm sido abordados para que se supliquem os recursos do ensino fundamental,
e, dentre eles, podemos detectar: baixa qualidade do ensino que é de responsabilidade dos_ Estados e municípios - Art.
oferecido_ pelas instituições de __ cnsino superior, Seu -desCom- 211 da ConStituição-- e, para tánto, sofrem rígidas determi-passo em relação- aO processo de moderniz:ação_ da_ sociedade, nações de disposições orçamentárias. Se__Estados e municípios
injustos salários dos professores, falta de titulação, especia- -não as cumprem, é questão afeta aos Tribunais de Conta
O SR. NELSON WEDEKIN (PDT - SC. Pronuncia o
seguinte discurso.) -Sr_. Presidente, Srs~ Senadores,.o_E}tce~
lentíssimo Senhor Presidente da Repúblic-a, DoutOr Fernando
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nesse--riiOdo, torna-se extremamente difícil concordar ção do conhecimento novo, seja ciimtífico, -teCnológico ou
com a visão política indenizatória Contida Do dOcumetitO io- humanista.
vernamental, sobretudo porque o ensino públiix)já é -pago
Além disso, ao fazer-se comparação com dados de univerpelo conjunto dos cidadãos mediante os impostos, O que inclui, sidades de países desenvolvidos, não se pode esquecer que
evidentemente, os pais dos estudantes universitários da rede_
estas possuem um sofisticado sistema de apropriação de cuspública.
tos. Assim, uma universidade como Harvard possui um custo
De igual modo, ju~fiç,a-soci~:J_se fã:rá, cobrando_ adequadatotal por aluno de cinqüenta e seis mil dólares por ano, que
mente mais impostos dos abastados, medante uma profunda
nem de longe se assemelha ao custo médio das universidades
e série reforma tributária, e nãá através d-á dupla tributação
americanas, em torno de quatro mil dólares. Para ficarmos
do ensino mínístrado nos estabelecimentos públicos. Justiça
no caso brasileiro, o custo por aluno, una Unicamp, em 1989,
social se fará, com a cobrança do imposto sobre as grandes
atingiu a cifra de dezenove mil dólares, que nada nos informa
fortunas, com a pesada tributação das terras impi"odutivas.
sobre os s_eus mais de sessenta cursos_ de pós-graduação e
Justiça social se fará, na medida em que reformas constitu~
acerca da qualidade de seus pesquisadores.
cionais impedirem o repasse de verbas públicas para o ensino
Na opinião do Professo"r Carlos Vogt, reitor da Unicamp,
privado e permitirem Uma jUsta distribuição da riqueza, possiem artigo publicado na Folha de S. Paulo, de 8 de maio passabilitando o acess-o da população a todos os ·níveis de ensino,
do, "nem a Universidade pública brasileira é tão eficaz como
evitando que a criação abandone a escola para trabalhar.
deveria ser, nem é tão ínefideilte ·quanto pirl.tain. No quadro
3. TornOu-se lugar comum a noção de que as universi~
institucional pouco nítido em que mergulhou o País, ainda
dades públicas brasilieras são, além de dispendiqsas, inefica~
estagnado
no charco dos anos oitenta, as universidades enconzes. Para justificar essa opinião, parte~se -da constã.tação de
tram-se no mesmo patamar da máquina estatal agigantad~
que, em nossas universidades públicas, o custo aluno/ano e
a relação aluno/professor apresentam dispêndios muito supe- e do setor público envelhecido. Não me refiro aos bolsões
de qualidade acadêmica, eventualmente existentes, mas ao
riores aos de universidades dos países desenvoldidos.
Inicialmente, é-necessário ressaltar a fragilidade dos parâ- siStema como um todo, heterogéneo e fragmentado". E continua: "'Ainda assim, não se deve _esquecer que tal sistema
metros de comparação estabelecidos, em virtude de não esta~o úriíco que temos e que, eni termos comparativos, contiDua
rem incluídos rios cálculos os gastos efetuados com laboramelhor que qualquer outro da AmériCa hispânica, onde a
tórios, hospitais - escolas, técnicos especializados, equipacrise-é-ainda mais profunda. Substituí-lo é inviáVel,-Jiquidá-10,
mentos modernos, além dos_dispêndios realizados com ati vida~
uma estupidez. Resta a opção, muito sensata, de melhorá-lo,"
desde pesquisas e extensão.
coilclui.
Nesse particular, evidencia-se uma perniciosa- falácia, ao
4. Ainda mais um aspecto apresenta-se como relevante,
estabelecer-se uma vala comum para todas as universidades
se quisermos compreender e aprofundar o exame das falácias
-públicas ou privadas- além rle se esquecer uma diferença
básica entre as duas: ao contrário das particulares, as universi- contidas na argumentação que fundamenta a defesa do ensino
superior pago.
dades públicas não são ap-enas estabelecimentos de ensino;
Afirma-se que con~tituem desafogo financeiro as rendas
são, em sua maioria, um complexo --q-ue inclui a pesquisa ·e
que a cobrança de anuidade poderiam trazer aos cofres da
um vasto leque de serviços públicos- hospitais, laboratórios,
Universidade. Embora frágil, tal argumento necessita ser refuprogramas sociais diversos --a esta altura imprescindíveis
tado.
às populações regionais. Nas faculdades particulares, salvo
Vários· pe-squisadOres calcularam quanto de recursos traas exceções de praxe, a atividade universitária se resume,
indiferente à qualidade, na formação de mão-de-obra ao mer- ria uma cObrança selel:iva - apenas do que podem pagar.
cado de trabalho. Nas universidades públicas, tal finalidade De modo geral, a receita da cobrança atingiria apenas de
está vinculada à produção do conhecimento. Portanto, o que dez a vinte e cinco por cento dos orçamentos das_ universidades
a sociedade espera como retorno do investimento feito na p_ú_blicas. Ou seja, após todas as tormentas políticas para a
educação pública de nível superior é que, além de profiSsiOnais introdução de tal cobrança, teríamos uma universidade em
bem formados, cientistas sejam preparados e pesquisas sejam que, na melhor das hipóteses,_ três quartos dos gastos continuarealizadas, para ajudar a resolver o enorme elenco de proble- riam sendo um subsídio público.
mas existentes.
- Na verdade, nenhum país do mundo consegue manter
A Universidade de Campinas, para citar apenas um exem- suas univeisidades c_om recursos dos estudantes. As universi~
plo, com seu sistema hospitalar, atende a uma população de dades privadas norte-americana vivem de grandes doações
quatro milhões de pessoas, tendo sido responsável, somente e de contratos e dotações de pesquisas governamentais e,
no ano passado, por trezentos e sessenta mil consultas médi- só secundariamente, de anuidades. O custo médio de um estucas, novecentos e trinta e três mil exames clínicos, treze mil dant~ universitário em uma institniÇão de qu&,Iidade não"-pode
internações e nove mil cirurgias. E assim acontç:c:_e em _todo ser. meno~ do, que quatro a cinco mil dólares anuais, sem
o País, cuja precária eStrutura da saúde pública Se escora, falar nos custos de pesquisa e inVestimento. Mas seria muRo
inVariavelmente, nos hospitais universitários_. __
difícil cobrar !JlaiS c!_o que dois mil dólares por ano da parcela
Nas boas universidades públicas, o ensino está fortemente da classe média que pode pagar. Supondo que a metade dos
atrelado à pesquisa, graças à natureza especulativã. àa póS-gra- alunos das universidades públicas brasileira pudesse pagar _tal
duação e também à condição de pesquisadores profissionais valor, as anuidades cobririam, no máxinlo, um quarto a um
da maioria- de seus docentes, o que só é possível mantendo-se quinto dos gastos correntes. O resto. seria financiado com
em regime de dedicação exclusiva.
_
_
recursos públicos.
Diarite de tais evidências, Sr. Presidente e Srs. Senadores,
Essa é uma conjunção cara, porém esselldal à ."sobrevivência do pensamento criador nas academias e à natural gera- uma reflexão se iriipõe: a quein beneficia Ófim da grãtuidade?
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de marinha e seus acréscimos, imóveis de propriedade da
União, são b~n~ públicos, de uso comum 9o povo, que a
~lit_s_ tem liyre acesso para recreio, lazer, esporte, atividade
Se passar a ser paga - embora a receita seja--simbólica - ,
assumirá catá ter privado nos compromissos, continuando, po- SÓ~ÍO-Cl)ltural e econômica compatível, prevista e regulada
rém, a ser mantida com recursos públicos. Assim, o fim da em lei, não sendo pennitida a sua privatização a qualquer
título.
gratuidade, ao invés de corrigir as atuais-dístorções; as legaliza
P~~ágrafo único.
O _!ivre acess_o às praias dar-se-á por
e as torna permanente, favorecendo e refQrçando a formaçãoágl_l:~Lt-~~raou_:~r,_em_ qualquer temp~.>.
__ · · ·· ·-- ·direcional para suprir as demandas ditadas pelo capitaL
Art. 29 O Min~stério da Fazenda, EcoriOiriiã'e Plane}aNa verdade, não é cobrando que se efetivã um ·ensino
a serviço do País. Ao realizar um pagamento simbólico, o mento, com a colaboração dos Estados e_ Munidpíos, fisCalialuno vai querer que a Universidade sirva a seus ínteresses zarão- a ocupação e aproveitamento dos terrenos de marinha,
seg~ndo a legislação em vigor, não pe~miti~do a privatização
particulares, ao seu enriquedinento, ao -iil.Vés de constituir
um instrumento_de _construção-do País. Além disso, o Brasil das- praias e a obstrução dos acessos às áreas pra feiras, identifi-·- ___ . ·-·
necessita de uma Universidade que mude seus benefiCiários, cadas como terreno de marinha.
Árt. -3o·~ As PrefeitU.ràS Municipais e--o Departamentç
e não a quem supostamente paga por ela.
Desse modo, mais uma vez a elite brasileira, que está do Património da União, do Ministério da Fazenda, Economia
no poder e que manda no País, tenta mais um golpe de mestre e Planejamento, têm o prazo de noventa dias, a contar da
contra os interesses nacionais, apresentando uma traiçoeira vigéncia desta lei, para promoverem as ações- adminiStrativas
teia de sofismas e faláci3.s, corri a finalidade de obter o apoio conjüntas, visando à imediata- desobstrução ·dos acess-os às
da maioria da Nação, na sua tentativa de criar mais um imposto praias nos terrenOs Ue marinha, devendo contar, se necessário,
com o apoio das Polícias Federal e Militares dos Estados,
sobre a class_e média que tem filhos estudando em universipara cumprimento dessa tarefa.
dades públicas. _
Parágrafo único. Não serão objeto daS ações previstas
Ao Congresso Nacional, Sr. Presidente e Srs. Se-nadores,
nesse artigo, as praias em terrenOs de marinha ocupados cOm
caixa de ressonância dos verdadeiros anseios populares, cabe
edifícios especiais como fortes, quartéis, portos, aeroportos,
a tarefa de rejeitar esse item do Emendão, que nada possui
áreas próprias ou necessárias à segürança e defesa nacionais,
de moderno ou de liberal, ao propor a economia de recursos
aos serviços-públicos, bem como outr-as sOO prOtéÇão ôu- admida União no setor da Educação.
nistração da Uilião, dos Estados e dos Municípios-.
·
Ao contrário, é fundamental exigir ~mpliações significaArt. 4° As Prefeíturas Municipais, com -ã --colaboraçãó
tivas de apartes de recursos do ensino pré-escolar ao nível
dos Estados e da União, ao desobstruir o acesso às praias
superior, se quisermos. de fato, seguir o exemplo dos países
que, por haverem trilhado esse caminho, encontram-se, hoje, e promover a sua utilização regular pela população, desenvolverão, nas áreas praieiras, as seguintes açõ.es:
_ ,- __
entre as nações mais desenvolvidas do Planeta.
Muito obrigado[
_ I -_obediência às legislações edilícia, tributária, urbaSala das Sessões, 18 de setembro de 1991. - Senador nística, do uso do solo_,_ de proteção ao meio ãmbiente e outras
pertinentes, exercendo rigorosa fiscaliz3Ção quanto ao s~u
Nelson Wedekin.
cumprimento;
O SR. PRESIDENTE(Luclcfio l'óitella) ~A Presídêriciii. 11-:-- proteção. do meio ambiente, zelando pela sanidade
convoca sessão extraordinária a realizar-se hoje, às 18 horas e mtegndade das areas de uso público, através da instalação
----e 30 minutos.
de equipamentos e serviços públicos essen_ciais, preventivos
Destinada à apreciação do Projeto de Lei da Câmara e comp-atíveis, e do funcionamento de infra-estrutura turística
n"' 128, de 1990; e os Projetos de Resolução n• 64, 65 e 66, básica, necessária à utilização racional das praias e dos recursos
de 1991.
. ---- -- naturais, mantendo os níveis recomendáveis de higiene e segurança pública, de equilíbrio ecológico e de bem-estar social;
O SR. PRESIDENTE (Lucídio Portella) - Esgotoucse
hoje o prazo previsto do art. 91, § 3", do Regimento Interno
III - realização- das campanhas de educação ecológica
sem que tenha sido interposto recurso no sentido de inclusão
e turística, que informem e esclareçam_ a população sobre
em Ordem do Día- do Projeto de Lei do Senado n"' 53,- de
a importância da preservação e usufruto racional do patri1991, de autoria do Senador Maurício Cofrêa,- que dispõe
móniO eCológico e cultural de cada região, viSançlo à criação
sobre o livre acesso _às praias de terreno de marinha e seu
de uma consciência ecológica coletiva, que conduza à -correta
uso público.
utilização das praias e áreas praieiras, em benefício de todos,
A matéria foi aprovada em apreciação conclusiva pela
Art. 5~ O Poder Exe_cutiVo expedirá, dentro de trinta
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.
dias, normas regulamentares para o pleno e fiel cumprimento
O projeto vai à Câmara dos Deputados.
desta Lei.
Art. 6~ Esta Lei en~ra em vigor nà data de sua publiÉ O SEGUINTE O TEXTO FINAL APROVADO
cação.
CONCLUSIVAMENTE PELA COMISSÃO DE CONSTIArt. 79 Revogam-se as disposições em contrário.
TUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA:
O
SR. PRESIDENTE (Lucídio Portella) -Na presente
PROJETO DE LEI DO SENADO N"' 53, DE 1991
sessão, terminou o prazo para apresentação de emenda ao
Dispõe sobre o livre acesso às praias de terrenos
Projeto. de Lei da Câmara n"' 37, de 1991, naquela Casa, que
de marinha e seu uso público.
dá nova redação ao § 3' do art. 1' da Lei n• 5.574, de 26
de junh~ de 1970, que dispõe sobre norma de direito procesO Congresso Nacional decreta:
sual do trabalho.
------Art. to As praias marítimaS, fluviais ec·lacU.stres·; -sob
Ao projeto não foram ofei'ecidas emendas.
influência das marés, e, portanto, integrantes dos terrenos
sem ser ainda verdadeiramente pública nos compromissos.
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A matéria será incluída em Ordem do Día oportunamente. _

O SR. PRESIDENTE (Lucídio Portella) - Nada mais
havendo que tratar, encerro a presente sessãO designando
para extraordinária antcriàrmente cc:mvocada a seguinte.

'vef-nO dO E si-ado de- São-Pãulo a emitir Let~~s -Frnanceifas
do Tesouro do Estado de São Paulo (LFTP), destinadas à
substituição de 10.016.98:4.488 Bónus do Tesouro do Estad'o
de São Paulo (BTSP- E), com vencimento no segundo semestre de 1991.
3

ORDEM DO DIA
1

PROJETO DE LEI DA CÂMARA
N> 128, DE 1990
(Incluído em Ordem do Dia nos termos
Do art. 281 do Regimeiilo Interno)
Discussão, em turno único, do Projeto de L~i da Câmara
n" 128, de 1990 (n" 3.733189, na Casa de origem), de iniciativa
do Ministério Público da União, que disp6e sobre a criação
de Procuradorias Regionais da República, da Procuradoria
da República do Estado_da Tocantins, de Procuradorias em
municípios do interior e dá outras providências, tendo
PARECERES, sob n•' 275 e 323, de 1991, da Comissão
De Constituição, Justiça e Cidadania - 1~ Pronunciamento: Favorável ao projeto, com as Emendas de n~s 1 a
3 ~ CO; 2~ pronunciamento: sobre a emenda apresentada
nos termos do art. 235, II, do Regimento Interno, favorável.
2

PROJETO DE RESOLUÇÃO No 64, DE f991
(Incluído em Ordem do Dia nos termos-Do art. 281 do Regimento Interno
Discussão, effi turno único, da redação f!n?l (oferecida
pela Comissão Dírétora- em seu Parecer n 9 336, de 1991),
do Projeto de Resolução nn 64, de 1991, que autoriza o Go-

Ata da

157~

PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 65, DE 1991
(Incluído em Ordem do Dia nos termos
Do ãrt. 281 do Regimento Interno)
-Discussão, em turno único, da redação final (oferecida
pel~ Comissão Din:tora em seu Parecer n~ 337 de 1991), do
PrOJeto de Resoluçao n~ 65, de 1991, que autoriza o· Governo
do Estado de Santa Catarina a excluir garantias do cómputo
do seu endividamento consolidado.
4
PROJETO DE RESOLUÇÃO N' 66, DE !991
(Incluído em Ordem -d()-DTa nos termos
Do att. 281 do Regimeto Intei.no)

Discussão, em turno único, d_a reda_5ão fina! (ofe~cida
pela Comissão Diretora em: seu Parecer n.<~-338, de 1991),
do Projeto de Resolução n~ 66, de 1991, que autoriza o Governo do Estado de_São Paulo a emitir e colocar no mercado,
através de ofertas públicas, Letras Financeifas do Tesouro
do Estado de São Paulo (LFTP), destinadas ao giro de 84%
das 259.127.362 LFTP vencíveis no segundo semestre de 1991.
O SR. PRESIDENTE (Lucídio Portella) havendo a tratar, está encerrada a sessão.
(Levanta-se a sessão às 18h30min)

Nada mais

Sessão, em 18 de setembro de 1991

1~ Sessão Legislativa Ordinária, da 49~ Legislatura
-EXTRAORDINÁRIA- · -· Presidência do Sr. Mauro Benevides
AS 18 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM-SE PRESEN-

TES OS SRS:SENADORES:
Affonso Cãm3.rgo --Albano Franco- Alexandre Costa
- Almir Gabriel- Aluízio Bezerra --=-=-Arnazonino Mendes
-Antonio Mariz- Áureo Mello - Beni V eras - Carlos
De'Carli ..:_Carlos Patrocínio -César Dias--....:: Chagas Rodrigues - Cid Sabóia de Carvalho - Coutinho Jorge - Dario
Pereira - Dítceu Carneiro - Divaldo Suruagy - Eduardo
Suplicy - Elcio Álvares - Esperidião Amim - Epitácio
Cafeteira - Fernando Henrique Cardoso - Francisco Rollemberg- Garibaldi Alves- Gerson Camátá- GUilherme
Palmeira - Henrique Almeida - Hugo Napoleão - Humberto Lucena - Iram Saraiva - Irapuan Costa Júnior João Calmon- João França -João Rocha- Jonas Pinheiro
- Josaphat Marinho - José Eduardo - José Fogaça José Paulo Biso! -José Richa- José Sarney- Júlio Campos
- Júnia Marise - Jutahy Magalhães --Lavoisier Maia Levy Dias- Louremberg Nunes Rocha- Lourival Baptista
- Lucídio Portella- Magno Bacelar- Mansueto de Lavor
-Márcio Lacerda - Marco Maciel --Mário Covas -Mar-

Juce Pinto -Maurício Corrêa -Mauro Benevides _- Meira
Filho ~Moisés Abrão - Nabor Júnior- Nelson Carneiro
-Nelson Wedekin - Ney Maranhão - Odacir Soares -::Onofre Quinan - Ozie1 Carnefro - Pedro Simon - Raimundo Lira - Ronaldo Aragão - Ronan Tito - Valmir
Campelo --Wilson Martins - Telmo Vieira - Teotonio
Vilela Filho.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - A lista de
presença acusa o comparecimento de 75 Srs. Senadores. Havendo número regimental, declaro aberta a s~ssão.
Sob a proteção de Deus, iniciamOs nossos ti:-abalhos.
O Sr. 1~ Secretário procederá à leitura d_º-Expediente.
Ê lido o seguinte
EXPEDIENTE
PARECER
PARECER N' 349, COMISSÃO DJRETORA
Redação final do Projeto de Lei do Senado n• 2,
de 1988 (n' 315, de 1988, na Câmara dos Deputados).
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A Comissão IJiretora apresenta a redação final do Projeto
de Lei do Senado n' 2, de 1988 (n' 315, de 1988, na Câmara
dos Deputados), que altera dispositivos da Lei n"' 5.682;:de
21 de julho de 1971 -Lei Orgânica dos Partidos Políticos.
Sala de Reuniões da Comissão, 18 de setembro de 1991.
-Mauro Benevides- Presidente- Carlos De'Carli- Relator - Ale~andre Costa - Lu_cídio Portella.

ANEXO AO PARECER N' J49,DK199f
Altera dispositivos da Lei n~ 5.682, de 21
dejulbo de 1971 ~Lei Orgânica dos Partidos Políticos.
O Congresso Nacional decreta:
Art. lo As alíneas a e c-do parágrafo úniCo -do ã"rt. 118
da Lei n' 5.682. de 21 de julho de 1971, alterada pela Lei
no;~ 6.339, de tn de julho de 1976, passam a vigorar·com a
seguinte redação:
"Art. 118....._.... ,_, ......................-·-·--····--····
Parágrafo único ... -~ .. : .......-..... :-.~ ..........;..-:~.nn-·
a) as transmissões serão reali~~da.S em tede e
anualmente, por iniciativa e so_b reSponsabilidade dos
Diretórios Regionais e Nacionais, atendidas as seguintes condições:
__
__
I - o Partido que· tenha eleíto representante na
Câmara dos Deputados ou no Senado_ Federal. ou que
conte com bancada __composta pnr, no mínimo, dez
membros do CongreSso Nacional poderá utilizar, em
âmbito nacional, duas transmissões de sessenta minútos, cada, facultada a divisãO em' qUatro- transmisSões
de trinta minutos;
II - o Partido que tenha eleito em cada Estado
representante às Assembléias Legislativas ou que conte
com bancada composta por-cinco por cento do total
dos Deputados Estaduais, desprezada a fração e com
o mínimo de dois Deputados ou obtido um por cento
dos votos na última eleição proporcional poderá utilizar
, em âmbito regional, uma transmissão âe sessenta-minutos, facultada a divisão em_duas. transmissões dçJrii;~
ta minutos;
III - o Partido que tenha obtido um por cento
dos votos na última eleição para Câmara--dos Deputados, em cada Terrilói"io e no Distrito Federal, poderá
utilizar, no âmbito respectivo, uma transmissão de sessenta minutos, facultada a divisão em quatro transmissões de trinta minutos.
b) ........................................................... -

c) não será permitida a transmissão de congressos
ou sessões públicas realizadas nos anos de eleições gerais, de âmbito e·stadual ou municipal, nos cento e oitenta dias que antecedam as eleições e até quarenta
e cinco dias depois do pleito, sendo, nesses anos, o
tempo de transmissão reduzido de sessenta para trinta
minutos;

Art.
cação.
Art.

za
3~

Esta lei entra em vigor na data de sua publi-~ __
Revogam-se as disposições em contrário.

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevídes) - O Expe·
diente lido vai à publicação.
Sobre a mesa, comunicaçó_es que serão lidas pelo Sr.
1~ Secretário.

Setembro de 1991

São lidas as seguintes
Em 18 de setembro de 1991
Senhol- -PreSidente,
Tenho a honra de comunicar a Vossa Excelência
que, nos termos do art. 40, b, do Regimento Interno,
me ausentarei dos trabalhos da Casa, a partir de 18
corrente, a fim de, no desempenho de missão com
que me distinguiU o Senado, participar do II Encontro
de Parlamentares_do Mercosul, a realizar-se cm Buenos
Aires, no período de 19 a 21 do corrente mês.
Atenciosas Saudações. -Senador José Fogaça.
-Senhor Presidente,
Tenho a honra de comunicar a Vossa Excelência
que, nos termos do art. 40, b, do Regimento Interno,
meu ausentarei dos trabalhos da Casa, a partir de 18
de c-orrente, a fim de, no desempenhO de missão com
que me distingU:iU ~ ~enadó, partiCipar do II Ehc6nti"o
-de Parlamentar~s_ do M_ercos\ll, a fe;!Hz.?f-se ~ffi -BUCnOs
Aires, no período de 19 a 21 do cOrrente mêS. · ·
Atenciosas Sa_tidações. - Senadoi Pedro Simon.
Em 18 de setembro de 1991
Senhor Presidente,
Tenho a honra de comurliCar a:·Vossa ExCelénda
que, nos termos do art. 40, b, do Regime rito Interno,
me ausentarei dos trabalhos da Casa, a partir de 18
corrente, a fim de, no desempenho de missão com
que me distinguiu o Senado, participar do II Encontro
de Parlamantares do Mercosul, a realizar-se em Buenos
Aires, no período de 19 a 21 do corrente mês.
Atenciosas sa-udações. -Senador M_á_r.cio. Lacerda.

Senhor Presidente,
Tenho a honra de comunicar a Vossa Excelência
que, nos termos do art. 40, b~ do Regimento Inte"rno,
me ausentarei dos trabalhos da Casa, a partir de 18
corrente, a fim de, no desempenho de missão com
g~~ me dis_tinguiu o Senado, participar do II Encontro
de Parlamentares do Mercosul, a realizar-se em Buenos
Aires, no período de 19 a 21 do corrente mês.
Atenciosas Saudações. -Senador Dirceu Carneiro.
Senhor Presidente,
Tenho a honra de comunicar a Vo55a Excelência
que, nos termos do ai1. 40, b, do Regimento Interno, ·
me ausentarei dos trabalhos da_ Casa, a partir de 18
corrente, a fim de, no desempenho de missão com
que me distinguiu o Senado, participar do II Encontro
de Parlamentares do Mercosul, a realizar-se em Buenos
Aires, no período de 19 a 21 do corrente mês.
Atenciosas saudações_. ~ Senador Odacir Soares.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - As
lidas vão à pu!Jlicaçãq.
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo
Sr. 1~ Secretário.
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO N' 619, bE 1991
Nos termos do art. 255, I, alínea c, do Regimento
Interno, reque'iro seja despachado à Comissão de Assuntos Econômicos o Projeto de Decreto Legislativo
n~ 119, de 1991, que susta os a tos normativOs do Poder
~omunicações
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Executivo que objctivam realizar o pro-cesso-de privatização da USIMINAS.
_ "·
Sala das Sessões, 18 de setembro de 1991. - Esperidião Amin.

O Congresso Nacional decreta:
-Art. 19 Ficam criadas cinco Procuradorias Regionais da
República, com sede em Brasília, Rio de Janeiro, Sã-o Paulo,
Porto Alegre e Recife.
Art. 29 Fica criã:da, no âmbito do Ministério Público
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -O requeriFederal, a Procuradoria da República no Estado do Tocantins,
mento lido será apr~ciado após a Ordem do Dia, nos termos
com se-de_ em sua Capital.
do art. 255, letra c, II do Regimento Interno:
Parágiafo único. Os núcfeos criados pe10· Decreto-Lei
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Está esgon• 2.38ô, de 18 de dezembro de 1987, passam a denominar-se
tado o tempo destinado ao Expediente. ·
ProcuradÇ>rias da República.
Passa-se à
Art. 39 __ Ficam criadas Procuradorias da República nos
ORDEM DO DIA
Municípios relacionadas no Anexo I desta lei, que integrarão
as estruturas das Procuradorias da República nos seus respecItem 1:
tivos Estados.
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara
Art. 4"' As unidades criadas por esta lei contarão com
n~ 128, de 1990 (n 9 3. 733/89, na casa de origem), de iniciativa
pessoal do Quadro Permanente do Ministério Público Federal
do Ministério Público da União, que dispõe sobre a criação e pessoal requisitado, aos quais se poderá atribuir Gratificação
de procuradorias regionais da república, da procuradoria da
de Representação de Gabinete.
república do Estado do Tocantins, de procuradorias em muniParágrafo único. Na impossibilidade de provimento nas
cípios do interior e dá outras providências, tendo
condições fixadas neste artigo, a ç:ontratação será feita peJa
5
Pareceres, sob n9 275 e 323, de 1991, da Comissão
GratifiCação de Representação de Gabinete, cujos valores
- De Constituição, Justiça e cidadania j9 Pronunciamenexpressos no Anexo III desta lei serão acrescidos de noventa
to:favorãvel ao projeto, com as emendas de nos 1 a 3 - CCJ;
por cento.
2! Pronunciamento: sobre a emenda ap-resentada nos termos
Art. 5o Ficam criadas. na Tabela do Ministério Público
d~ art. 235, II do regimento interno, favorável.
Federal, os cargos e Funções de Confiança d3: Cat~goria Direção.eAss-essoramento Superior, Código DAS-100, constantes
Em discussão do projeto e as emendas ~m turno único.
do Anexo II desta lei, mais oitenta Funções de Assess_ora· ··
.
(Pausa)
mento SuperiOr__;_ FAS, e acrescidas à tabela de Gratificação
. Não havendo quem peça a palavra, encerro·a U1scussão.
de Representação de Gabinete as quantidades constantes do
Em votaçãO" o projeto sem prejuízo das_emendas.
Anexo III.
Art. 6" Fica o Poder Executivo autoriZado a abrir ao
Os Srs. Senadores que o aprovam queirãm permanecer
-Ministério Público Fedei-ar crédito especial nõ-.v:aJor de
sentados. (Pausa.)
-~
Cr$41.749.160,00 (quarenta e um milhões, setecentos e quaAprovado.
renta e nove mil, cento e sessenta cruzeiros) valor de outubro
É o seguinte o projeto aprovado:
de 1989, para atender as despesas iniciais de instalação, m:gani_?;ação e funcionamento das Procuradorias Regionais da RepúPROJETO DE LEI DA CÂMARA
blica, da Procuradoria da República no Estado do Tocantins
N• 128, DE 1990
e Procuradorias da República em Municípios do inteiior.
(N• 3.733/89, na Casa de Origem)
Parágrafo único~ Os recursos necessários à execução do
(Do Ministério Público da 1Jnião)
disposto neste artigo Serão atendidos_ _à cOJita das dotações
Dispõe sobre a criação de Procuradorias Regionais do Orçamento Geral da União. __
Art. 7 9 Esta lei entra em vigot na-- data de sua publida República, da Procuradoria da República do Estado
do Tocantins, de Procuradorias em Municípios do inte~ cação.
ArL 89 Revogam-se as disposições em contrário.
rior e dá outras providências.

{Art. 2°, da Lei

ANEXO!
J de
de

de 19 )

D0

Procuradores da Reptíblica em Munlcfplos
Unidade da Federaçlo
Santa Catarina
Santa Catarina
Santa Catarina
Santa Catarina
Paralba
Pará
Minas Gerais
Rio Grande do Sul
Rio Grande do Sul
São Paulo
Sao Paulo

Município
Cbapecó
Criei lima

Joaçaba
BluiDenau
Campina Grande
Santarém
Juiz de Fora
Santo Ângelo
Uruguaiana
Presidente Prudente
São José do Rio Preto
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ANEXO II
FunçOea de Confiança a Serem Criadas
(Art. 5°, da Lei no

Grupo

'de

Denominaçl!o

de

19 )

Código

Procurador Chefe
Secretário Regional
Chefe de Gabinete
Coordenador
Chefe de Gabinete

DAS

de

DAS
DAS
DAS
DAS
DAS
DAS
DAS
DAS
DAS
DAS

Assessor

Chefe de Gabinete
Supervisor
Chefe de Divisáo
Assessor

Quantidade

101.4
101.4
101.3
101.2
101.2
102.2
101.1

1

5
5
13
5
56
1
4
40
35

101.1
101.1
102.1

TOTAL

165

FunçOes Gratificadas a Serem Criadas
Grupo

Dcnomlnaçl!o
Secretário Administrativo
Chefe de Seçilo

DAI

Código

Quantidade

DAI.2(NM)
DAI.3 (NS)

3
9

TOTAL

12

ANEXOill
(Art. 5°, da Lei no ' de de
de 19
Tabela de Gratlflcaçllo de
Rcpresentaçllo de Gabinete
Quantidade
85
80
80

Oficial m
Oficial II
Oficial I
Auxiliar II

52

Auxiliar I

92

Rcmuneraçllo

DenOJ!Iinaçl!o

OBS.: 1. Em acr&cimo à Tabela do Mini.r.&io P6bllco Fcdcnl;
2. Vatoem de ag<lltOJW. a lerem rujwtada. nu meamu épocas c

431,49
345,17
310,66
276,15
241,58

pcl'CC!ltu.is dos

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -~otação em
globo das emendas de parecer favorável.
Os Srs. Senadores que as aprovam queiram permaneCer

sentados. (Pausa.)
Aprovadas.
A matéria vai à Comissão Diretora para a redação final.

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Item 2:
Discussão, em turno único, da redação final (oferecida pela Comissão Diretora em seu Parecer n9 336,

de 1991) do Projeto de Resolução n' 64, de 1991, que

reojustcll d01 vencimento• dos Servidores Públicos Civis da Uniio.

autoriza o Governo do Estado de São PaU.io a emitir
letras financeiras do tesouro do, Estado de São Paulo
(LFTP), destinadas à substituição de 10.016.984.488

Bônus do Tesouro do Estado de São Paulo (BTSP-E),
com vencimento no segundo semestre de 1991.
E~ discussão o projeto em turno único. (Pausa.)
Nao havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.
Em votação.
Os Srs. Senadores que o aprovam queir3in permanecer

sentados. (Pausa.)
Aprovado.
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Emenda NQ lo
(corresponde â emenda n' I da CCJ)
Suprima-se o parágrafo único do art. 49 do projeto.
Emenda n~ 2
(corresponde à emenda n"' 2 da CCJ)
.. Substitua-se, no art. 59 do projeto, a expressão ·•cargos
e Funções-de Confiança" por "Cai-gós em Comissão···. ·
Emenda n9 3
(corresponde à emenda n• 3 da CCJ)
Substitua-se, no Anexo II do projeto, a expressão "Funções de Confiança a serem criadas" pof "Cargos em éomíssâo
a serem criados".
Emenda n~4
(corresponde à emenda n"' 4 de Plenário)
Onde couber, acrescente-se o seguinte artigo:
"Art. O membro do MiniStéi"i"o-Pútilíco·Feáei-al~ promovido para o cargo final da carreira até 5 de outubro
de 1988, cuja promoção tenha acarretado a sua remoçãopara o Distrito Federal, poderá, no prazo de trinta dias
da. promulgação desta Lei, renunciar à referida proino_ção, retornando ao Estado de origem e ao lugar que
ocupava na ordem de antigüidade."
PARECER N' 351, DE 1991
(Da Comissão Diretora)
Redação finOJ do Projeto de Resolução n• 64, de 199l.
A. Comissão Dife-tÓra-aprese~Í3 a_-;edaÇâo fina'l d~ P~ojeto
de Resolução n9 64, de 1991, que autoriza o Governo do
Estado de São Paulo a emitir Letras Financeiras do Tesou·ro
do Estado~de São Paulo (LFTP), destinadas à substituição
de 10.016.984.488 Bónus do Tesouro do Estado de São Paulo
(BTSP-E), com vencim<;11to no segundo semestre de 1991.
Sala de Reuniões da _Com_issão, 18 de setembro de 1991.
-Mauro Benevides, Presidente -Alexandre Costa, Relator
- Çarlos De'Carli ~ Lucídio Portella.

A matéria vaTà Cói:riisSão Di!i;úorã.-p:iraa-redação final.

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -Item 3:
DiscUssãO, em turno úniCo, da redação final ( oferecida pela Comissão_-Diretora em seu -P-arecer n 9 337
de 1991) do Projeto de Resolução no 65, de 1991, que
autoriza o GOverno do Estado-de Santa Catarina a
excluir ga(ahtias- do cómputo do seu endividamento
consolidado.
Em discussão o projeto em turno único. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.
Emvotação_oprojeto:- --- - --__ _
_
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram peirnane~e_r_
sentados. (Pausa.)
~
Aprovadoc_ ~ ~~-~ -~~ ~~---~ ~ ~ ~ ~ ~ - · •-~ ~
A matéría vaLà Comissão -Diretora para a redação final.

~

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benévides) -lt:tiin~4:
Discussão, em turno único, da redaÇão final(oferecida pela Comissão Diretora em Seu Jiai'ecer n"' 338,
de 1991) do Projeto de Resolução n' 66; de f991, que
autoriza o Goverriõ do Estado de São Paulo a emitir
e colocar no mercado. através de ofertas públicas, letr~s
financeiras do Tesouro _do Estado de São Paulo
(LFTP), destinadas ao giro de 84% das 25~.127.362
LFTP venCíVeis nO ·segUndo seme~tr~ de 1991.
Em dis_cussão o pro jet_o em turno único. (P-ãusã-;j
Não_ havendo qUem peça a palavra, encerro· a di'sctissão.
Em votação.
.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Aprovado.
~ ~
~
~~
, ~~~
~ -~~ ,
,
A matéiiã vai à Comissãô Diretora para a ·redação- final.

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Sobre a mesa, redações fmais de proposições aprovadas na Ordem d<=!
Dia de hoje, que nos termos do par~grafo Unico ,do art. 320,
do Regimento Interno que, se não houver objeçá? do Plen~
rio, serão lidas pelo Sr.l 0 Secretário.~(Pausa.)

~ ·ANEXOAOPAREC_ERN'35!,DE1991

São lidas as seguintes:

Redação fmal do Projeto de Resolução n• 64, de 1991.
Faço saber que o s_enado F?deral aprovou, e eu, Presidê"õ.te, nos termos-do art. 48, item 28, do Regimento Iilterno,
promulgo a seguinte

PARECER N• 350, DE 199!"
(Da comlssão-o"freiOrá)' -Redação final das emendas do Senado ao Projeto de
Lei da Câmara n' 128, de 1990 (n• 3. 733, de 1989, na
C;~Sa de origem).
A Comissão DirüOra apresenta a réct3Çã0 fiflai çl~~~eiDen~
das do Sena<jo.ao Projeto de Lei da Câmara n" 128, de 1990
(n' 3. 733, de ·1989, na Ca~sa de origem), que dispõe sobre
a criação de Procuradorias Regionais da República, dã Procuradoria da República do Estaçlo dô Toc;antins, qe Procuradorias em -MuriiCípios do inierior e dá oUtras prbvidências.
Sala de Reuniões da Comissão, 18 de setembro de 1991.
- Mauro Benevides, Presidente - Carlos De'Carli, Relator
-Lucídio Portella- Lavoisier Maia.

ANEXO AO PARECER N' 350, DE 1991 .
Dispõe sobre a criação de Procuradori_as Regionais da
República, da PrOcuradOria da República do Estado do
Tocantins, de Procur=:,dorias em Municípios do interior
e dá outras providências.
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RESOLUÇÃO NO , DE 1991
____ Autoriza o Governo do Estado de São Paulo a 'emitir
Letras Financeiras do Estado de São Paulo- LFTP, destinadl~S à sub~tituição de 10.016.984.488 Bónus do Tesouro
do Estado de São Paulo (BTSP-E), convencimento no
segundo semestre de 1991.
Art. 19 É-o Governo do Estado de São Paul~ aufôrizado,
nos termos dos arts. 4o:> e 89 da Resolução n~ 58, de 1990,
do Senado Federal, a emitir Letras Financeiras do Tesouro
do Estado de São Paulo (LFTP).
. Parágrafo único. A emis~ão das LFTP destina-se à substituição de 10.016.984.488 Bónus do Tesouro do Estado de
São Paulo (BTSP-E), vencíveis no segundo semestre ae 1991.
Art. 2o:>_ As.condições financeiras da emissão das Letras
Financeiras do Tesouro do Estado de São .Paulo são as seguintes:

6150 Quinta-feira 19
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a) quantidade: será definida na data de resgate dos títulos
a setern substituídos, levando-se em conta que o montante
dos títulos vencidos (BTSP-E) deverá ser equivalente ao dos
novos títulos emitidos (LFTP);
·
b) modalidade: nominativa-transferível;
c) rendimento: igual ao das Letras Financeiras do Tesouro
Nacional (mesma taxa referencial);
d) prazo: até 1.825 dias;
e) valor nominal: Cr$ I ,00;
f) características dos títulos a serem substituídos:
~o cimento

16-09-91
16-10-91
18-11-91
16-12-91

quantidade

código

2.504.246.122
2.504.246.122
2.504.246.122
2.504.246.122

020.000
020.000
020.000
020.000

g) previsão_:de colocação e vencime·nto dos títulos a serem
emitidos:
Colocaçllo
16-09~91

16-10-91
18-11-91
18-11-91
16-12-91

Vencimento

Titulo

Data-base

15.{}1-95
15.{}1-95
15.{}1-95
15-06'95
15-'06-95

521825
521825
521825
521825
521825

15.{}1-90
15.{}1-90
15.{)1~90

Setembro de 199f

eri.dividamento fixados no art. 39, da supramencionada Resolução, observadas as demais exigências legais.
Art. 29 Esta Resolução entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 3 9 Revogam-se as disposições_ em contrário.
PARECER. No 353, I> E 1991
(Da Comissão de Redação)
Redação final do Projeto de Resolução n' 66, de 1991.
A.Corriissão Diretora apresenta a redação final do Projeto
de Resolução n~ 66, de 1991, que_ autoriza o Governo do
Estado de São Paulo a emitir e colocar no mercado.. at_ravés
de ofertas públicas, Letras Fin'artteira's do Tesouro do Estado
de São Paulo (LFTP), destinadas ao giro de 84% das
259.127.362 LFTP vencíveis no segundo semestre de 1991.
Sala de Reuniões da Comissão~-18 de setembro .,de ~991.
-Mauro Beneyides, President~ - Alexa~dre Costa ,_Relator
- Carlos De'Carli - Luddio Portella.
ANEXO AO PARECER N' 353; DE 1991
. j:__a,ço~Saber ~ue Ô'Se_.ftado Federal aprovmi':--e eu, Presidente, nos temro~ do art. 48, item 28, do Regimento Interno,
promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO No , DE 1991
-Aüto_riZa_o Gove_r:n_o <to EstadQ _d~_S!i9.~a,ulo_a_ emitir
e colocar lió mercado; atravéS de ofertas públicas, Letras

-15.{}6-90
15.{}6-90

Financeiras do Té.Sõlli'O do Estado de São Paulo -- LFTP,
destinadas a giro de oitenta e quatro por cento das
259.127.362 LFTP vencíveis no segundo semestre de 1991.

h) forma de colocação: através de ofertas pUbliCas, nos
termos da Resolução n" 565, de 20 de setembro de 1979,
do Banco Central;- - - -- -- ---- - - -Art. 3~ Esta Re5olução entra em vigor na data de sua
publicação.
"~ _

Art. 19 É o Governo do Estado de São Paulo autorizado,
nos termos dos arts._ 49 e 89 da Resolução n9 58, de 1990,
do Senado Federal, a colocar no mercado, através de ofertas
públicas, Letras Financeii'ãS do Tesouro do Estado de São
Paulo - LFTP.
.
Parágrafo úriico. A emisSão das LFrP destina-s-e àõ giro
de oitenta e quatro por eento das 259.127.362.Letras Financeiras do Tesouro do EStado de São Paulo vencíveis no segun·
- ·
·
·
do semestre de 1991.
Art. 29 As condições financeiraS da emis.são das Letras
Financeiras do Tesouro do EStado de São Paulo são as s_eguintés:
a) quantidade: será definida na data de resgate dos títulos
a serem substituídos, deduzida a parcela de dezesseis por cento, consoante pactuado no Memorando de Entendimento de
19 de março de 1991, firmado pelo referido Estado com o
Ministério da Economia, Fazenda e Planejamento e com o
Banco Central;
b) modalidade: nominativa-transferível;
c) rendimento: igual aO das Letras Financeiras do Tesouro
Nacional (m_esma taxa referencial);
-d) prazo: até 1.825 dias; ·
e) ~alar nominal: Cr$1,00;
() características dos títulos a serem substituídos:

--o-

PARECER N• 352, DE 1991
(Da Comissão Diretora)
Redação final do Projeto de Resolução n• 65, de 1991.
A Comissão Dirctora apresc'nta a redação final do Projeto
de ResOlução n" 65~ de 1991, que autoriza o Governo de
Santa Catariria~a excluíi ga_r3ittias do córnputo do se-u· eridividamento consolidado.
Sala _de Reuniões da Comissão, 18 de setembro de 1991.
-Mauro Benevides, Presidente - Alexandre Costa, Relator
- Carlos De'Carli.- Lucídio Portella.
ANEXO AO PARECER N• 352, DE 1991
Faço saber que o Se~ado Federal aprovou, e eu, Mauro
Benevides, Presidente, nos terrnos·-cto art. 48, item 28, do
Regimento Interno, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO N• , DE 1991
Autoriza o Governo de Santa Catarina a excluir garantias do cômputo do seu endividamento consolidado.
Art. 19 É o Governo do Estado de Santa Catarhia ãutbrizado, nos termos do § 8~. do art. 19_da Resolução n9 58,
de 12 de dezembro de 1990, do Senado Federal, a não computar as garantias a serem prestadas à Companhia Catarinense
de Águas e Saneamento - CaSan, no valor de "Cr$
13.333.659.700,65 (treze-bilhões, trezentos e trinta e três mi'
_lhões, seiscentos e cinqüenta e nove mil, setecentos cruzeiros
e sessenta e cinco centavos), para efeitO dos seus liriütes de

Vencimento
15-1~91

16-12-91

TOTAL._

Quantidade
203.610.000
55.517362
2>9.127:362
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g) previsão de colocação e vencimento dos títulos a serem
emitidos:

Colocaçao
15-10-91
16-12-91

Vencimento

T1tulo

Da1a-base

15-10-96
15-12-96

521825
521825

Í5-1Q-91
16-12-91

h) forma de colocação: através de ofertas públicas, nos
termos da Resolução n' 565, de 20 de setembro de 1979,
do Banco Central;
Art. 3\> Esta Resolliçãõ -entfã~em vigor ml ciata de sua
publicação.
- -O SR_ PRESIDENTE-(Máuro Benevides) - Os pareceres
lidos vão à publicação.
Sobre a mesa--;-_reqtrerimentó que será lido pelo Sr. l\>
Secretário.
É lido e aprovado o seguinte
REQUERIMENTO N• 620, DE 199i Nos termos_ do art. 321 do _Regimento Interno, requeiro
dispensa de publicação, para iified~ata discussão e vo_tação,
da redação final das emendas do Senado ao Projeto de Lei
da Cãmara n• 128, de 1990 (n' 3:133/89, na Casa de origem},
de iniciativa do Ministério Público da União, que dispõe sobre
a criação de Procuradorias Regionais da República, da Procuradoria da República do Estado do :rocantins, de Procura~
darias em Municípios· do Intiiior e dá outras providências.
..
Sala das Sessões, 18 de setembro de 1991. - Senador
Joáo RochaO SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -Aprovado
o requerimento, passa-se à imediata apreciação da redação
final.

Em discussão a redaçáo final. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.
Em votação.
- -- _ _Os Srs. SenadOres qUe estiverem de acordo queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovada.
Aprovada a redação final, o projeto vai à Cárilafa dos
Deputados.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Berievidesj- Sobre a~e
sa, requerimento que será lido pelo Sr. 1" Secretário.
É lido e aprovado o seguinte
• REQUERIMENTO N• 621; DE i991
Nos termos do art. 321 do Regimento Interno, requeiro
dispensa de publicação-,- pãta -zrr:rediata discussão e· votação,
da redação final do Projeto de Resolução n"' 64, de 1991,
que autoriza o Governo do Estado de Sãb Paulo a emitir
Letras Financeiras--do Tesouro do Estado de São Paulo LFTP, destinadas à substituição ele 10-016.9H4.488 Bónus do
Tesouro do Estado de São Paulo- BTSP-E, com-vencimento
no segundo semestre de 1991.
Sala das Sessões, 18 de setembro de 1991. - Mauro
Benevides.
, O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) __:_ Apro-;,;do
o requerimento, passa-se à imediata apreciação da redação
,final.
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Em discussão a redação final. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.
Em votação.
.
.
Os_ Srs. Senadores que a aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Aprovada.
_AprCiVada a r~~ação final, o projeto vai à promulgação.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 19 Secretário.
É lido e aprovado o seguinte:
REQUERIMENTO N• 622, DE 1991
·-Nos termos do art. 321 do Regimento Interno, requeiro
~ dispensa de publicação, para imediata discussão e Votação,
da redação final do Projeto de Resolução n• 65, de 1991,
-c:iue ·autoiizi ã Goverilo dQ Estado de Santa Catarina a excluir
garantias do cômputo do seu endividamento consolidado.
Sala das Sessões, 18 de setembro de 1991. - Senador
Esperidião Amin.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -Aprovado
o requerimento, passa-se à imediata apreciação da redação
final.
Em discussão a redação final. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.
Em votação.
Os Srs. Senadores que a aprova queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Aprovada.
Aprovada a redação final, o projeto vai à promulgação.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. P Secretário:
·
-É lido e aprovado- o seguinte
REQUERIMEMTO No 623, DE 1991.
Nos termos do art. 321 do Regimento Interno, requeiro
dispensa de publicação, para imediata discussão e _vOtação,
da redação final do Projeto .de Resolução n• 66, de 1991,
que auto_riza __o Governo do Estado de São Paulo a emitir
e colocar no mercado, através de ofertas públicas, Letras Financeiras do Tesouro do Estado de São Paulo- LFTP, destinadas ao giro de 84% das 259.127.362 LFTP vencíveis no
2• semestre de 1991.
Sala das Sessões, 18 de setembro de 1991. - Mauro
Benevides.
__ O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevid_es) ,_.,. Aprovado
o_ requerimento, passa-se à Imediata ãp!eciação da redação
final .
Em discussão a redação final. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a·discuSsão.
Em votação.
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Aprovada.
Aprovada a -redação final, o projeto vai à promulgação.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Passa-se à
vo_tação do Requerimento n9 619, lido no Expediente.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria será despachada à Comissão de Assuntos Eco-nómicos.
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O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)

dência" convoca sessão eXtraordiriária
18 horas e 50 mlnutos, com a seguinte

~A

a- realizar-se

Presi-

hoje, às

ORDEM DO DIA
Votaçãb, em turno único, do Requerimento n~ 568, de
1991, de autoria do Senador Francisco Rqll~mberg, solici-

Ata da

158~
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tando, nso termos regimentais, a transcrição, nos Anais do
Senado Federal, do artigo publicaOO no Jornal do Brasil, edição de 4 de setembro de 1991, de autoria de Dom Lourenço
de Almeida Prado, intitulado "O negócio é ser pequeno".
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Nada haven·
do a tratar, declaro encerrada a se_ssão.
(Levanta--..Se a sessão às~l8h48rizin.)

Sessão, em 18 de setembro de 1991

P Sessão Legislativa Ordinária, da 49~ Legislatura
-EXTRAORDINÁRIA·
Presidência do Sr. Mauro Benevides
AS 18 HORAS E 50 MINUTOS, ACHAM-SE PR.ESENTES OS SRS. SENADORES:
AffonSo cama:rgo -Albano Franco --Alexandre Costa
- Almir Gabriel- Alufzio Bezerra- Amazonino Mendes
-Antonio Mariz- Áureo Mello- Beni Veras - Carlos
De'Carli- Carlos P_atrocí_njo_- CéSar Dias- Chagas Rodrigues - Cid Sab6ia de Carvalho - CoutiD.ho Jorge - Dario
Pereira -DirceU -earceiro·- Divaldo Suruagj- Eduardo
Suplicy - Elcio Álvares - Esperidião Amim - Epitátio
Cafeteira - Fernando Henrique Cardoso - Francisco Rollemberg- Garibaldi Alves- Gerson Cãmata- Guilherme
Palmeira -Henrique Almeida- Hugo Napoleão- Humberto Lucena ---lra_m _S_araiva- Jrapuan Costa JúniOr - __
João Calmon -João França -João Rocha- Jonas Pinheiro
- Josaphat Marinho - José Eduardo - José Fogaça José Paulo Bisoi----:-José Richa -José Samey-Júlio Campos
- Júnia Marize - Jutahy Magalhães - Lavoisier Maia -Levy Dias- Louremberg Nunes Rocha- Lourival Baptista
- Lucfdio Porte lia -_Magno Bacelar - Mansueto de Lavor
- Márcio Lacerda - Marco Maciel - Mário Covas -Marluce Pinto - Maurício Corrêa -Mauro Benevides- Meira
Filho -Moisés Abrão - Nabor Júnior- Nelson Carneiro
-Nelson Wedekin- Ney Maranhão- Odacir Soares-Onofre Quinan - Oziel Carneiro - Pedro Sinlon - Raimundo Lira - Ronaldo Aragão - Ronan Tito - -Valmir
Campelo - Wilson Martins - Telmo Vieira - Teótonio
Vilela Filho.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - A lista de
presença acusa o comparecimento de 75 Srs. Senadores. Ha-.
vendo número regimental, declaro aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus, inidarn:õs nossos ·trabãlhos_,
Sobre a mesa, requerimentos que serão lidos pelo Sr.
_19 Secretário.
SãO lidos e aprovados os s_eguinteS:
REQUERIMENTO N• 624, DE 1991
Nos termos do art. 281 do Regimento Interno, requeiro
dispensa de interstício e préV1ã. -disfribuição de avulsos para
o Projeto de Resolução n? 63, de 1991, que autoriza a República Federativa do Brasil a ultimar a contratação de operação
de crédito externo, no valor de até US$100,000,000:00"(cem
milhões de dólares norte-americanos), ou seu equivalente em
outra moeda, junto ao Banco Interamericano de Desenvol-

vimento a fim de que figure na Ord_em__do_Dia_da sessão
seguinte.
-·-···
.....
·~· -- -~
Sala das Sessões. 18 de __se..te_.m_b_~:_o_de 199_1. ~ Ney Maranhão.

REQUERIMENTO N• 625, DE 1991
, Nps te;rmos do_ ~rt. 281 do_ Regiffiento Il).~emo.__r~queiro
dispensa de insterstício e prévia distribuição de avulsos para
o Projeto de Resoluç_ão_1_! 9_67, de)_99J, que autq_riza a Pref~i
tura da cidade do Rio de Janeiro_ a em_itir e colocar no mercado,
através _de ofertas públicas, Letras Financeiras do Tesouro
Municipal (LFTM- Rio), destinadas ao giro de 15.856.900
Lfl'M_- Rio_ veJici_9as e~ ju.Jho e agosto desde ano e vincendas até 15 de outubro de 1991, a fim de que seja incluído
e~ Ordem do Dia da sessão seguinte.
Sàla das Sessões, 18 de setembro de 1991. - Senador
Maurício Corrêa.
REQUERIMENTO N• 626, DE_199!
Nos termos do art. 281 do Regimento (nterno, requeiro
dispensa de interstício e prévia distribuição de avulsos para
o Projeto de Res-olução n"' 68, de 1991, que autoriza a Prefeitura Municipal de Valinhos- SP, a contratar operação de
crédito, junto à Caixa· Económica Federal, no valor de
Cr$4.809.984.750,62, destinado ao financiamento de obras e
serviÇOS de ampliação dos sistemas de abastecimento de água
e de esgc:>tos sanitários daquela cidade, -á fim âe que figure
mi Ordem do Dia da sessão. se,guiote.
Sala das Sessõ.es, 18 de setembro de 1991. -·senador
Mário Covas. ·
~EQUERIMENTO N• 627, DE 1991
Nos termos do art. 281 do Regimento Interno, requeiro
dispensa de interstício e prévia distribuição de avulsos para
o Projeto de Resoluç_ão n9 69, de 1991, que autoriza o Governo
do Estado de Minas Gerais a emitir e colo.caT no mercado
Letras Financeiras do Tesouro do Estado de _Mi~as Gerais
- LFT- MO, destinadas ao giro da dívida mobiliária vencível no segundo semestre de 19_91, a fim de que figure na
Ordem do Dia da sessão seguinte.
__ - _
_
Sala das Sessões, 18 de setembro de 1991. - Senador
Ronan Tito.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Aprovados
os requerimentos. os projetas a que se referem figurarão na
Ordem do Dia da próxima sessão.
__ _
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nem as jazidas de ouro ou- de prata o maior recurso de uma
região. O maior recurso é_ O homem e, como o homem só
é homem pela educação, o maior recurso acaba.sendo a educa~
É lido o seguinte:
ção. E confirma a afirmação, lembrando que a história tem
REQUERIMENTO N• 628, DE 1991
mostrado que, não raro, novas-civilizações despontam, onde
Nos termos do art. 281 do ReginlentO I~térflo, requeiro
uma precedente ruiu, sob o aparente fundamento de ter exaudispensa de interstício e prévia distribuição _de avulsos para
rido seus recursos materiais, sem que nada- tenha ocorrido
o Projeto de Decreto Legislativo n9 119, de 199f;- de i_nJdrtiva
de recuperação física, apenas pelo surgimento de uma nova
da Comissão de Constituição, Justiça e Cida-dania, que susta
ousadia, nova animação humana. O homem é o grande recurso
os atas normativos_ do Poder Executivo que objetivam realizar
e a educação o habilita a sê-lo.
o processo_ de privatiz~çáo da Usiminãs a f!m de que figure
Juntamos, assím, duas constatações de Schumacher: a
~~--~- -na Ordem do Dia da seSsão seguirite. ~educação é o maior recurso e o negócio é set pequeno. E
Sala das Sessões, 18 de setembro de 1991. - Eduardo
a associação dessas -idéias nos é sugerida pelos programas
Suplicy - Humberto Lucena.
Ciacs e Cieps: dOis equívocos que apostam na grandiosidade.
Oti, no vultoso e esp"etacular, que dá na vista.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) ~ A Presi·
O pior nessa grandiosidade não é ser utópica mas é ser
dência esclarece à Casa que, tendo em vista a decisão adotada
ineficaz. Primeiramente, a grandiosidade acarretaria, certana sessão anterior, no que se rdere à atidiêncía da Coririssão
mente, a dispersão ou desperdício do dinheir_o pelo meio do
de Assuntos Econômicos para o projet<f de representação
caminho e apenas uma pequena parte chegaria ao consumidor.
do Sr. Procurador~Geral da República, que susta os atas norImaginando o Presidente Collor inalJ:gurando 500 Ciacs por
mativos do Poder Ex~cutivo que objf:tiva re~lizar o processo
mês, cerca de 20 por dia, terfamos os 5.000 construídos e
de privatização da Usiminas, a Mesa lamenta não poder dar
equipados em 10 meses. Disse equipado, isto é, -materialmente
seguimento aos requerimentos dos nobreS Líderes, Senadores
Humberto Lucena e Eduardo Suplicy. Conseqüentemente, equipado, pois onde encontrar o maior recurso, ou seja-, 50ou 70 mil pessoas qualificadas - e animadas -para fazê-los
o requerimento fica préjudicado.
funcionar? Imaginemos também, já que ninguém é impedido
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Passa-se à
de sonhar o impossível, que cada Ciac tenha uma redondeza
Ordem do Dia.
que permita reunir 1.000 alunos, teremOs 5 milhões em escola:
Item 1:
que fazer com _os 20 ou 25 milhões discriminados ou sem
escqJã.7_ O programa, mesmo que venha a ser efetivado, seria
Votação, em turno único, dO Reql.ienmento n" 568,
ineficaz. Não resolveria. Além disso, não se p9de esquecer
de 1991, de autoria do Senador Francisco Rollemberg,
solicitandO, nos termos regimentais,_a transcrição, nos que projetar o impossível é o caminho mais certo (ou a desAnais do Senado Federal, do artigo publicado no Jornal culpa mais certa) para não fazer nada~
O negócio é s~r pequeno. Uma universidade se faz nos
do Brasil, edição de 4 de setembro de 1991, de autoria
grandes centros e convoca os .alunos Qistantes; a escola primáde Dom Lourenço de Almeida Prado, intituladO "Q
ria, porém, deve situar-se junto ã casa da criança, que· não
Negócio-é _ser Pequeno".
pode vencer distâncias_. Dez ou 20 pequenas escolas, mais
Em votação o requetíinentó.
fáceis de ser administradas, mais fáceis de ser equipadas com
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer
recursos humanos; mais acessíveis às crianças valem mais (e
sentados. (Pausa.)
custam menos) que um Ciac. De resto, quem não pode com
Aprovado. _
_
_
o tempo não inventa moda.
Será feitã a transcriÇão solicihida:
Seria muito bom que tivéssemos todas as crianças brasiÉ a seguinte a matéria cUja tranSCrição foi solicileiras em prédios majestosos, acompanhadas por mêstres póstada:
graduados. Não .comecemos, pOrém, pelo desprezo do pouco
que há; não comecemos por·não levar em conta ou pelo despreO NEGÓCto É SER PEQUENO
zo da professora leiga, que, no barraco da roça;- dá o que
Dom Lourenço de Almeida Prado "' tem, ensina o que sabe, isto é, ensina 10 ou 20 crianças a
O grande escritor JngiêS-:.cte um grande -liVro - que não
ler e escrever. Não imPeçamos; com o guilhão corporativo,
me canso de citar, cujo título Small is beautifull, que tradu- o que quer e pode ensinar o que sabe. O sonho utópico não
s6 mata o real, mas nos deixa mais indigentes.
ziram por HO Negócio é- s-er Pequeno"__ (sci. acreQjtasse em
A escola, dizem, começou quando um alfabetizado enconscientizaçáo e tivesse poder para tanto mandaria repetir, _
martelantemente, de cinco· em· cinco minutos em todas as controu um analfabeto e sentiu-se movido a comunicar-lhe
rádios e televisões), nos adverte sobre o perigo que assalta o alfabeto. O negócio é, pois. confiar nO-pequeno e-não desprea sociedade moderna, como efeito de sua incoercível tendência zar o existente. Se há dinheiro para construir e maiitei Ciacs,
para o agigantamento das coisas. O progresso da técnica con~ vamos empregá-lo para avivar o que ·existe. Vamos estimular
duz ao grande (ou ao faraónico) e este sufoca o-ho-mem, a pobre professora do sertão, aumentando-lhe o salário de
reduzindo-o a número ou a simples peça escravizada na engre- 8 ou 10 mil cruzeiros, para, ao menos. o dobro disso. E vamos
Criar-lhe condições para que se anime, creia no que faz, para
nagem do mundo.
Esse mesmo escritor, Schumacher, no início dã 2'parte fazê-lo com entusiasmo. E juntemos a isso a oferta a essa
professora existente da possibilidade de aprimorar-se.
do seu livro, indaga sobre o "Maior' Recurso';. E responde:
Diante desse assustador programa dos Ciacs, lembro-me
não é o solo fértil, nem são as grandes bacias petrolíferas,
mais uma vez do livro de Schumacher: "Um estudo de Econo- .
mia que leva em conta as pessoas". Levemos em conta as
pessoas.
• Rt!ilor do Collgio de &lo BerJto_
Sobre a mesa. requerimento gue serão-lido pelo Sr. 1"'

Secretário.

-

-
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O novo Ministro da Educação -na sua palavra inicial

- nos abriti tinia luz de esperança, que andava tão longe.
Se não falou em vitalizar o eXistente, se ilãO diSSe que lnipârta
mais ter gente diante dos olhos que prédios, disse coisas equiR
valentes. Talvez seja o bom olho do físico ou o olho realista.
Certa vez, um físico que acabara de sair de um simpósio
universitário,-onde ouviu um mestre de ciênCias humanas concluir sua exposição, dando como certa e provada, em face
dos dados que apresentava, a tese anunciada, disse-me, pálido
de espanto: "Em física, com dados equiValentes, não se teria
provado nada''.

Evidentemente, não faço pouco das_ciéncias humanas
que, jogando com o imprevisível da liberdade humana, víVe
um campo mais incerto-, -mas permito~me pensar que -o hábito
da exatidão física possa dar um salutar senso de medida e
objetivídade ao administrador e protegê-lo contra a imaginação, a louca da casa, nos seus vôos oníricas. Um pouco
mais de pé na terra.
Diante do programa grandioso dos CíaCS, calcado sobre
o programa fracassado dos Cieps, ouso perguntar: "Por que
em vez de 5.000 Ci8.cS -não se abre um olhar, a um tempo
menos pretensioso e mais amplo, e se pensa em 500 ou 600
centros de formação e aprimoramento de professores? Seriam
escolas normais, restauradas no seu vígor antigo, não- para
titular professores, mas para formar professores. Solução muito-mais sadia do que a "Pedagogia, com habilit~ção em magistério· de 1~ a 4•" série que vem pegando os candidatos de
menor desempenho e acaba formando o mes_tre pedagogês.
Além disso, o ensino nortnal que junta salutarmente o aprendizado do o que ensinar com o do como- ensinar, pe"rinite
aproveitar a faixa etária de 18 a 23 anos das professoras (idade
ótima para cuidar de crianças) e alimentar as salas de aula.
Esses centros, porém, hão seriam -só isso:- Seriani -centros de
aprimoramento e reciclagem do professor existente. Não se
marginalizariam -os existentes, mas conforta vá-se a sua presença. E como parece que há dinheiro (embora me espante um
pouco ouvir falar em bilhões no meio de tanta miséria), cria-se
expectativa de melhores salários, tornandO um pouco ni.ais
atraente a velha e nova profissão. Isso, como primeiro passo,
em caminho do salário condigno. E em vez de oferecer uma
moringa, com água, oferecer.:se-ia uma fonte borbll:l_ha_nte de
água viva. Em vez de uma grande casa, gente para ensinar.
O maior recurso.
Não me escapa que há um ensino normal, por aí, maltratado e desacreditado_. Não é a multiplicação desse que desejo.
Mas a volta com o padrão antigo.
Será também um sonho?_ Pode ser. Talve_?: seja. Contudo,
um sonho mais próximo da visão solar.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Não há ora·
dores inscritos.
______ -~Nada mais havendo a tratar, a Presidência vai_ encerrar
os trabalhos designando para a sessão ordinária de amanhã
a seguinte
-
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Camargo e outros Senhores Senadores, que dá nova redação
ao inciso III, § 2• do art. 155 da Constituição Federal.
·-
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.
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PROJETO DE LEIDA CÂMARA
N• 10, DE 1991
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara
n• 10, de 1991 (n' 5.375/91, na Casa de origem), de iniciativa
do Tribunal Superior do Trabalho, que altera a composição
e organização interna do Tribunal Regional do Trabalho da
3~ Região, cria cargos e funções e dá_ outras _providências,
tendo
PARECER sob n• 280, de 1991, da Comissão
- de Constituição, Justiça e Cidadania, favorável ao pro~
jeto, com Emenda que oferece de n<:> 1-CCJ.
-3-· PROJETO DE RESOL!JÇÃO N• 63, DE 1991
(Incluído em Ordem do Dia nos termos
do art. 281 do Regimento Interno.)
Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução n~
63, de 1991 (oferecido pela Comissão de Assuntos Económicos
como conclusão do Parecer n~ 335, de 1991), que autoriza
a República Federativa do Brasil a ultimar a contratação de
operação de crédito externo, no valor de até cem milhões
de dólares norte-americanos, ou seu equivalente em outra
moeda, junto ao Banco Interamericano de Des!;!nvolvimento.

-4PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 67, DE 1991
(Incluído em Ordem do Dia nos te:rmos
do art. 281, do Regimento Interno.)
Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução n<:>
67, de 1991 (oferecido pela Comissão de Assuntos Económicos
como conclusão do Parecer n<:> 339, de 1991), que autoriza'
a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro a emitir e colocar
no mercado, através de ofertas públicas, Letras Financeiras
do Tesouro Municipal (LFTM~RJ), destinadas ao giro de
15.865.900 LFfM-RJ, vencidas em julho e agosto deste ano
e vincendas até 15 de outubro de 1991.

-5-

ORDEM DO DIA

PROJETO DE RESOLÜÇÃÓ N' 68, DE1991
(Incluído em Ordem do Dia nos termos
do art. 281 do Regimento Interno.)
Discussão, em turno único, dO ·Projeto de Resolução n 9
68, de 199i (oferecido pela Comissão de AssuntoS Económicos
como çonclusão de seu Parecer n" 340, de 1991), que autoriza
a Prefeitura Municipal de Valinhos- SP, a contratar operação
de_ crédito, jurito à Caixa Eco"nômica Federal, no ·valor de
4.809.984.750,62, (quatro óilhões, oitocentos e nove milhões,
novecentos e oitenta e quatro mil, setecentos e cinqüenta
cruzeiros e sessenta e dois centavos, destina4os ao financiamento de obras e serviços de ampliação dos sistemas de abastecimento de água e de esg<?tos sanitários daquela cidade.

-1-

-6-

PROPOSTA DE EMENDA À
CONSTITUIÇÃO N' 2, DE 1991
Votação, em primeiro· turno, da Proposta d_e __Eme_nda
à Constituição n• 2, de 1991, de autoria do Senador Aff_onso

PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 69, DE 1991
(Incluído em Ordem do Dia nos termos
do art. 281 do Regimento Interno.)
__ Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução n 9
69, de 1991 (oferecido pela Comissão. de A.ss"ntos Econômicos
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como conclusão de s~u PareCer no 341, de 1~91), 9-ue_ a~!oriz5J..
o Governo do Estado de Minas Gerais a emit1r e cofocar
no mercado Letras Financeiras do Tesouro do Estado de Minas Gerais (LFT-MG), destinadas ao giro da dívida mobiliária
vencível no segundo semestre de 1991.
O SR. PRES1lYENTil""\Mauro Benevides) ~Está encerrada a sessão.
·
(Levanta-se a sessão às 19 horas e 17 minutos.)
ATO DO PRESIDENTE
N• 689, DE 1991
O Presidente do Senado Federal, no uso das suasat_ribuiç6es regimentais-e, considerando o Ato do Presidente n~ 36,
de 1983,letra b, Resolve, nomear oDoutorMANOEL VILELA DE MAGAIJ-IÃES para exercer, em substituição ao Direter-Geral do Senado Federal, durante seus impedimentos
regulamentares e eventuais, as funções de Vice-Presidente
do Conselho de Supervisão do Centro de Informátíca·e-PrOCessamento de Dados do Senado Federal- Prodasen.
Senado Federal, 18 de setembro de 1991. - Senador
Mauro Benevides, Presidente.
ATO DO PRESIDENTE
N• 690, DE 1991
O Presidente do Senado Federal no uso das suas atribuições regimentais-- e, coin base no que estabelece o § 2~ do
art. 57 do Regulamento do Prodasen, aprovado pelo Ato
n(> 19, de 1976, da Comissão Dii"etorado Senado fede!"al,
resolve, exonerar KLEBER GOMES FERREIRA LIMA,
Especialista erri Informáticã Legislativa, Área de Especialização Análise da Informação, do Quadro Permanente do P_rodasen, do Cargo em Comissão de Diret~r da Coordenação
de Informática, código SF-DAS-101.4 do Centro de Informática e Processamento de Dados do Senado Federal - Prodasen.
Senado Federal, 19 de setembro de 1991. - S.enador
Mauro Benevides, Presidente.
·
ATO DO PRESIDENTE
N• 691, DE 1991
O Presidente do Senado Federal, no uso de suas atribuições regimentais e com base no que estabelece o § 2? do
art. 57 do Regulamento do Prodasen, aprovado pelo Ato
n9 19, de 1976, da Comissão Diretota do -Senado Federal,
resolve nomear RUBEM MARTINS AMORESE, Assessor
Legislativo do Quadro de Pessoal do Senado Federal, código
SF-DAS-102.3, para exercer o cargo, em comissão, de Diretor
di Coordenação de Informática, código· SF-DAS-101.4, do
~ntro de InformátiCa e Processamento de Dados do Senado
• Federal - Prodasen. --
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· § 59 -_O papel copiativo adotado pelo Senado será
o de formato A4 (210 x 297mm e 216 x 330mm), devendo, para a cópia de originais de maior formato, ser
utilizado o mecanismo de redução de imagem da copiadora."
_Art. ;?9 _Este ato entra em vigor na data de sua publi·
câção. '
' -"
-Art. 39 Revogam-se as disposições em contrário.
Senado Federal, 18 de setembro de 1991. - Senador
Dirceu Carneiro, Primeiro-Secretário.
COMISSÃO ÍIE ASSÚNTOS ECONÔMICOS
21~ Reunião, realizada em 3 de setembro de 1991.

As dez horas do dia trés de setembro de mil novecentos
e noventa e um, na sala de reuniões da Comissão, Ala Senador
Alexandre Costa, sob a Presidência do Senador Raimundo
Lira, com a presenÇã dos Senhores Senadores: Elcio Álvares,
Ronan Tito, Meira Filho, João Rocha, Dario Pereira, José
Eduardo, Henrique Almeida, Mário Covas, Wilson Martins,
Eduardo_ Suplicy, Guilh~rme Palmeira, Beni V eras, Maurício
Corrêa, Ruy Bacelar, Moisés Abrão, Levy Dias, Marco Maciel, Ney Maranhão e César Dias, reúne-se a Comissão de
-Assuntos Económicos. Deixam· de comparec-er os- Senhofes
Senadores: Alfredo Campos, Alufzio Bezerra, Coutinho Jorge, Nabor Júnior, José Fogaça, José Richa, Valmir Campelo,
Nelson Wedekin, Júnia Marise, -Albano Franco e Esperidião
Amin. Havendo número regimental, o Senhor Presidente declara abertos os trabalhos, dispensando a leitura da ata da
reuníão anterior, qne é dada por aprovada. Prosseguindo,
Sua Excelência passa a palav~a ao Senador Dario Pereira,
relator da MSF n• 212/91, "Do SenborPresidente da República
encaminhando ao Senado Federal, propo-sta para que seja
autorizada a República Federativa do Brasil, a ultimar a contratação de crédito externo de natureza financeira no valor
de até Y7,596,000,000 (sete bilhões, quinhentos e noventa
_ e seis milhões de ienes japoneses) junto ao Overseas Economic
Cooperation FUND - OECF, destinada ao financiamento
parcial de Projeto de Irrigação do Nordeste, a ser executado
pela Companhia de Desenvolvimento do Vale do São Francisco- CODEVASF", para que leia o seu parecer, favorável
nos termos do PRS que apresenta. Em discussão a matéria,
usam da palavra os Senhores Senadores: Maurício ·corn~a.
Eduardo Suplicy, Dario Pereira, Ronan Tito e Beni Veras.
·submetida a votação, a matéria é aprovada. Em seguída,
o -Senhor Presidente concede a palavra ao Senador Ronan
Tito, para que leia o seu parecer, favorável nos termos do
PRS que apresenta à MSF n• 213/91, "Do Senhor Presidente
ericarfiinhando ào Senado Federal, proposta para que seja
autorizada a República Federativa do Brasil, a ultimar a contratação de crédito externo ·de natureza financeira no valor
de até Y14,740,000,000 (quatorze bilhões, setecentos e quarenta milhões de ienes japoneses) junto ao Overseãs EconorDic
Senado Federal, 19 de setembro de 1991. - Senador CoC?peration Fund- OECF, destinada ao financiamento parMauro Benevides, Presidente.
cial do P:rojeto de Irrigação do Jaíba-II em Minas Gerais".
Não havendo quem queira discutir, a matéria é submetida
ATO DO PRIMEIRO SECRETÁiHO
a votação e é aprovada. Continuando~ o Senhor Presidente
N• 9, DE 1991
Dá nova redação ao § 5~", do artigo 4~, do Ato n~ confere a palavra ao Senador Mário Covas, relator da MSF
n•214/91, "Do Senhor Presidente da República encaminhando
5/90, do Primeiro Secretário.
ao Senado Federal, proposta para que seja autorizada a RepúArt. 1• Dê·se ao § 5•, do artigo 4•, do AtQ n• 5/90, blica Federativa do Brasil, a ultimar a contratação de crédito
do Primeiro Sêcretário, a segUinte redação:
externo de natureza financeira no valor de até
Y2_8,889,000,000 (virite e oito bilhões, oitocentos e oitenta
"Art. 4"' ....
-.~
... ·-· .. ~. ·····-;~~·· ,~ ................~ ..-.: .. .-.-. -.. ..;;_~;.; ...... _ e nqve milhões de ienes japoneses) junto ao Overseas ECOJ:lO-

..
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mie Cooperation Fund- OECF, destinada ao financiamento

parcial do Projeto do Porto de Santos~·, para que profira
o seu parecer, favorável nos termos do PRS que apresenta.
Não havendo discussão, a matéria é colocada em votação
ada. A seguir, o Senhor Presidente passa a palavra ao Senador
João Rocha para que proceda ã leitura do seu parecer, favoráR
v~l nos termos do ·PRS que apresenta à MSF n~' 215/91,- "Do
Senhor Presidente da República encaniinhando ao Senado

Federal, proposta para que seja autorizada a República Federativa do Brasil, a ultimar a contratação _de crédito ext~rno
de natureza financeira no__ valor de até Y1~,832,000-,000 {doz.e
bilhões, oitocentos e trinta e dois mi1hõe_s de ienes jã.poneses)
junto ao OVERSEAS ECONOMJCCOOPERATION
FUND- OECF, destinada ao financiamento pardal-dos serviços de energia e tétrica do sul do Esta_do de _Goiás". Em
discussão e votação, a matéria é"aprovada. Esgotada a pauta,
o Senhor Presidente declara encerrada a presente reunião
e comunica aos Senhores membros e demais público presente
que a vigésima segunda reunião da Comissão- de Assuntos
Económicos terá início àS Onze horas e -trinta mim,:ato~. Náda
mais havendo a tratar, encerra-se a presente reunião às_ onze
horas e quinze minutos, lavrando eu, Dirceu Vieiia Machado
Filho, a presente ata que, lida e aprovada, será assina_da pelo
Senhor Presidente. - Senaçl,or .Raimundo Lira, Presidente.
22~

Reunião, realizada em 3 de setembro de 1991
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de natureza cultural e artística", de autoria do Senador Francisco Rollemberg, para que profira o seu parecer. favOrável
nos termos da Emenda que apresenta. Em discussão a matéria,
usam da palavra os Senadores Eduardo Suplicy e João Rocha,
sendo concedida vista ao Senador Eduardo SupliC:Y· A seguír,
o Senhor Presidente passa a pãfã:vra ao Senador Dario Pereira
para que proceda à leitura do seu parecer, favorável ao PLS
n" 03/91, que .. Autoriza o abatimento das despesas de i~stru
ção para efeito de cálculo .do Imposto de Renda", de autoria
do$enador Marco Maciel. Em discussão e votaÇão, a m~t~_!ia
é aprovada. Em seguida, o Senhor Presidente concede a palavra ao Senador Moisés Abrão~ relato.r do_PLS n" 38/91, que
"Dispõe- Sobre a partilha e a liberação dos recursos provenientes do salários educação", de autoda Ço Senador ~arco
Maciel,_ para que leia o seu parecer, favorável. Uma vez em
discussão a matéria, fazem uso da palavra os Senadores Eduardo Suplicy-e Marco Macie1, tendo sic;io co_nçedLda: ~ista. a,o
Senador Eduardo SupliC:Y. Prossegui"ndo, o Senhor Presidente
trasfere a palavra ao Senador César .Dias, para que proceda
à leitura do seu parecer, favorável ao PLC n" 23/91, que ••Dispõe sobre o Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados
por embarcações ou por sua carga e dá outras providências",
de autoria do Poder Executivo. Não have_ndo quem queira
discutir, a matéria é submetida a votação e é aprovada. Constatando a ausência de quorum, O -senhor Presidente declara
encerrada a reunião, às doze horas e trinta minutos e comunica
que ficarão adiadas para uma próxima reunião as seguintes
matérias: PLS n' 18/91- Complementar, PLS n' 31191, PLS
n' 07/91, PLS n' 37/91, PLS n' 21/91, PLS n' 5<1/91, PLS n'
35/91, PLS n' 204!91, PLS n' 06/91, PLS n' 13/91 e PLS n'
100/91, lavrando eu, Dirceu Vieira Machado Filho, a presente
ata que, lida e aprovada, será assinada pelo Senhor Presidente.
-Senador Raimundo Lira, Presidente.

Às onze horas e trinta minutos do dia três de setembro
de mil novecentos e noventa e um, na sala de reuniões da
Comissão, Ala Senador Alexandre Costa, sob a Presidência
do Senador Raimundo Lira, com a presença dos Senhores
Senadores: Élcio Alvares, Ronan Tito, Meira Filho, João Rocha, Dario Pereira, José Eduardo, Henrique Almeida, Mário
Covas, Wilson Martins, Eduardo Suplicy, Guilherme Palmeira, B_eni Veras, Maurício Corrêa. Ruy Bacelar, Moisés Abrão,
Levy Dias, Marco Maciel, Ney Maranhão e César Dias, reúCOMISSÃO DE RELAÇÕES EXTERIORES
ne-se a Comissão _-de_ Assuntos Económicos. Deixam de comE DEFESA NACIONAL
parecer os Senhores Senadores: Alfredo Campos, Alufzio Be16~ Reunião, realizada em 4 de setembro de 1991
zerra, Coutinho Jorge, Nabor Júnior, José Fogaça, Jósé Richa,
Às dez horas do dia _quatro de setembro de mil novecentos
Valmir Campelo, Nelson Wedekin, Júnia Marise, Albano
e noVenta e hum, na sala de reuniões da Comissão, Ala SenaFranco e Esperidião Amin. Havendo número regimental, o
Senhor Presidente declara abertos os trabalhos, dispensando dor Alexandre Costa, sob a Presidência do Senhor Senador
Irapuan Costa Júnior, com a presença dos Senhores Senadores
a leitura da Ata da reunião anterior, que é dada por aprovada.
Prosseguindo, Sua Excelência passa a palavra ao S_e_nador José
Pedro Simon, Ronan Tito, Guilherme Palmeira, Lourival
Eduardo, relator do PLS n" 072/91, que "Cría o Bonus para Baptista, José Richa, Chagas Rodrigues, Jonas Pinheiro, José
Proteção Ambiental, e dá outras providências", de autoria P~ulo BisoJ, Nabor Júnior, Fra-ncisco Rollemberg, Levy Dias
do __ Senador Carlos De'Carli, para que leia o seu parecer, e Valmír Campelo, reúne-se a Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional. Deixam de comparecer por motivo
favorável nos termos das E_Ínendas 1 e 2 qu,e apresenta. Não
justijjcaQo os Senh9res Senadores Nelson Carneiro, Alufzio
·havendo quem queira discutir, a matéria vai a votação--e é
aprovada. Em seguida, o Senhor Presidente concede a pala~ra Bezerra, Ronaldo Aragão, Marco Maciel, Hugo Napoleão,
Marh.1.ce Pinto, Darcy Ribeiro, Albano- Franco e MOisés
ao Senador Meira Filho, para que leia o seu parecer, favorável
nos termos das Emendas no 1 a 4 que apresenta ao· PLS n" Abrão. Havendo número regimental, o Senhor Presidente
14/91, que ''Dispõe, com fundamento no inciso VIII do art.
declara abertos os trabalhos, tendo dispensado a leitura da
23_da Constituição Federal, sobre a obrigatoriedade de órgãos Ata da Reunião Anterior, que é dada por aprovada. A seguir
da administração pública federal realizarem suas compras na o Senhor Presidente comunica que a presenfe- reunião destiCompanhia Nacional de Abastecimento - CONAB e dá ou- na-se a apreciação das matérias constantes de pauta, e, ainda
a ouvir as exposiçõ-es que farão os Senhores Genaro Antonio
tras providências", de autoria do Senador Ney Maranhão.
Em discussão a matéria, -usam da palavra os Senhores Senado- Mucciolo, indicado para exercer a função de Embaixador do
res: Ronan Tito, Moisés Abrão, I.evy Dias, Élcio Alvares, Bras_il junto à República da Nicarágua e Francisco de Lima
Ney Maranhão, MáriO Covas e Raimundo Lira, tendo sido e Silva, indicado para exercer a função de Embaixador do
concedida vista ao Senador Levy Dias. ContiriUando, o Senhor Brasil junto à República de El SalvadOr._ Prosseguindo, o
Presidente confere a palavra ao Senador João Rocha, relator . Senhor Senador Irapuan Costa Júnior, determinai- que a reudo PLS n 9 162/91.• que "Cria incentivos à promoção d_e eventos nião torne-se secreta para deliberar sobre as seguintes mensa-
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gens n9 201, de 1991; "Do Senhor Presidente da República,
submetendo à aprovação do Senado Federal, a_ escolha do
Senhor Genaro António Mucciolo, Ministro_de Segunda Classe, da Carreira de Diplomata, para exerCer a Iunção de Embaixador do Brasil junto à República da Nicarágua",_ cuj9 Relator
é o Senhor Senador Chagas Rodrigues, e a de n 9 202, de
1991, "Do Senhor Presidente da República, submetendo à
aprovação do Senado Federal, a escolha do Senhor Francisco

De Lima e Silva, Ministro de Segunda Classe, da Carreira
de Diplomata, para exercer a função de Embaixador do Brasil
junto à República de El Salvador", cujo Relator é c:;- Senhor
Senador Pedro Simon. Reaberta a sessão em caráter PUblico,
o Senhor Presidente passa a palavra ao Senhor Senador Guilherme Palmeira, que na qualidade de Relator emite parecer
favorável ao Projeto de Decreto Legislativo n'1 77, de 1991,
"Que aprova o texto do Acordo, por troca de Notas, para
a Modificação do Regime Operacional do _Acordo sobre
Transportes AéreOS,_ àfdrde julho de _1976, celebrado entre
o Governo da República Federativa do Brasil e Q Governo
do Regime do Reino dos Países Baixos em· Brasília, a 17
de agosto de 1989~'. "Não havendo quem queira discutir, é
colocado em votação.--Aprovado por unanimidade. Na seqüên-
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cia, faz uso da palavra o Senhor Senador José Richa; que
emite parecer favorável ao Projeto de Decreto Legislativo
n~' 80, de 1991 "Que aprova o texto da Convenção entre os
Governos da República Federativa do Brasil e a República
da Çoréia Destinada a Evitar a Dupla Tributação e Prevenir
a Evasão Fiscal em Matéria de Impostos sobre a Renda firmada em Seul a 7 de março de 1989... Colocado em votação,
o parecer é aprovado por unanimidade. Prosseguindo o senhor
Presidente concede a palavra ao Senhor Senador Pedro Simon,
que apresenta requerimento, solicitando o comparecimento
perante à Comissão dos Senhores Embaixadores do Brasil
na Argentina, no Uruguai, no Paraguai e no Chile, para discorrerem sobre o Mercado Comum do Cone SUl; requer ainda
o Senhor Senador Pedro Simon que sejam convidados para
prestarem depoimento na Comissão, os Senhores Embaixadores do Brasil em serviço ao exterior, quando de suas presenças no Brasil. Colocado em votação é aprovado o requerimento. Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente agradece a presença de todos e encerra a Reunião, lavrando eu,
Marcos Santos Parente Filho, Seçre_tário da Comissão, apresente ata que, lida e aprovada, será assinada pelo Senhor
Presidente. -Senador Irapuan Costa Júnior, Presidente.
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...----- -CONGRESSO NACIONAL
Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, e eu, Mauro Benevides, Presidente do Senado
Federal, nos termos do art. 48, item 28, do Regimento Interno, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO N• 193, DE 1991
Aprova o ato qne outorga concessão à Rádio e Televisão Norte Ltda. para explorar
serviço de radiodifusão de sons e imagens na cidade de Jlin Branco, Estado do Acre.
O Congresso Nacional decreta:
.
Art. 1• É aprovado o ato a que se refere o Decreto n' 98.975, de 21 de feve_re1ro de 1990,
que outorga con~e~são à Rád~o e TeleVi.são. No__rte Ltda. par~ explorar, peJo prazo de.. qumze anos, sem
direito de excluslVldade, sefV!ço de rad!Odifusao de sons e unagens na c1daôe de Rio Branco, Estado
do Acre.
. __
.
. _
Art. 2• Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua pubhcaçao.
Senado Federal, 19 de setembro de 1991. -Senador Mauro Benevides, Presidente.

Faço saber que o CóngressoNacional aprovou, e eu, Mauro Benevii:Ies: Presidente do Senado
Federal, nos termos do art. 48, item 28, do Regimento Interno, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO N• 194, DE 1991
Aprova os atos que outorgam permissão às empresas Rádio Carajá de Anápolis Ltda.
e Rádio Chão Goiano Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora, em freqüência modo·
lada, na cidade de Anápolis, Estado de Goiás.
·
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1• São aprovados os atos a que se refere as Portarias n" 11 e 12, de 10 de janeiro de
1990, do Ministro de Estado das Comunicações, que outorgam permissão às empresas Rádio Carajá de
Anápolis Ltda. e Rádio Chão Goiano Ltda. para ei<plorar, pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sõrióra, em freqüência modulada, na cidade de Anápolis, Estado de Goiás.
Art. 2' Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação.
.
Senado Federal, 19 de setembro de 1991. -Senador Mauro Benevldes, Presidente.
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SENADO FEDERAL
Faço saber que o Senado Federal aprovou, e eu, Mauro Benevides, Presidente, nos termos do
art. 48, item 28 do Regimento Interno, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO N• 43; DE 1991

Autoriza o Governo do Estado de São Paulo a emitir Letras _Financeiras do Estado
de São Paulo - LFTP, destinadas à s;;bstituição de 10.016.984.488 Bónus do Tesouro do
Estado de São Paulo - BTSP-E, com vencimento no segundo semestre de 1991.
O Senad_oFederal resolve:
.
..
__
- .
___ _
Art. 1• E o Governo do Estado de São Paulo autorizado, nos termos dos arts. 4• e 8' da Resolução
n' 58, da 1990, do Senado Federal, a emitir Letras Financeiras do Tesouro no Estado de São Paulo -

LFTP · Parágnifo único. A emissã<> das LFTP destina-se à substituição de 10.016.984.488 Bônus do
Tesouro do Estado de São Paulo _; BTSP-E, vencíveis no segundo semestre de 1991.
Art. 2• As condiçôes fmanceiras da emissão das Letras Financeiras· do Tesouro ·do Estado de
São Paulo são as seguintes:
~ -_
.
. .
a) quantidade: será definida na data de resgate dos títulos a serem substituídos, levando-se em
conta que o montante dos títulos vencidos (BTSP-E) deverá ser equivalente ao dos novos tftulos emitidos
--- (LFTP);
b) modalidade: nominativa-transferível;
c) rendimento: igual ao das Letras Financefras do Tesouro Nacional (mesma taxa referencial);
d) prazo: até 1.825 dias;
e) valor nominal: Cr$1 ,00;
I) características dos títulos a serem substituídos:
Vencimento
16-9-91
16-10-91
18-11-91
16-12-91

Quantidade
2.504.246.122
2.504.246.122
2.504.246.122
2.504.246.122

Código
020.000
020.000
020.000
-- - 020.000

g) previsão de colocação e vencimento dos títulg~ a_ serem emitidos:
Colocação

16-9-91
16-10-91
18-11-91
18-11-91
16-12-91

Vencimento
15·1-95
15-1-95 15·1-95
15-6-95
15-6-95

Titulo
521825
521825
521825

521825
521825

Data-base
15-1-90
15·1·90
15-1-90
15-6·90
15-6~90

Setembro de 1991

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção ll)

Sexta-feira 20 6161

h) forma de colocação: através de ofertas públicas, nos termos da Resolução n' 565, de 20 de
setembro de 1979, do Banco Central
Art. 3' Esta Resolução entra em VIgQr na data de ªua publicação.
Senado Federal, 19 de setembro de 1991. -Senador Mauro Benevides, Presidente.

Faço saber que o SenadO

FéderaraprOvou,

e ~e-u, Mauro Benevides, Presidente, nos termos do

art. 48, item 28, do Regimento Interno, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO N• 44, DE 1991
Autoriza o Governo do Estado de Santa Catarina a excluir garantias do cômputo
do seu endividamento consolidado.
O Senado Federal resolve:
Art. 19 É o Governo do Estado de SantaC:atarina autorizado, nos termos do § 8• do art. 3•
da Resolução n• 58, de 12 de dezembro de 1990, do Senado Federal, a não computar as garantias a
serem prestadas à Companhia Catarinense de Águas e Saneamento - C A SAN, no valor de
Cr$13.333.659.700,65 (treze bilhões, trezentos e trinta e três milhões, seiscentos e cinqüenta e nove mil,
setecentos cruzeiros e sessenta e cinco~centavos), para efeito dos seus limites de endividamento fixados
no art. 3• da supramencionada Resolução, observadas as demais exigências legais.
Art. 29 Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação:
Art. 3' Revogam-se as disposições em contrário;
'
.
. ..
.
Senado Federal, 19 de setembro de 1991, Senador Mauro Benevtdes Prestdente. -~----
Faço saber que o Senado Federal aprovou, e C?U, Mauro Benevides, Presidente, nos termos do
art. 48, item 28, do Regimento Interno, promulgo a segumte

RESOLUÇÃO N• 45, DE 1991
Autoriza o Governo do Estado de São Paulo a emitir e colocar no mercado, através
de ofertas públicas, Letras Financeiras do Tesouro do Estado de São Paulo - LFTP, destinadas
ao giro de oitenta e quatro por cento das 259.127.362 LFTP vencíveis no segundo semestre
de 1991.
O Senado Federal resolve:
Art. 1' É o Governo do Estado de São Paulo autorizado, nos termos dos arts. 4• e8• da Resolução
n• 58, de 1990, do Senado Federal, a colocar no mercado, através de ofertas públicas, Letras Financeiras
do Tesouro do Estado de São Paulo - LTFP.
Parágrafo único. A emissão das LFTP destina-se ao giro de oitenta e quatro por cento das
259.127.362 Letras Financeiras do Tesouro do Estado de São Paulo vencíveis no segundo semestre de
1991.
Art. 2• As condições fmanceiràs da emissão das Letras Financeiras âo Tesouro do. Estado de
São Paulo são as seguintes:
~
. ,
.
~
a) quantidade: será definida na data de resgate dos títulos a serem substttmdos, deduz1da a parcela
de dezesseis por cento consoante pactuado no Memorando de Entendimento de 19 de março de 1991,
firmado pelo referido Estado com o Ministério da Economia, Fazenda e Planejamento e com o Banco
Central;
·
b) modalidade: nominativaCtfaiisferível;
c) rendimento: igual ao das Letras Financeiras do Tesouro Nacional (mesma taxa referencial);
d) prazo: até 1.825 dias;
e) valor nominal: Cr$1,00;
I) características do> títulos a serem substituídos:
.c

Vencimento
15-10-91
16-12-91
TOTAL

Quantidade
203.610.000

55.517.362
259.127.362

•

6162 Sexta-feira 20

DIÁRIO DO =NGRE$SÚ NACIONAL (Seçao 11)

Setembro de 1991

g) previsão de colocação e vencimento dos títulos a serem emitidos:
Colocaçao

Vencimento

Titulo

Data-base

15-10-91
16-12-91

15-10-%
15-12-%

521825
521825

15-10-91
16-12-91

h) forma de colocação: através de ofertas públicas, nos termos da Resolução n' 565, de 20 de
setembro de 1979, do Banco Central.
.
_
Art. 3• Esta Resolução entra em vigor na data de sua pubhcaçao..
.
Senado Federal, 19 de setembro de 1991. -Senador Mauro Benev1des, Pres1dente.

SUMÁRIO
1- ATA DA 159• SESSÃO, EM 19 OE SETEMBRO
DE 1991
.
1.1 -ABERTURA
1.2- EXPEDIENTE
1.2.1- Mensagem do Senhor Presidente da República
- N" 244 e 245/91 (n' 496/91 e 497/91, na origem),

de agradecimento de comunicações.

-Abertura de prazo para aprese-ntação de Emendas
ao Projeto de Resolução n9 70/91, lido anteriormente.
1.2.5 - Requerimento
.
.
- N• 629/91, de autoria do Senador Valmir Campelo,
solicitando que seja considerado como licença os dias- 1~
de abril, 3, 10, 20, 24 e 31 de maio, 7, 18 e 21 de junho
-e 2, 5, 16 e 26 de agosto do corrente ano. Aprovado.
1.2.6 - Discursos do Expediente

1.2.2 - Ofícios do Sr. 1' Secretário da Câmara dos
SENADOR GUILHERME PALMEIRA- NecesDeputados
-sidade da adoção de medidas__que viabilizem o aumento
- N~ 233191, comunicando a aprovação do Projeto da produção do açúcar e do álcool combustível. Entendide Lei do Senado n' 233/89 (n' 4.570/89, naquela Casa), mento Nacional.
que regulamenta o art. 143, §§ 1~ e 2~> da Constituição
SENADOR EPITÁCIO CAFETEIRA - Posição
Federal, que dispõe sobre a prestação de Serviço Alter- _contrária de S .. Ex• ã privatizãÇãO ·da _Usiminas.

nativo ao Serviço Militar Obrigatório.

Encaminhando à revisão do ,Senado autógrafos das
seguintes matérias:
_
.
. - Substitutivo da Câmara dos Deputados oferectdo
ao Projeto de Lei do Senado ií• 223/89 (n' 4.901/90, na
Câmara dos Deputados), que dispõe sobr~ ~inclusão da~
creches e estabelecimentos simulares nos sistemas de ensino e dá outras providências.- Profeto de Lei da Câmara n' 78/91 (n' 1.811/91,
na Casa de origem), que dispõe sobre os vencimentos: dos
professores_ incluídos no Plano Único de _Classificação e
Retribuição de Cargos de que trata a Le1 n' 7.596/87, e
dá outras providências.
·
1.2.3 - Parecer
Referente à seguinte rilatéria:
_
'
-Mensagem n' 220/91 (n' 451/91, ria origem) do Sr.
Presidente da República, propondo ao Senado Federal a
rerratificação da Resolução n"' 85/90, que aprovou a contratação da Empresa Brasileira de Telecomunicações S.A.

- Efo.1BRATEL, com garantia da República Federativa
do Brasil, de operações de crédito externo no valor global
de até US$ 311,895,000.00 junto ao Export-Import Bank
ofthe United States, o Crédito. Lyonnaise o Bank Brussels
Lambert S.A. (Projeto de Resolução n' 70/91).
1.2.4- Comunicações da Presidência - Arquivamento definitivo do Projeltl" de Resolução
n9 32/91, que cria, em dependência do Senado Federal,
capela ecuménica destinada a orações e a tos religiosos para
~
parlamentares e ,funcionários do Senado.

SENADOR NEY MARANHAO -

Demissão do

Presidente do IN AN. Apuração de denúncias de corrupção
no Governo determinada pelo-Presidente Fernando Collor.
·~ SENADOR MÁRIO COVAS- Comentários sobre

editorial do Jornal da Tarde, de hoje, intitUlado "Documento cria problema entre Egberto e Wellis", assinado

pelo jornalista Luiz Macluf Carvalho.
..
SENADOR VALMIR CAMPELO -Colocações sobre os problemas econômicos, sociais e políticos OrasileiroS.

SENADOR MÁRCIO LACERDA -ConseqüênCias
da desequalização dós preços dos combustíveis. Impor~
tância da implantação de polidutos.
~

SENADOR JUTAHY MAGALHAES ::.Propostas
governam.entais a_través do chamaqo "Emendão". . , 0 ~

__ •

. SENADOR LEVY DIAS -Notícia veiculada hoje

no Jornal de Brasília, sob o tftulo "Verba retida do DNER
maqueia superávit".

SENADOR NELSON WEDEKIN- Análise da economia de mercado que o Governo COliOr pretende aplicar
no País.

SENADOR NELSON CARNEIRO -

Procrastina-

ção da votação do Projeto de Decreto Legislativo n<? 119/91_,
que susta a privatização da Usiminas.

SR. PRESIDENTE- Esclarecimentos ao Sr. Nelson
Carneiro:

SENADOR JUTAHY MAGALHÃES- Atraso na
remessa do Projeto de Decreto legislativo n~ 119/91 à ComiSsão de- Assuntos Económicos, impedindo sua apreciação por aquela Comissão.
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Projeto de Resolução n' ~63,de 199_1 (oferecido pela
Assuntos Económicos como conclusão do Pade 1991,_ que autoriza a República Federativa
do Brasil a ultimar a contratação de operação de crédito
~xterno. no valor_de até cem milhões de dólares norte-americanos, ou seu equivalente em outra moeda, junto ao Banco Interamericano cte Desenvolvim-ento.__AProvado. À ConiiSsão DiretOra para redação _fibal.
Projeto de Resolução n• 67, de 1991 (oferecido pela
Comissão de AssuntoS Económicos como conclUsão do Parecer n? 339, de 1991), que autorizi-a Prefeitura da Cidade
do Rio de Janeiro a emitir e Colocar no mercado, -através
de ofei-tas públicas. Letras Financefras do Tesouro Muni~ cipal (LFTM-RJ), destinadas ao giro de 15.865.900 LFTMRJ, vencidas em julho e agosto deste ano e vincendas até
15 de outubro de 1991. Aprovado. A Comissão Diretora
para redação final. Projeto
de
Resolução
n•
68,
de
1991
(oferecido pela
1.2.7- Comunicação da Presidência
-Cancelamento da sessão conjunta, convocada ante- Comissão de Assuntos Económicos como conclusão de seu
Parecer n~' 340, de 1991), que autoriza a Prefeitura Muninorment~ para as 19 horas de hoje.
cipal de Valinhos -SP,_~ coptratar operação de crédito,
1.2.8 - Requerimentos
junto ã Caixa EConómica Federal, no valor de (quatro
- N• 630/9!,-ae uig<fnciapara o Projeto de Decreto bilhões, oitocentos e nove milhões, novecentos e oitenta
Legislativo nl' 119/91, que "susta os_ atas normativos d9 e quatro mil, setecentos e cinqüenta cruzeil;,os e sessenta
Poder ExecutivO ·que objetivain realizar o processo de pri- e dois centavos destinados ao financiamento de obras e
vatização da Usimin_a-s".
serviçOs de ampliação dos sistemas de abastecimento de
- W 631191, de urgência para o Projeto de Decreto ~gua _e de e_sgotos sanitáriOs daqu~_!ã cidade. _Aprovado.
Legislativo n982191, que Susta os atos normativos do Poder A Comissão Diretora para redação final.
Executivo que objetivam realiz8:~- o_ processo de privati- _ ~, Projeto de R~olução n' 69, de 1991 (oferecido pela
zação da Usimínas.
- - - Comissão de Assuntos EconómicOs como conclusão de seu
- N 9632/91, de autoria do Senador José Sarney, solici- Parecer n11 341, de 1991), que autoriza o Governo doEstadotando seja considerada como licença autorizada sua ausên- de Minas Gerais a emitir e colocar no mercado Letras
cia dos trabalhos da Casa nos dias 17 e 18 do corrente Financeiras do TesourO do-Estado de M'inas Gerais-(LFTR
mês: Aprovado.
MG), destinadas ao giiO da dívida mobiliária vencível no
- N9 633/91, de autoria do Senador_E~peridião Amin, segundo semestre de 1991. Aprovado. À Comissão Diresolicitando licença para afastar-se dos trabalhos da Casa tora para redação final.
no período de 20 a 23 do corrente mês. Aprovado.
- N• 634/91, de autoria do Senador Garibaldi Alves
1.3.1 - Matérias apreciadas após a Ordem do Dia
Filho e outros Srs. Senadores, solicitando do Senhor Minis~ Redação final do Projeto de Resolução n• 63/91.
tro da Economia, Fazenda e Planejamento informações
Aprovada nos termos _do Requerimento n~ 636/91 tendo
que menciona.
- N9 635/91, de autoria do Senador Marco Maciel, _usado da palavra o Sr_. Marco _Maciel. À promulg~ção.
. --" Redação final do Projeto de Resolução n' 67/91.
solicitando dispensa de interstício e prévia distribuição de
avulsos para o Projeto de Resolução n~ 70/91, que rerra- Aprovada nos termos do Requerimento n' 337/91. A protifica a Resolução n• 85/90, aprovando a contratação pela mulgação.
- Redação final do Projeto de Resolução n' 68/91.
Embratel S. A., com garanfii da República Federativa do
Brasil, de três operações de crédito exterrio no valor global Aprovada nos termos do Requerimento n~ 638/91. À prode US$ 286,424,673.00, a fim de que figure na Ordem mulgação.
- Redação final do Projeto de Resolução n' 69/91.
do Dia da sessão segu_int~. Aprovado. -- Aprovada nos termos do Requerimento n~ 637/91. À prÇ>1.3- ORDEM DO DIA
___
_
~.
Proposta de Emenda à CO\lStitulç'áb n' z; ae i991' ~ mulgação.
- Requ_erimemo n" 630/91, lido no expediente da prede autoria do Senador Affonso Camargo e 6titrõs Senhores
Senadores, que dá nova redação ao inciso III, § 2~', do sente sessão. Prejudicado, após usarem da palavra os Srs.
art. 155 da Constituição Federal. Votação adiada por falta Eduardo Suplicy, Marco Maciel, Humberto Lucena e Nel__
son Carneiro.
de quorum.
_:- Requerimento-n~ 631!9l,lido nO eXpediente da pre..
Projeto de Lei da Câmara n• 10, de 1991 (n' 5.375/91,
na Casa de origem), de iniciativa do Tribunal Superior sente. sessão. Prejudicado.
1.3.2- Oficio do 1• Secretário da Câmara dos Depudo Trabalho, que altera a c<;~tnposiçáo e organização interna
do Tribunal Regional do Trabalho da3• Região, cria cargos ~ tados
En~aminhando ~ revisãp _do Sen<Ido autógrafo do see funções e dá outras providências. Aprovado cOril emenda.
· ·
guinte projeto:
À Comissao DirCtoi-a para n!dàçãô finaL
· -SENADOR ESPElUDIÃO AMIN - Observações
sobre a pretendida sust~são da privatização da Usimínas.
SENADOR EPITACIO CAFETEIRA -Tramitação do Projeto de Decre~to Legislativo n' 119/91, que susta
a privatização da Usiminas.
~SENADOR MAURÍCIO CORR:êA - Posição de
S. Ex', contrária à remessa do Projeto de Decreto Legislativo n• 119/91 à Comissão de Assuntos Económicos do
Senado.
SR. PRESIDENTE - Histórico-~ da tramitação de
projeto e do ofício dO Procurador=Geral da República,
que visam à sustação da privatizaçãO da Usiminas.
.
SENADOR HUMBERTO LUCENA, como LíderPrivatização da Usiminãs.
SENADOR MARCO MACIEL, como Líder- Programa de Desestatização, com ênfase para o caso da V siminas.-

Comis~~o de
r~er n 9 335,

-"
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-Projeto de Lei da Câmara n' 79191 (n' 1.794191,
na Casa de origem), que dispõe sobre a remuneração dos
Servidores Militares Federais das Forças Armadas e dá
outras providências.
1.3.3 - Comunicações da Presidência

- Ténnino do ptazo para apresentação de emendas
ao Projeto de- Resolução n9 62/91, sendo que ao mesmo

não foram oferecidas emendas.
- Término do pra:zo para apresentação cte emf:ndas
ao Projeto de Lei da. Câmara n~ 92/90, s~ndo--que ao_ mesmo
não foram oferecidas emendas.
1.3.4 - Designação da Ordem do
são.
1.4 -ENCERRAMENTO

Dia dapróxlina ses-

2- Rli:TIFJCAÇÕES
- Ata da 95~ sessão, realizada em 20-6-91

- Ata da 97' sessão, realizada em 24-6-91
3 - MESA DIRETORA
4- LÍDERES E VICE·LÍDERES DE PARTIDOS
5- COMPOSIÇÃO DAS COI\:IISSÓES PERMANENTES

Ata da

159~

Setembro de 1991

SUMÁRIO DA ATA DA 96• SESSÃO, REALIZADA
EM 21 DE JUNHO DE 1991
Retificação
Na publicação do Sumário, feita no DCN (Seção II)
de 22·6·91, página 3607, I' coluna, no item 1.3.2- Discurso
após a Ordem do Dia
Onde se lê:
1.3.2 -

Discussão após a Ordem do Dia
Leia~se:

~

1.3.2 - Discursos após a Ordem do Dia

SUMÁRIO DA ATA DA 97• SESSÃO, REALIZADA
EM 24 DE JUNHO DE 1991
Retificação
Na publicação do Sumário, feito ho DCN (Seção II)
de 24-6-91, página 3643, z~ coluna, no item 1.2.4- Pareceres, inclua-se por omissão, imediatamente após o Projeto
de Lei da Câmara n"' 59/87, o seguinte:
-Projeto de Lei da Câmara n' 2318"8 (n' 406188, na
origem), que incorpora terrenos da União Federal ao Património da COHAB-RJ para loteamento e vénda aos flagelados das enchentes do Estado do Rio de Janeiro.

Sessão, em 19 de setembro de 1991

1~ Sessão Legislativa Ordinária, da 49• Legislatura
Presidência dos Srs. Mauro Benevides, Alexandre Costa,
Iram Saraiva, Lucídio Portel/a, Magno Bacelar e Raimundo Lira
ÀS 14 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM-SE PRESEN·
TESOS SRS. SENADORES:
_
Affonso Camargo - Alexandre Costa - Almir Gabriel
- Alufzio Bezerra - Amazonino Mendes - AntoniO Mariz
- Beni Veras- Carlos Patrocíniõ- ·césar Dias- Chagas
Ro~rigues ::- Cid ~abóia de Carvalho - COutinllO Jorge Dano Pereira- D1va!do Suruagy- Elcio Álvares- Esperidião Amin - Epitácio Cafeteira - Francisco Rollemberg
-Garibaldi Alves- Gerson Camata- Guilherme Palmeira
-Henrique Almeida- Hugo Napoleão- Humberto Lucena
- Irapuan Costa Júnior - João Calmon - João França
-João Rocha -Josaphat Marinho-José Eduardo -José
Paulo Biso!- José Richa- José Samey- Júlio Campos
- Júnia Marise - JUtahy Magalhães - Lavoisier Maia Levy Dias - Lourem berg Nunes Rocha - Lourival Baptista
- Lucldio Porte lia -Magno Bacelar- Mansueto de Lavor
-Márcio Lacerda- Maco Maciel- Mário Coviis- Marluce
Pinto- Mauricio Corrêa- Mauro Benevides- Meira Filho
- Moises Abrão- Nabor Júnior- Nelson Carneiro Nelson Wedekin- Onofre Quinao- Oziel Carneiro- Pe·
dro Simon --Raimundo Lira - Ronaldo Aragão - Ronan
Tito- Valmir Campelo- Wilson Martins.

O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) ....:A lista de pre·
sença acusa o comparecimento de 62 Srs. Senadores. Havendo
número regimental, declaro aberta a sessão.

Sob a proteção _de Deus, iniciamos nossos trabalhoS.
9 Sr. 1~ Secretário p~ocederá à leitura do Expediente.
É lido- o seguinte
-

EXPEDIENTE
MENSAGENS "DO
PRESIDENTE DA REPÚBLICA
_ De agradecimento de comunicações:
N' 244191 (n' 496191, na origem), de 17 do corrente, refe·
rente â manutenção do veto parcial ao Projeto de Lei do
Senado n' 97, de 1989.
No 245191 (n' 497191, na origem), de 17 do corrente, refe·
rente_ à retirada do Projeto de Lei n9 22, de 1991-CN.
-OFÍCIO DO PRIMEIRO SECRETÁRIO
DA CÂMARA DOS DEPUTADOS
N~ 233/91, de 13_ do corrente, comunicando a aprovação
do Projeto de Lei do Senado n' 233, de 1989 (n' 4.570/89,
naquela Casá}, que regulamenta o art. 143, §§ 1~ e 2~' da
Constituição Federal, que disp6em sobre a prestação de S_erviço Alternativo ao Serviço Militar Obrigatório.
-· (Projeto enviado à sanção em 13-9-91).
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Do Sr. r Secretário da- Câmara dos Deputados, encaminhando à revisão do Senado autógrafos das seguintes matérias:
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PROJETO DE LEI DA CÂMARA N• 78, DE 1991
(N• 1.811/91, na Casa de origem)

(De Iniciativa do Presidente da República)
Dispõe sobre os vencimentos dos professores incluídos no_ Plano _único de Classificação e Retribuição de
SUBSTITUTIVO DA CÂMARA DOS DEPUCargos de que trata a Lei n• 7.596, cfe fO de aliril de
TADOS OFERECIDO AO PROJETO DE LEI DO
1987, e dá outras providências.
SENADO N• 223, DE 1989 (N' 4.901190, NA CÂMAO Congresso Nacional decreta:
RA DOS DJ'PUTADOS), QUE"DISPÕE SOBRE
Art. 19 O valor do vencimento correspondente ao nível
A INCLUSAO DAS CRECHES E ESTABELECI1 da classe de Professor Auxiliar da_ Cãrriira de Magfs_tériQ
MENTOS SIMILARES NOS SISTEMAS DE ENSI·
Superior é fixado em Cr$ 104.181,28, e~ o nível 1 da classe
NO E DÁ OUTRAS PROVIb~NCíAS".
A da Carreira de Magistério de Ensino Fundamental e Médio
em Cr$ 57.658,18, concernentes ao regime de trabalho de
Dê-se ao projeto a seguinte redação:-vinte horas semanais a que estão submetidos_ os professores
incluídos no Plano Único de Classificação e Retribuição de
Dispõe sobre a inclusão das creches e estabeleci- Cargos de que trata a Lei n• 7.596, de 10 de abril de 1987.
§ 19 O vencimento a que· fizer jus o docente integrante
mentos similares nos sistemas de ensino e dá outras
da Carreira do Magistério Superior será acrescido dos seguinprovidências.
tes percentuais, incidentes sobre os valores de venci.mentos
çonstantes da tabela anexa, e conforme nela especifiCado:
O Congresso Naciorial decreta:
a) quanto à titUlação:
Art. 1"' As creches e estabelecimentos similares passam _
1. 50% no caso de possuir título de Doutor ou de Livrea ser considerados instituições educacionais, integrando, as- Docente;
sim, os sistemas de ensino.
2~ 25% no de grau de Mestre;
§ 1'? As entidades a que se refere o caput observarão
3. 12% no de certificado de especialização.
b) de 55% incidente sobre o vencimento relativo ao regias normas pedagógicas estabelecidas pelo Ministério -da Edu-_
cação e pelas Secretarias de Educação dos Estados Municí- me de quarenta horas semanais no caso de regime de dedicação
pios, e as normas' de natureza sanitáriã definidas pelo Minis- - exclusiva.
§ 29 O Ministério da Educação disciplinará o reconhe-tério da Saúde e pelas Secretarias Estaduais e Municipaias
cimento do certificado de especializãção de que trata o item
'de Saúde.
§ 29 Os serviços prestados às crianças envolverão, de 3 do parágrafo anterior, no prazo de trinta dias, contados
forma integrada, as atividades de educação, saúde, alimen- da data de vigência desta Lei.
Art. 29 Os acréscimos de vencimentos decorrentes da
tação e apoio social.
§ 39 As creches e estabelecimentos similares mantidos titulação não serão percebidos cumulativamente.
pela iniciativa privada Observarão -os clitérioS--de cobrança
Art. 39 Havendo diferença de vencimento, em decordas mensalidades em vigor para õs estabelecimentos educa- rência da aplicação do disposto nesta Lei, este valor será
pago a título de diferença de vencimentos nominalmente idencionais.
tificada, sendo considerada também para cálculo das vantaArt. 2!' O Poder Executivo regulaMentará esta lei no gens pessoais.
prazo de 90 (noventa) dias a contar de sua vigência.
Art. 49 As despesas decorrentes da execução do disposArt. 39 Esta lei entra em vigor na data de sua publi- to nesta Lei correrão â conta dos recursos orçamentárias do
cação.
Ministério da Educação.
Art. 49 Revogam-se as disposições em cofltrário.
Art. 5!' Esta Lei entra em vigor na data ôe sua publicação, com efeitos finanCeiros a· partir de i 9 de setembro de
(A Comissão de Educação.)
1991.

e
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EXCLUSIVA

CLASSE
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MENSAGEM N' 492, DE 1991
Excelentísirilos- Senhores Membros do Congresso Nacional:

Nos termos do artigo 61 da Constituição Fe'deral ten-ho
a honra de submeter à elevada deliberação de Vossas Excelências, acompanhado de Exposição de Motivos do~ Senhores
Ministros de Estado da Educação, da Economia, Fazenda
e Planejamento e Secretário- da Administi3.ção Federal da
Presidência da República, o anexo projeto de lei que "Dispõe
sobre os vencimentos dos professores incluídos no Pla.Qo Ú n_ico
de Classificação e Retribuição de Cargos de que hãta _a Lei
n~ 7.596, de 10 de abril de 1987, e dá outras proVidências".
Brasília, em 16 de setembro de 1991. - Fernàn:do COUor
A Sua Excelência· o Senhor DoutOr Fernan"do Collor
Presidente da República,
Senhor Presidente,
Temós a honra de submeter ~ ;..~,;;vada consideração de
Vossa Excelência proposta de Projeto de Lei contendo alterações na estrutura de carreira de vencimentos_ dos docentes .
das Instituições Federais de Ensino.
2. Reconhecemos que houve uma efetiva ritelhoria nos
níveis salariais destes docentes~ através da Lei 8.216, de 13
de agosto de 1991, sancionada por Vossa Excelência, a qual
assegura um reajUSte médio dos vencimentos da ordem de
67%, bem superior à proposta original de 20% para o conjunto
do funcionalismo público federal.
3. Consideramos, entretanto, que persistem graves distorções e defesagens nos valores de retribuição dos docentes
do Magistério Superior,-especialmente quando comparados
a outras instituições.
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48~

__,42, S4

4. Com o intuito de corrigir esSa- situação e- ioiCiãr uffiapolítiCa explícita da melhoria da qualidade e produtividade
do sistema, associando remuneração diferencial à qualificaçã-o
profissional, propomos o encaminhamento de um Projeto de
Lei ao Congressd Nacional que contempla as seguintes medidas:
1. Estabelecer novos valores de vencimentos, com correção de 20%, para o docente do Mã.gistério Stip_erlor, para
compensar atuais diferenças de vencimentos em relação ao
Magistério de 1~ e 2~ graus que decorrem da aplicação a estes
níveis, da gratificaÇão _de Regência de Classe, instituída peço
Decreto· Lei n' 1.858, de 16 de fevereiro de 1981.
2. Elevar a diferença de percentual que se "aplica ao
.regime de Dedicação Exclusiva de 50% para 55%, em relação
a6 regirile de 40 horas,_ com o 'intuito de valorizar o trabalho
de pesquisa que se realiza nas Instituições Federais de Ensino
Superior, o qual depende, em grande parte, deste regime.
3. Introduzir um adiCional de 12% sobre os vencimentos
dos docentes do Magistério Superior portadores de certificado
de especialista e alterar o diferencial que beneficia-mestres
e doutores de, respectivamente, 15% e 25%, para 15% é
50%. Esta medida incentiva o aumento da qualificãção do
pessoal docente·, o que é essencial à melhoria da _qualidade
do ensino e ao desenvolvimento da pesquisa.
4. O Projeto prevê ainda que, quando da aplicação dessa Lei, havendo valores de vencimentos superiores ao da Tabela proposta, seja em decorrência de decisões judiciais ou de
o-utra razão, oS mesmos serão preservadOs Corito diferença
de vencimentos, de mQdO que _vanhtgens pessoais, tais como
àrillêriio e adicionais díversos, incidam sobre esses valores.
5. O Ministério -da Educação entende que estas medidas, cujo reflexo no valor global da folha de pagamento pode
ser absorvido dentro do orçamento atual, terão repercussão
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e para os servidores· técnicos e administrativos, aprovado,
em regulamento, pelo Poder Executivo, assegurada a observância do princfpio da isonomia salarial e a uniformidade
de críférlos tarito para·íngfessO -mediante concurso público
de provas, ou de provas e títulos, quanto para a promoção
e ascensão funcional, com valorização do desempenho e da
titulação do servidor.
§ 1"' Integrarão o Plano Único de Classificação e R_etribuição de Cargos e Empregos previsto neste artigo:
a) os cargos efetivos e empregos permanentes, esLEGISLAÇÃO CITADA
truturados eiÍI sistema de carreira, de acordo com a
LEI N' 7.596, DE 10 DE ABRIL DE 1987
natureza, grau de complexidade e responsabilidade das
Altera dispositivo do Decreto-lei o• 200, de 25 de
respectivas atividades e as qualificações exigidas- pãra
fevereiro de 1967, modificado pelo Decreto-lei n 9 900,
o seu desempenho:
de 29 de setembro de 1969, e pelo Decreto-lei n' 2.299,
b) as funções de confiança, compreendendo ativide 21 de novembro de 1986, e dá outras providências.
dades de direção, chefia e assessoramentó.
O Presidente da República, faço saber que o Congresso
§ -29 O Poder Executivo estabelecerá no regulamento
Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei:
_
mencionado no caput deste artigo, os_ critérios, de _reçlassiArt. 1• O Decreto-lei n•200, de 25 de fevereiro de 1967, ficação das funções de confiança, de transposiç~o -dOs cargos
alterado pelo Decreto·lei n' 900, de 29 de setemóro de 1969, efeti:vos e erilpregos permanentes integrantes dos atuais planos
e pelo Decreto-lei n' 2.299, de 21 de novembro de 1986, de classificação de cargos e empregos, bem como os de enquapassa a vigorar com as seguintes alterações:
dramento dos respectivos ocupantes, pertencentes às instituiI -o inciso II do art. 4~ .fica acrescido da seguinte ções federais de ensino superior ali referidas, para efeito de
alínea d, passando o atual § 19 a parágrafo- único, na inclusão no Plano Únjco de Classifi,Cação e Retribuição de
Cargos e Empregos.
fonna abaixo:
§ J~' -qs atuais servidores das autarquias federais de ensi"Art. 4'? .................... H••·•~•u···~·······- 3 t,••·~~- .
superior; regidos pelo Estatuto dos funcjonáfios Públicos
II - ......................................................,. ..
Civis da União, ser_ã_o_incluídQs no PlaQ.O Unico de Classifid) fundações públicas.
cação e Retribuição de Cargos e Empregos, sem prejuízo
ParágrafO único. As entidades compreendidas na de sua permanência no respectivo regime jurídico, aplicando9
Administração Indireta vinculam-se ao Ministério em se-lhes o disposto no§ 4 deste artigo.
§
49
A
partir
do
enquadramento
do~servidor no Plano
cuja ár-ea de competência estiver ·enquadrada sua prinÚnico de Classificação _e R~tribuição de Cargos e Empregos,
cipal atividade."
II - o art. 59 fica acrescido de um inciso e ·Um cassará a percepção de qualquer retribuição nele não expressa.
parágrafo, a serem numerados, respectivamente, como mente prevista.
. § 59 O _disposto neste arfigó e--segUintes apliC:a-se aos
inciso IV e § 311 , na forma abaixo:
CentroS Federais de Educação Tecnológica e aos e_stabeleU Art 5 9 • • ••
~
'':!.'.•-•~-;• •
cibfên'.tos "de_·eflsj_riO de '19 e .2." grauS, suD-órdinadOS~ óu._YipQ_tE:~
·rv~-F~~;P6bü~~ -~-~--~~tid~d;d~t;d~~d~ ladOs a:O-MiníSt~#ô da Eaucaçâó._~ -~ ~ · _· ·_· ·-- _~--·--, __ ~-~·.,=- --c
Art. 49 A data-base e demais critério~parã.oS-TeàjuSta
personalidade jurídica de direito privado, sem fins-lu~
mentos
de vencimentos e salários dos servidor:es das_~ntjdades
crativos, criada em virtude de autorização legislativa,
para o desenvolvimento de atividades que não exijam a que se refere o art. 3~ desta lei ser® os_ ~stabc;l~çidqs para
execução por órgãos ou entidades de direito público, as iristitlliçõe"S federãfS de ensino superior, estruturadas sob
_
com autonomia adminiStrativa, património próprio ge~ a forma-de fundação.
Parágrafo único. Em-decorrência do disposto neste artirido pelos respectivos órgãos de direção~ e funciona~
mento custeado por recursos da União .e de ou~r.a~ go Dão se aplicarão aos servidores das. autru:_quj_as_ de ~nsino
superior, incluídos no Plano Único de Classífícãção e Retii,: fontes.
buição de ca..-gos e Empregos. os aumentos ou reajustamentos
······§·3·9····M·;;ict;d;~ct~·q~~-t~~~~~~i~~i;~~rv·ct~.t~ de venciMentoS e salários concedidos aOS &efYi(Jq_reS ~ A_dmi~
- - artigo adquirem personalidade jurídica çem a__insc~Çao_ nistr"ação Federal.
da escritura pública de sua constituiç_ão no Registro
Art. 59 ObserVado o disposto··no caput do art. 3°, in
Civil de Pessoas Jurídicas, não se lhes aplicando as fine, desta lei, os requiSitos e normas sobre ingresso de pessoal
demais disposições do Código Civil concernentes às nos empregos do Plano Único de Cl~ssificà.çâo e Retribuição
fundações."
___ _
de Cargos e Empregos bem como sobre transferência ou moviArt. 2~- São classificadas como fundações públicas as mentação, promoção e ascensáo.dos servidores nele incluídos
fundações que passaram a integrar a Administração Federal serão fixados no regulamento a que se refere o mesmo-artigo.
Indireta, por força do disposto no § 2"' do art. 49 do De_creto~lei
Art. 6~ Não haverá, para qualquer efeito, eqUivalência
n~' 200, de 25 de fevereiro de 1_967. na redação dada pelo ou correlação en_tre os cargos, níveis salariais e demais vantaDecreto-lei _no 2.299, de 21 de novembro de 1986.
gens-do Plano Único de Classificação e RetribuiçãO de Cargos
Art. 3~ As universidades e demais instituições federais e Empregos de que trata esta lei, e os cargos, classes e referênde ensino superior, estruturadas sob a, forma de autarquia cias salariais dos atuais planos de classificação e retribuição
ou de fundação pública, terão um Plano U nico de Classificação de cargos e empregos dos órgãos e entidades da Administração
e Retribuição de Cargos e Empregos para o pessoal docente_ Federal.

extremamente positiva no Ensino Superior, indicando clara~
mente o empenho deste Governo em promover a qualidade
da educação como prioridade nacional.
Na oportunidade renovamos nossos protestos de estima
e conSideração. - Marcfiio Marques Moreira, Ministro da
Economia, Fazenda e Planejamento -José Goldenberg, Ministro da Educação Carlos Moreira Garcia Secretário da Administração Federal.
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PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 70, DE !991
Rerratifica a Resolução n9 85, de 18-12-90, aprovando a contratação pela Empr2sa Brasileira de Telecomunicações S.A. - EMBRATEL, com garantia daRepública Federativa do Brasil, de três operações de crédito externo, no valor global de US$286,424,673,00.
Art. lo É a Empresa Brasileira de Telecomunicações
S.A. (EMBRATEL) autorizada a contratar três operações
çie crédito externo, com a garantia da Uriião, no valor global
de até US$286,424,673.00 (duzentos e oitenta e seis milhões,
quatrocentos e vinte e quatro mil, seiscentos e setenta e três
dólares norte-americanos), junto ao Credit Lyonnais, a'o Bank
Brussels Lambert S.A. e ao Export - Import Bank of the
United States (EXIMBANK), destinados ao financiamento
parcial do Projeto da Segunda Geração do Sistema Brasileiro
de Telecomunicações por Satélite (SBTS).
_Parágrafo único. As operações autorizadas no caput
deste artigo serão efetuadas com observância das seguintes
condições básicas:
I -Credor: Credit Lyonnais:
a) Valor: US$ 90,467,480.00 (noventa milhões, quatrocentos e sess.enta e sete mil, quatrocentos e oitenta dólares
dos Estados Unidos), divididos em qu.a.tro tranches.
b) Juros: período preliminar (a partir de cada desembolso
até o início da amOrtização): 1% ao ano acima dà LJBOR
de 6 meses, em eurodólares, reajustada semestralmente sobre
PARECER
o saldo devedor do principal. Período de amortização: 9,65%
PARECER N• 354, DE 1991
ao ano sobre o saldo devedor do principal.
Da Comissão de Assuntos Econômicos sobre a Menc) amortização: início -da. amortização- do principal das
sagem n~ 220, de 1991 (Mensagem n9 451, de 05-09-91, duas tranches relativas ao primeiro satélite -seis mes~s ap6s
na origem), dos Sr. Presidente da República, propondo seu lançamento, ou seis meses após 15-4-95, o .que ocorrer
ao SenadO Fede_raJ a rerratificação da Resolução n 9 SS, prirrieiro. Quanto às duas tranches relativas ao segundo_ satélite
de 18-12-90, do Senado Federal, que aprovou a contra· -seis meses após seu lançamento ou seis meses ap6s 15-,2-97,
' :
··
tação da Empresa Brasileira de Telecomunicações S.A. o que ocorrer primeiro.
- EMBRA TEL, com garantia da República Federativa
d) Comissão de compromisso: 0,5% aó ano sobre o saldo
do Brasil, de operações de crédito externo_ no v~lor glo-, não des_embolsado do principal, contada a partir da assinatura
bal de até US$311,895,000-00 junto ao Export-hnport do contrato (4-4-91).
~
Bank of the United States, ao Credit Lyonnais e ao
e) _Seguro de crédito: 5,5% flat sobre cada desembolso.
Bank Brussels Lambert S-A·
f) Comissão de Administração (Management Fee ): 0,5% .
Senador: Dario Pereira
,
, ,.
_
flat sobre o valor do ,crédito.
Está em exam-e a Mensagem n~ 220, de_l991, do Senhor
g) Comissão de agenciamento (Agency Fee): 0,125% fiai
Presidente da República, propondo ao Senado Federal a rerra- sobre o valor do crédito.
tificação da Resolução n' 85, de 18-12-90, do Senado Federal,
I I - Credor: Bank Brussels Lambert S.A:
que aprovou a contratação, pela Empresa Brasileira de Tele_ a) valor: US$17-651-724.00 (dezessete mi_lhões seiscentos
comunicações S.A.- EMBRATEL, de empréstimos exter- e cinqüenta e um mil, setecentos e· -\'inte e- quatro dólares
nos, com garantia da União, no valor glob~l _Qe, até americanos)~_
'
US$311,895,000.00,dês!inados ao financiall)enlo parcial do
_b) juros: pagos_ semestralm~p_te e calculados à taxa de
Projeto de S-egundaGeração do Sistema Brasil.ei:r:o_de Telef:O- _ 9,65% ao ano, durante tanto o período de carência quanto
municações por Satélit~e (SBTS).
,
o Qe pagamento;
Segundo Ex(io-sição de Motivos do_Ministério da Econo-c) amortização: íníciO dã amortização do principal da semia:, Fazenda e Planejamento, a Resolução n~ 85, de 1990, ção (tranche) relativa ao primeiro satélite- seis meses 3p6s
do Senado Federal, deve ser alterada para contemplar, como seu lançamento ou seis meses após 15-4-95, o que ocorrer
condição assessória para o início da amortiz_ação do pri~cipal primeiro. Quanto à tranche relativa ao segundo satélite dos empréstimos, datas fixas a serem alternativamente aplic-ª: seis_ meses após seu lançamento ou seis meses após 15-2-97,
--- --------das caso venham a ocorrer antes das datas inicialmente marca- o que ocorrer pril'neiro.
d) cOmissão de compromisso: 0,5% ao ano sobre os saldas. Tais disposições não teriam sido incluídas Do texto original
submetido à apreciação do Senado Federal p~~- Sl?.~m conside- dos çlo empréstimo não desembolsados_, exigível semestralradas condições acessórias, de importância secu:qdária. _ _ __ mente;
O pedido de rerratificação, por tratar de matéria acessória
e) seguro de crédito: 5,5% sobre cada desembolso do
que não altera fundamen~lmente as características originais empréstimo;
do empréstimo, merece ser acolhido.
f) comissão de administração (Management Fee): 0,5%
Opinamos, assim, pela aprovação do pleito nos termos sobre o valor do contrato, paga após a emissão do Certificado
de Autorização pelo Banco do Brasil.
do seguinte
Parágrafo único. Os professores Colaboradores das
Universidades Fundacionais que tenham se habilitado através
de processo seletivo de_ provas e tít~los par~ i~gre~so na I~stituição ficam enquadrados na Carreira do Magtsténo Supenor,
obedecidos os graus de suas respectivas titulações.
Art. 79 No prazo de 90 (nove_çta}dias, cop.tad~s da
vigência desta lei, _o Miriistério da Educação, em _conjunto
a secretaria de Administração Pública da Pre_sidênc~a_da República adotará as providências necessárias~ _aprovação ~~
Plano :Único de Classificação e Retribuição de Cargos~ e Empregos de que trata o art. 39 desta lei.
_
,
Art. 89 O enquadramento de servidor~s nC? J.>l~o Un_~CÇ> __
de Classificação e Retribuição de Cargos e Empregos produzirá efeitos financeiros a partir de P do corrente _él,no.
Art. 99 Esta lei ein vigor na data de ~ua __ publicação.
Art. 10. Revogam-se os §§ 2' e 3' do art. 4' do Decreto-lei n<? 200 de 25 de fevereiro de 1%7. nele _incluídos pe~o
Decreto-lei ~9 2.299. -de 21 de nõVéllbro de 19B6, bciin- cOõio
o art. 2o do Decreto-lei n9 900, d-e 29 de setembro de ·1969,
e demais disposições em contrário:
--Brasflia, 10 de abril de 1987; 166' da Independência e
99<? da República. - José Sarney - Jorge Bornhausen AJuízo Alves.
(À Comissão di!- Assuntos Económicos.)
--
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.O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) -Há oradoreslnsIII - Credor: Expor! - Import Bank of the U nited
critos.
--States (Eximbank):
a) Valor: US$178,305,469.00 (centcn':·setenta e oito mi- - - --Concedo a palavra ,ao nobr~ Se_n_~~or Guilherme Pal~
lhões, trezentos e cinco mil, quatrocentos e sessenta e nove meira.
dólares americanos;
b) Juros: pagos semestralmente e calculados â t:ua fixa
O SR. GUILHERME PALMEIRA (PFL- AL. Pronunde 9,55%-ao ano. durante tanto o período de catênci~l"qüanto cia o seguínte discurso. Sem revisão do orador.)- Sr. Presio de pagamento;
dente, Srs. Senadores, o Brasil tem vivido a sfndrome da
c) amortização: início da amortização do principal da telenovela. Basta que alguém encontre uni título pomposo
tranche relativa ao primeiro satélite --15-2::-95.- Quanto ã aplicável a uma situçaão qualquer e pronto: imediatamente
tranche relativa ao segundo satélite: em 15-9-95.
.
surge o enr-edo, os personagens, os mocinhos e os bandidos,
d) comissão de compromisso: 0,5% ao ano sobre os sal- tudo com um toque d~ _veros~i~ilhança tal__ que, em pouco
dos do empréstimo não desembolsados;
te~po, ninguém mais é capaz de diZer o que· é verdadeiro
e) seguro de crédito: 5,48% sobre cada desembolso do e o que é fantasia.
empréstimo.
Há bem pouco, o Estado de Rondônia estava na berlinda.
Art. 2o Esta resolução entra em vigor na dã~a de sua Rondônia era nessa eStória de capa e eSpada, urna terra de
narcotraficanfes. Tanto se disse, tanto se escreVeU, -que QS
publicação.
Art. 3~ Revogam-se as dispos~ções da Resolu~~o ~9 85, próprios rond0nian6s passarãin á glosar a situação cOm extre--de 15-12-90.
. ...
mo pom humor, antepondo ao título profissional o prefixo
Sala das Comissões, 19 de setembro de 1991. -_:Ralmuodo narcó: aSsim Surgiram narcomédicos, narcoadvogados, narcoLira, Presidente- Dario Pereira- Relator- Eduardo Supli- funcionárioS, natcodomésticos e por aí afora. Obviáine"D.te,
cy - Henrique Almeida - Valmir Campelo - Aluízo Bezerra além désse tratamento jocoso para desmoralizar a pecha infa--Júlio Campos- Wilson Martins- Moisés Abrão- Nélson mante que gente irresponsável não teve pejo de jogar sobre
Wed.ekin - Esperidião Amin - José Ricba - Rooan Tito o Estado, houve e há sérios protestos por parte do povo de
- Pedro Simon.
Rondôni-a.
Agora é o nosso Estado que sobe_ à berlinda: República
O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) - O 'Expediente
das Alagoas.
lido vai â publicação. (Pausa.)
Até no exterior ocupam-se largos espaços_ da mídia, para
A Presidência comunica ao_ plenário que, uma vez findo
denegrir
um povo inteiro como se os_a}agoanos foss~m, todos,
o prazo fixado no parágrafo único do art. 254 do Regimento
Interno, sem interposição do recurso ali previsto no sentido integrantes de uma perversa cam_orra, vivendo na perpetração
da tramitação da matéria, determinou o arquivamento defirii~ de crimes.
Alagoas é tão-somente um pequeno Estad."o nordestino
tivo do Projeto de Resolução no 32, de 1991, de autoria do
Senador Pedro Simon, qUe ·cna·, em dependência do Senado que luta com brilho inquebrantável para superar as duras
Federal, capela ecuménica destinada a orações e a tos religiosos condiçõe-s de vida que vitima t~do o Nordeste. __ ___ _
____:--Nos nossos inúmeros pronunciamentos sobre nossa repara parlamentares e funcionários do Senado.
giãO, "fêliiús sempre enfatizado que o Nordeste não é um proO SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva)'-- Foi eiicaniinhado blema local, uni gueto separado do corpo da Nação. O Norà publicação o Parecer n 9 354, de 1991, da Comissã:Q. de Assun- -deste é Brasil e qualquer solução para o Nordeste passa necestos Econômicos, concluindo pela apresentação do Projeto de sariarriente pelo Brasil inteiro, principalmente pelo rico ·eenResolução no 70, de 1991, que rerratifica- a Resolução_ n~ ~5, tro-Sul.
O destino das Alagoas está, e muito, vinculado à econode 18-12-90, aprovando a contratação pela Empresa Brasileira
de Telecomunicações S.A. - EMBRATEL, com garantia mia sucro-alcooleira. E e_sta exige uma política clara e evidente
da República Federativa do Brasil, de três operações de crédi- que evite o seu colapso.
-·-Não ilos es.queçamos que, apesar de a can_a-de-açúcar
to externo, no_~alq_r gJç~al de US$286,424,673.00 (duzentos
e oitenta e seis milhões, quatrocentos e vínte e quatro mil, ser Uma cultura advinda dos tempos coloniais, houve um instante recente da história do Brasil em que ela assumiu im-porseiscentos e setenta e três dólares norte-americanos).
tância
estratégica.
Nos termos do disposto no art. 235, inciso U, alínea f,
O Proálcool não pode ser tratado como um espasmo da
do Regimento Interno, a matéria ficará sobre a mesa, durante
corfjiintUTa (iue já passou.
cinco sessões_ ordinárias, para recebimento de emendas.
Energia autóctone é fator insubstituível à soberania nacioO SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) - Sobre a mesa, nal e o Proálcool é uma saída energética tipicamente brasileira,
requerimento que será lido pelo Sr. 1~ Secretário.
não sUjeita a interrupções abruptas por f<itorçs extemos, fo~a
de nosso controle.
É lido e aprovado o seguinte:
A lavoura cana vieira ~e-m de .ser tratada nesse contexto,
muito além das simples equações contábeis para c-otejar inves:.
REQUERIMENTO N• 629, DE 1991
timentos com resultados.
Esse enfoque que presidiu instantes iniciais do -PioálcóOl
Senhor Presidente,
Requeiro seja considerada como licença autorizada mi~ nO bojo- de -uma grave-crise do setor energético internacional
nha ausência das Sessões do Se_nado realizadas nos dias 1~ levou o_empresa:iiado nordestino ao esforço maiOr de_inv~sti
de abril, 3, 10, 20, 24 e 31 de maio, 7, 18 e 21 ·de Junho mento parã atender a um apelo patrióticó pela produção de
e 2, 5, 16 e 26 de agosto do corrente ano.
_energia brasileira.
__
Esse esforço não perdeu de vista as.. desvantagens da re. . . Sala das Sessões, 19 de setembro de 1991. --Senador
·· Valmir Campelo.
gião Nm:deste em relação à região Centro-Sul para a produção
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sucro-alcooleira, principalmente em decorrência das divergências climáticas, pedológicas e de relevo que tomavam os custos
da cana nordestina bem superiores aos da cana do Centro-S ui.
Mesmo assim, era niuito importante à economia nacional o
engajamento nordestino à produção de álcool, não apenas
porque os canaviais do Centro-Sul ocuparam preCiosas terras
à produção de alimentos, como também, porque a lavoura
nordestina de can3.-de-açúcar representava um decisivo fator
de equilíbrio social, por oferecer vasta ocupaçãO à nia:o-deobra não qualificada, segurando a expansão dos movimentos
migratórios para as regiões mais ricas.
O Sr. Divaldo Suruagy- V. Ex~ me permite um aparte?
O SR. GUILHERME PALMEIRA- Com muita honra,
Senador Divaldo Suruagy.
O Sr. Divaldo Suruagy - V. Ex~ d~staca a importância
da cultura canavieira na economia alagoana e, por cj_ue ~ão
dizer, na economia nordestina~ tal a presença dessa atividade
também no Estado de Pernambuco, ql,!.e disputa com Alagoasa posição de maior produtor na região Nordestina. E V. Ex'
é muito feliz ao enfatizar a importância dessa atividade, porque
não há nenhuma outra cultura agrícola capaz de substituir
na Zona da Mata de Alagoas e de Peniambuco, com a mesma
rentabilidade, com a mesma absorção de mão~de-obra, com
a mesma importância econômica que a cana. Então, essa pseudocrítica que é feita à atividade açucareira é muito em_ função __
do desconhecimento da importância social e económica, que
essa cultura tem para o desenvolvimento do Nordeste, particularmente de Ala~oás e Pernambuco·: V. Ex• também enfatiza
o Programa do AicooJ. O Programa do Álcool foi a melhor
experiência de substituição dos derivados de petróleo não
líquidos realizada em todo o mundo. Não se conhece em
nenhum outro país uma experiência tão vitoriosa quanto a
do Programa do Álcool para substituir os derivados líquidos
de petróleo. E Alagoas, depois de São Paulo, é o segundo
produtor de álcool do Brasil. V. Ex', que governOu o Estado,
que conhece bem a realidade alagoana, defende a importância
leiro para o Nordeste. Daí a minha alegria em cc-participar
dos pontos de vista esposados e defendidos por V. Ex• nesta
tarde. -V. Ex~, mais uma vez, fala bem alto em defesa da
região, dignificando a representação de Alagoas.
O SR. GUILHERME PALMEIRA - Muito obrigado,
Senador Divaldo Suruagy. Evidentemente que as palavras
de V. Ex' ilustram por demais o meu pronunciamento. Talvez
possamos divergir em algumas posições, mas aquela nossa
busca em termos do equilíbrio económico do Nordeste, especialmente para o nosso Estado, permanece: E permanece,
não tenho dúvida, para trazermos resultados válidos, importantes e exeqüívds para o riosso Estado, para a nossa região.
O Sr. Ney Maranhão- V. Ex• permite um aparte?
O SR. GUILHERME PALMEIRA- Com prazer, ouço
o aparte de V. Ex•

O Sr. Ney Maranhão - Senador Guilherme Palmeira,
secundando o nosso _querido amigo e também ex-Governador
de Alagoas, o Senador Divaldo Suruagy, quero parabenizar
V. Ex• pelo tema que está trazendo, hoje, ao Senado da
República. Em primeiro lugar; é um problema que envolve
quase 1 milhão e 430 mU trabalhadores no Brasil, sendo que
quase 400 mil só na área do Nordeste. A economia dos Estados
de Pernambuco e de Alagoas está centrada principalmente
na produção do açúcar e do álcool. Como parlam,entar conhe-
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cedor profundo_ desse setor, Senador pela segunda vez e exGovernador do Estado de Alagoas, V. Ex• sabe muito bem
que os grandes culpados pela situação que estamos vivendo
hoje são os governos passados que não atualizaram o preço
do açúqlr e não_ acreditaram na capacidade tecnológica dos
nossos empresários. V. Er. se lembra que o Instituto elo Açúcar e do Álcool requisitava dos usineiros, dos empresários
do açúcar, a tonelada, se não me engano, numa faixa de
190- dólares, e a vendia a 1.500 dólares no mercado internadon?-1. Sabemos também que uma parte desse dinheiro foi
canalizada para financiamento de empresas de usineiros do
Sul e do Norte. Tambem sabemos- e devemos fazer justiça,
vamos separar o joio do trigo - que uma parte de usineiros
desviou essa verba não para melhorar a produtividade do
seu campo e do seu parque industrial, mas para outras finalidades. Mas não podemos misturar, Senador Gy.ilherme Palmeira, os m~us empresários ccím os bons empresários. Essa solução, Senador, tem que ser dada. O álcool hoje é preponderante no desenvolvimento do Brasil e é fator de segurança
nacional. Dentro em breve, no dia 30, Senador Guilherme
Palmeira, estarei viajando com o Governador de Pernambuco
para Formosa, levando conosco o nosso companheiro de Alagoas., o Superintendente da Sudene, onde iremos debater assuntos r~~ci.onados à economiá do Nordeste, principalmente
referente a essa área do açúcar. E dependendo, Senador,
da posiÇão do Congresso Nacional frente às emendas que
o Presidente da República está mandando para este Congresso, propondo reformas flas áreas económica e fiscal, vamos ter, se Deus quiser, grandes empreendimen~os dos chineses de Formosa no Nordeste, na ?rea do açúcar, porque o
Governo não tem ma:is dinheiro suficiente para financiar essa
indústria que está em decadência. Veja V. Ex' o prõPrío
ICMS. Vamos torcer para que essa reforma seja aprovada
pelos nossos Congressistas para que, o açúcar, que é a base
da economia e do desenvolvimento da nossa região, tOme
novamente aquele lugar que sempre teve. Tenho a certeza
de que os chineses virão pãra", junto aos empresários dessa
região, melhorar a nossa posiçãó no mei"cado intemacional.t
potque venderão esse açúcar ã China Continental, ã. quem
hoje estão unidos. Parabéns a V. Ex~ poressé"tema tão"'iffiportante que está trazendo, neste momento, ao s-enado Federal.
O SR. GUILHERME PALMEIRA - Muito obrigado,
Senador Ney Maranhão. N<? 9-ecorrer do meu ~iscurso V.
Ex~ vai verificar que a maior p-arte desses pontos que foram
levantados serão focalizados. Tenho certeza de que essa sua
atuação junto aos chineses vaLnos leva~ para bons negócios
e nunca para ~·negócios da China.''
O Sr. Marco Maciel -Permite V. Ex~ um aparte?
O SR. GUILHERME PALMEIRA- Ouço V. EX'
O Sr. Marco Maciel - Meu caro Senador Guilherme
Palmeira, ouço com a atenção que habitualmente V. Ex~ nos
merece as palavras enfocando, desta feita, a problemática
regional nordestina e de modo especial a questão ligada â
chamada cultura da cana-de-açúcar. Falar hoje da cultura da
cana-de-açúcar significa falar num espectro com enonne pene- __
tração em variados campos da etõDomia; pOrqUe falar em
cana-de-açúcar significa falar no álcool, na produção de diferentes tipos de açúcares e, finalmente, falar na alcoolquímica
e na sucroquímica, que são decorrência dO progresso da chamada química fina e, por que não dizer, da grande revolução
científica e tecnológica que se passa nesse setor. Quero dizer
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a V. Ex~ que -aléin das expressões econômic;as, a indústria venção de V. Ex' em qualquer pronunciamento já o ilustra,
do açúcar tem ta_mbém uma _grande signifiCaç~o social, posto no meu, realmente se tornaJJ.m .Jeforço muito grande àquilo
que é uma atiVidade empregadora intensiva de mão-de-obra - __ql!e queremos dizer, pela respeitabilidade_ que toda <Í C3.sa
portanto, de trabalho, sobretudo no Nordeste e, de modo tem pelas posições de V. Ex~. pela tradição de posicionamentos
especial, nos Estados que representamos aqui nesta Casa. cõetentes. So!l·grato às_·suas·colc;>caç_q~_s, não só eu, mas taJ!lEvidentemente, eu me reservo a olhar o desenvolvimento bém o povo alagoano, o povo nordestino e -o poVo-brasileirO.
de suas palavras, mas certamente V. Ex• haverá de.defender
Muito obi-ígadO, se~ador Lo_u.rival B_apti~ta. _
que se olhe com mais carinho para essa cultura e para que
Sr. Presidente, prosseguindo, referia-me o qUanto- é iinnão se deixe, sobretudo alguns programas tão exitoSos, de portante a agricultura na área canavieira, que segura e que
alguma forma serem comprometidos por falta de con_tinUidade abson_'~ a_ ocupação de_ mão-de-obra não qualificada, e, com
governamental. Eu me referiria ae·m()dO específico ao Pt<Jál- isSo, eVIdentemente, segurando os movimentos rriigratórios
cool, que foí ó maior· progfàma no nturido de energia -alterna- para regiões mais ricas.
tiva e, de uma hora para outra, por falta, frisO, de conti:O::u_id_ade
Tanto isso era evidente, qtié Se adoto_u uma política oficial
- e esta é a grande marca da_ ação do Governo effi_QOSSo de__ !l~ifo~~pização de. pre:~os industriais em todo o território
País- esse programa está ámeaçádo de soçobrar, o que seria nacional, para o açúcar e o ·álcool compensandO-Se as diferenrnuito ruim para o País, quer em termos de independência ças de custo observadas entre as várii$- re-giões produ~oras,
energética, quer em termos econômico-êOciais. Daí por que por coberturas governamentais com recursos oriundos do reeu, de plano já "aplaudo as palavras de V. Ex', e tenho certeza colhimento das contribuições sobre o açúcar e o álcool.
Essa equalização de preços petmitia a partiCipação nor.:-de que o Senado fará o mesmo, aguarda~do ·qll:~· ~m complementação, o Exc-cutivo-ado,tt;t .as providências que V. Ex·· vai destina· no programa, como um·a alternativa econômica da
maio:r significação social para toda a região.
-reclamar no desenvolvi_mento do :$e1,1 discurso.
O SR. GUILHERME PALMEIRA ~ Muito obrigad.o,
Cultura de baixa sazonalidade na ocupação de mão-deSeriador -Marco Maciel, pelo aparte que ilustra 0 meu pronunR obra, de alta geração de emprego com uma relação extremaciamentO. Fomos Governadores na _mesma época, sentimos mente vantajosa entre investimento feito e'empi:"ego gerado
essa problemática há muito tempo e lutamos, e como, parã. e oom um baixo índice de concentração de renda, pois há
no Nordeste cerca de 22 ritil plantadores de cana. Portanto,
que 0 Proálcool sobre_vivesse e se tornasse ma realidade. .
4
Espero, 00 decorrer do meu discurso, ver atac~9_!_~mo a lavoura canavieira assumiu um papel insubstituível para o
equilíbrio regional.
acho que o será, alguns dos itens levantados por V. Ex~
Em 1989, o preço mínimo atingido pelo álcoõlficou em
,. O Sr. Lourival Baptista- V. Ex' me permite um aparte, patamares inferiores a· 50% do valor verificado no início da
eminente Senador?
.década.
__
-- _ -·
_
O SR- GUILHERME; rALMEIRA -,-_Com muita honra,
Em face de problemas orçamentários e de caixa do Tosounobre Senador Louriv_~I_B.aptista.
rd Nacional, o sistema de equalização de custos perdeu a
efiéácia e, hoje, a disponibilidade orçamentária existente para
O Sr. Lourival Baptista - V. Exf, eminente Senador essa despesa permite o atendimento de, apenas, 15% dos
Guilherme Palmeira, aborda um assunto refe_rente à canaRde- atrasados que se acumulªm desde novembro de 1989;
açúcar, à produção do açúcar em !)_osso País,. com _ffiU~tª" pioDiante de tais problemas, era natural que ocorresse a
priedade e com riqueza de dados, ilustrando, de uma maneira clara tendência de _queda na quantidade de cana esmagada
convincente, o que na verdade acontece não só eiP_Alago_~~ - pelo País, observando da safra 86/87 ã safra 90/91' decréscimos
mas no nosso Nordeste, corno no meu pequeno Se_rgipe, em·
Pernambuco e outros Estados. V. Ex~ fala com a_utoridade de 27% no volume de cana esmagada; de 17% no de "!Çúcar
de um representa de Al8.gcias, que .á fOi GÜvenlador, ]áJ9 i produzido e de 20% no de álcool, na região NorteRNordeste.
1
No Estado de Alagoas, esses percentuais foràm r"esPéctium grande Prefeito, pessoa ·altamente especilizada, conhe- vamente de 25%, 7% e 17.%.
cedora dos problemas da terra e da industralização do açúcar.
0 perigo social que essa pendência revela, pode ser estiR
Os problemas que V. Ex! aponta, com mu_ita propriedade, mado no fato do setor canavieiro ser o responsável por 453.000
referentes à cana-de-açúcar e à e~nomia canavieira no- Brasil. empregos diretos na indústria e na atividade agrícola. Numa
no Nordeste, e, como dfgo, nas Alago as, sãõ- os mesmos, região onde empregos são escassos. 379 mil d~stes, referem-se
sobre os quais se tem discutido no meu Estado. De longa à mão-de-obra não qualificada.
data, grande Parte da lavoura açucareira tem beneficiado
o atual Governo, sem perder de vis_ta a prioridade dada
àquele pequeriino Estado. Senador Gu~lh.e.rme :palmeira~ o ao combate à inflação, yem adotando uma política objetiva
seu pronunciamento, acredito, muito contribui para aprirnoràr para sanar a defasagem dos preços dos produtos.
o conhecimento desta ca:sa- sobre um assunto tão relevante
O PreSidente Fernando Collor assumiu pessoalmente a
e de interesse geral, principalmente n,q _que dizJespeito à questão e, reunindoRse com expressivos representantes do seprodução do álcool, de que muito necessitamos no Nordeste, tor, no dia 5 do mês em curso, determinou aos Ministros
que é um gênero de prime_ira necessidade para os milhões- - da Economia e Infra-Estrutura, também p~esentes, imediatas
de carros que utilizam esse tipo de combustível. V. Ex~ .faz providências as quais resultaram a Portaria h 9 _190, publicada
muito bem tratar desse assunto e trazer ao conhecimento desta no Diário Oficial da União do' dia 11 do ;corrente, contendo
Casa as necessidades de se dar um apoio a isso que V. Ex\ as decisões iniciais sobre~ questão_.
_ , _
·
hoje, nesta tribuna, com muita propriedade, com muita inteliA sensibilidade do Presidente, ao assurríir pessoalmente
gência, discerne para todos nós.
o comando da decisão, decorre fundamentalmente do conhecimento profundo que ele tem dã questão, hein como d.as suas
O SR. GUILHERME PALMEIRA- Muito grato, nobre responsabilidades em evitar aprOfundamento da delicada e
Senador Lourival Baptista. Natural e normalmente, uma inter- grãve-crise· ·econômico-social, a que está submetido o País.
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Negar a importância -do set,?r sucro-alcooleiro na economia da região implicaria assumir o ónus pela inevitável procissão de desempregados a invadir as_ principais capitais- nordestinas e, quem sabe, brasileiras.
Contudo, a bem -da verdade, urge tornar público que
a solução definitiva da questão açucareira ainda está a cobrar
um grupo de decisões acessórias,-além do preço, todas levadas
à S. EX' o Presidente Collor:
De um lado, submete-se_ ao exame do Ministério
da EConomia, Fazenda e Planejamento as planilhas
de custo da produção da cana, do açúcar e do álcool
para se chegar a preços verdadeiros e se adequar a
remuneração dos prü:dutos.
- Do outrO lado, procura-se transferir aos pne_ço~_
praticados pelo consumo o·ôm.is da sisteiriátiCã de equalização, desonerando o contribuinte em geral da manu':'
tenção dessã -política.
- -

Há, ademais, outros ajustamentos nQ sistema·, para induzir a indústria do setor·a melhores performances de eficiênciae produtividade, criando-se regras _que propiciem o expurgO
das empresas inefiCientes. _-Essas medidas todas passam pela mobilização do Congresso_ Nacional, sem o que não se mobilizarão os caminhos
de desenvolvimento do País.
Há, também, um elenco de recom_endações conlidas no
relatório/voto do Ministro Femando Gonçalves, do ~grégio
Tribunal de Contas da União, proferido em 5-12-90, que precisaria ser observado pelas autoridades responsáveis pelo setor,
pois consolidam posições indispensáveis. Peço vénia aos nossos nobres pares para listá-las aqui:
''Defiriir com exatidão a participação do áicool
carburante na matriz energética nacional;
estabelecer linha de crédito específica parã a c8nade-açúcar·destinada a fins energéticos;
·estabelecer políticas de preço calcadas na realidade
dos fatos e em planilha de custos efetivos pa-ra 6 p"rotlutor da cana-de-açúcar e para o prodUto{de álcool carburante;
·
_
·- _
criar mecanisrrios efetiVos de fÍScalização do plano
de safra;
evitar o desperdício dos investimentoS realizados,
eliminando a ociosidade industrial verificada nas destilarias já existentes;-providenciar a estocagem adequada e_ n~cess~ri~_
de álcool, tanto com fins reguJadores quanto com fins
estratégicOs;--- - -""'""··
buscar o sincronismo entre a produção de álcool_
combustível e a produção de veículoS por ele movidos;
estiri:tular a cc-geração =ele eletricidade nas usinas
e destilarias· bem como o apiõYeitarriento tadonal da
Vinhaça;
,
·
-· -··- ·-·
liberar os recütsos destin-ados à equalização de custos da cana e do álcool, atualmente retidos pelo Tesou~
ro Nacional."
No cerne destas medidas não ~e poderá deixar -de lado
o açúcar, produto nobre _do setor_ e__ dado impor~antíssimo
da equação económica. Para viabilizá-lo, aduz, ao final, o
ilustre Ministro, mais duas recomendações:
..Evitar o desperdício de óleo diesel pelo consumo __
em carro·s de passeio e pela desre:gulagem _dos_motores;
coibir efetivamente o·uso irfegllla-r de OLP (gás
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de cozinha) em veículos automotores; e promover iii:.:
vestimentosde gasodutos e compressores para o total
aproveitamento do gás natural."
Com tais medidas poderíamos firmar esse setor da eccrno- -mia, com inchlculáveis benefícios para o Nordeste.
Mas não basta um trabalho isolado do Governo. É necessário, também, como já dissemos, a mobilização do Congresso
para criar as condições indispensáveis para que o Brasil saia .
da crise. Se o Congresso criar as pré-condições e o Executivo
perseguir a meta de solucionar realisticamente o problema,
com preços verdadeiros para o-Nordeste, um sistema eficaz
d~ equalização e a desistência de medidas paliativas que só
ag[ava·m a questão, como rolagem de dívidas e novos empréstimos, viab_iJizaremos, sem dúvida, o Nordeste.
O Sr. Lavoisjer MaJa- V. Er me perinite um apaite?
O SR. GUILHERME PALMEffiA- Com prazer, ouço
V. EX'
O Sr. Lavoisier Maia - Peço este aparte a V. Ex~ na
hora em que faz esse pronunciamento em defesa do Nordeste.
V. E-r, que conhece tão bem o problema daquela região,
desde a época em que governava o Estado de Alagoas, quando, juntos, lutávamos por um tratamento melhor para o Nordeste brasileiro~ junto à Sudene. De lá para cá, caro e: ilustre
colega. queira D"eti!f que as coisas tenham melhorado.-Queira
Deus que a situação rtãõ fique cada vez mais difícil para o
povo brasileiro, e principalmente para o·nordestino. V. EX'
sabe, como todos nós do Nordeste sabemos, que o povO brasileiro empobrece a cada dia que passa, e o nordestino muito
mais aiitda. Portanto, quero associar-me à defesa importante
que V. EX' faz, da tribuna do Senado, do Proálcool e do
fortalecimento da cultura da cana-de-açúcar. Se o Governo
tiver a sensibilidade de fortalecer a cultura da cana-de-açúcar,
eStárà, -pOrtanto, fortalecendo o Proálcool, dando mais_ emprego àquele povo sofrido que está se marginalizando na sociedade brasileira. Tenho falado muito aqui, da tribuna d9 Senado, sempre em defes~ do Nordeste, solicitando um tratamento
·melhor para a região, para o nosso povo. Acho que o Presidente da República, como nordestino que é, conhece tão bem
quanto nós os problemas daquela região, mas muito pouco
tem Sua Excelência feito: O Presidente Collor, na campanha
para a Presidéncia,prometeu tudo ao Nordeste, sensibilizando
muíta gente. O Presidente foi ao Rio Grande do Norte e
lá, em praça pública, assumiu importatfte compromiSso para
o povO e, depois que assumiu a Presidência, não falou mais
nada. Agora, nesta hora difícil qUe o Brasil está vivendo,
Sua Excelência faz um apelo para o entendimento, entendiniento que, a meu ver, já deveria ter sido proposto desde
o primeiro dia do Goveino e não só_ agora; -depois de um
ãnO e meio de Governo. O Presidente não pode, e sabe disso,
governar soZinho, isoladamente, autoritariamente, nãõ pode!
Agora Sua Excelência está chamando os congressistas para
o -diálogo e aí também eu me associo ao diálogo. Vamos
conversar, porque democracia se faz com diálogo, conversando, transigindo enfio autoritariamente. Estou- pronto, como Senador da Oposição, mas oposição con'strutiva, para participar do entendimento, dentro do possível, em benefício
do povo brasileiro e da nossa região. Por isso,-qtiero registrar
a minha palavra, nesta hora, parabenizando-o, Senador, por
mais um pronunciamento em defesa do povo nordestino, em
defesa incl4sive do povo de Alagoas. Os jornais têm aberto
manchetes para falar na República das Ala,goasA Falam bem,
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falam mal, mas falam, estando sempre nas páginas dos periódicos nacionais. Só ·não vejo os outros Estados e o meu peque-nino Rio Grande do Norte. Mas, de qualque{ maneira, Alagoas é Nordeste. Quero_ parabenizar V. Ex~, ·mais uina v·ez,
por esse importante pronunciamento que faz aqui, no Senado
da República. Muito obrigado.

O SR- GUILHERME PALMEIRA -Muito obrigado a
. V. Ex\ Senador Lavoisier 1\-taia: Se não particípei;-Iamentavelmente, dos pronunciamentos que V. Ex~ tem _feitO em favor
do Nordeste, da fortificaÇãO da Sude.ne, du problema de irriga. ção, tão focalizado em alguns dos pronunciamentos aqui feitos, acompanhei; li e acho que colhi alguma coisã do que
V. Ex~ nos trouxe, para que fizeSse parte dos mew; pronunciamentos sob_re_o Nordeste.
·
Quanto à posição de Alagoas, e quanto ao próprio Presidente da República, suas_ poSições; seus sonhos, seus desejos.
Pretendo, no restante do meu discurso, deixar bem clara a
minha posição e o que penso que seja a posição do Presidente.
Na verdade, ~ivemos, nesses últimos trjnta,_ quarenta- artes·,
ou, .talvez;, quem _sabe, na República toda, uma_influência
muito maior de tecnocratas, ilustres conhecedores dos problemas brasileiros oriundos do sul do Pafs. No e~tanto, parece
que não cons_eguirarn beneficiar <r sul e muito menos o Nordeste. Então, queremos, aproveitando erros_ __;;;que, na verdade, são lições ta~P.é_m_ ~levar ao President.e da_~~p_ública
as propostas de soluções para os nossos problemas. Acho
que é através da vivênç;ia, atrav_és da experiência que poderemos chegar a bom termo em alguma proposta.
Está'_ aqui, honia.ndo-nos com sua presença, o ex-Presidente 'Jose$ Saf11ey, ,hpj~ 09SSC? companheiro de senado. S~i
e sou testemunha do seu esforço ~m trazer e· atrair, levar
benefícios -não só para o Nordeste, mas també-m procurar
equacionar o problema da inflação, o problema de um programa de desenvolvimento que caiba para o nosso País, infelizmente não chegou àquilo _que ele desejava. Não podemos
deixar de t::xaltar o seu esforço e a contribu_ição que- ele recebeu
de tantos companheiros, aqui presentes, para que issó pUdeS.se
ocorrer.
Mas o nosso é um país difícil, é um país- voU ser repetitivo -continente~ onde as dificuldades não são as mesmas
que ocorrem em São P'au~o. na Amazônia, no Marãnhão-ou
no Rio Grande do Sul, não preciso falar de Sergipe, pó'rque
está incluído, quando falo em Alagoas. Mas o es(o_rço_ fqi
grande, dinâmico, e hoje está_se_ndo reconhecido _não ter sido
possível chegar-se a uma equação dos problemas nacionais,
além da inflação, da distribuição de reiJ.das, mas reconhecemos
que há um esforço, há uma tentativa de uma união nacional,
e não se chegou ao resultado desejado corno todos esperamos
que, agora, ocorra. A crise é.maiot, as críticas eram grandes
__
e hoje são maiores.
Então queremos, lutamos, reivindic_amos ~_imploramos
para que todos possam convergir, com um só propósito, com
a finalidae em se encontrar uma solução par-ª_ o n()SSo País.
O Sr. Albano Franco -Permite-me V. Ex~ um aparte?
O SR. GUILHERME PALMEIRA -Concedo o aparte
ao nobre Senador Albano Franco com muito praier.
O Sr. Albano Franco- Nobre Senador Guilherme Palmeira, ouvimos, com a ·maior itenção, o importante pronunciamento de V. Ex', na tarde de hoje, aqui no plenário -âo
Senado Federal, abordando problemas relaciOnados com o
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desenvolvimento do_ Nordeste .. Pro.blemas estes que afetam,
também, o futuro do País. V. Ex~ teve oportunidade de abordar a questão da cana-de-açúcar, do açúcar e do álcool dentro
deste contexto difícil que atravessa a Nação brasileira._É mister
destacar, nesta oportunidade, nobre Seiiãdor Guilhérme Palmeira, que apes-ar de todas essas dificuldades, o atual Governo
tem procurado, dentro do possível, como V. Ex~ mesmó reconheceu, corrigir, inclusive, alguns equívocos acercadas dificuldades que atravessam o setor sucr9alcooleiro do Norte e do
Nordeste especialmente. V. Ex~ tein sido um batalhador neste
sentido, somos testemunha, não só comõ Senador, nestes últimos anos, tenho acompanhado atentaffiente oS moVimentos
de V. Ex~, como há dias V. Ex'· mesmo teve oportunidade
de acompanhar os plantadores de çana do Nord~ste em audiência com Sua Excelência, o Presidente da República, Fernaildo Collor. Quero, realmente, neSta hài'a, coilgfat9-lar-me
cOin V. Ex.~ pelo importante conteúd9 d~ pronunciamento
de V. E~, po'rque todos reconhecemos a~ difíÇulâ3des. Ninguém. mais do que o próprio Presidente Fernando Collor amarga a·dramaticidade do momento atual_. E é por isSo que V.
Ex~ citou bem o ex-Presidente_José Sarney, que foi uin conciliador por excelência, que foi um homem paciente e de muitã
humildade numa hora difícil também por que atravessava a
Nação brasileira. E é por is-so que todos temos que nos somar
não só pensando no entendimento, mas, principalmente, em
recuperarmos_ o País para o desenvolvimento, para o -crescimento e para a jus-tiça social. Quero, realmente, dar os parabéits a V. E~ pelos assuntos que aborda hoje no seu pronun- _
ciamento.
O SR. GUILHERME PALMEIRA - Senador Albano
Franco, muito obrigado pela grande contribuição quê V. Ex~
dá ~o meu discurso. ainda mais quando se está colocando
problemas da maior relevância para o Nordeste e, conseqüentemente, para o seu Estado .. E- V. Ex~. com a força de um
dos Senadores brilhantes e também na condição de Presidente
da Confederação Nacional das Indústrias, sabe, talvez mais
do que todos nós, das dificuldades deste País e dos esforços
desenvolvidos por todos nós. Nã,o tenho dúvida também da
sensibilidade do próprio Presidente Fernando Collor em- teD.tar
equaCiOná-los. Sua Excelência não teiD'COnseguido, até o momento, aquilo que todos desejávamos, nem ele próprio. Mas
o testemunho de V. Ex~ é 1mportantísSiino para que amanhã
possamos levar a nossa opinião, nossa proposta, endossada
pela_ forç_a d_a inteHgência, da capacidade e da liderança de
V. E_~ Muito obrigado, Senador Albano Fi_~nc;g.
,
- Pi'osseguirido, Sr. Presidente, Srs. Senadores; é lament~y~l que ao se divulgar as medidas iniciais, adotadas pelo
Governo Collor, na busca do ajuste do preço~ tenha-se, por
desconhecimento da questãO, atribuído tal decisão a mais uma
das chamadas trapalhadas da "República de Alagoas".
Entendemos que aos dirigentes públicos se cobrem sempre os pressupostos da competência e probidade,_ Que sejam
punidos e expurgados aqueles que levianamente se aproveitarem, sob qualquer pretexto, do exercício da funçãp pública.
Julgamo-nós, pOrém, à vontade para protestar quanto
à rotulação que se vem dando ao nosso Estado, generalizando
possíveis condutas erradas e atribuindo-se ao atU.al.GOVerno
a responsabilidade pelos acumulados e exponenciáis deSajus-:_
tes administrativos que se COmetem neste País há pelo menos
sessenta anos.
Sabemos todos que a falta de zon_eamento agrícola no
planejamento da agricultura brasileira é o verdadeiro vilão
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responsável pela questão da equalização. Sabemos também
que a cultura da cana-de-açúcar vem sendo o sustentáculo
da economia nordestina desde os tempos do Brasil Colônia.
Sabemos enfuri que não se pode_responsabili~r a nenh~m
alagoano por tal negligência ou omissão; também não é obra
de alagoano a terrível taxa de j.nflaçãq de 80% ao__ mês, a
que já estivemos submetidos, em passado recente; muito menos pode-se atribuir aos nossos tonterrâne_os a implantação
do lobby no Governo Federal como exigência para liberação
de verbos públicas.
Entendemos que estes são males indefensáveis e que precisam urgentemente serem expurgados da vida brasileira.
Identificar os ri!a1s fCsponsáveis, neste momento, impõe,
com certeza, e por uma condicionante de justiça, a imperiosa
necessidade de se rebuscar a verdadeira face dos desÇtcertos
administrativos anteriores, bem como seus artífices.
Contudo, sabe-se muito bem que a solução destes males
somente virá com o entendimento político que o Presidente
Fernando Collor tem acenado ao País. Não podemos é entender como alguém possa ap-oiar um entendimento político amplo, tendo como pressuposto a retaliação injusta- a um Estado
int~iro.
- -~
s·r. Presidente, Sr~s e Srs. Senadores, comungamos com
~odos aqueles que julgam a hora de extrema dificuldade. Entendemos que nunca estivemos tão próxúrios_do entendimento
político, condição sine qua non para saída da crise. Apelamos
em nome desse entendimento, para que juntos pratiquemos
um gesto maior de apoio evità:ndo estes ensaios menores--qtte
s6 servem para atropelar o grande anseio da população brasileira neste momento.
Muito obrigado.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.

Durante o discurso ·do Sr. Guilherme Palmeira,
o Sr. Iram Saraiva, 4" Secretário, deixa a cadeira da
presidência, que é ocupada pelo Sr. Magno Bacelar.
O. SR.· PRESIDENTE (Magno Bacelar) - Concec;l;; a
palavra ao nobre Senador Raimundo Lira. (Pausa.)
S. Ex• não se encontra presente.
Concedo a palavra ao nobre Senador Coutinho Jorge.
(Pausa.)
...
S.. Ex• não se enC()_ntra presente.
Concedo a palavra o nobre Senador Eduardo Suplicy.
(Pausa.)
.
..
.
S. E~ não se encontra presente.
Concedo a palavra ao nobre Senador Almir Gabriel
(Pausa.)
S. Ex• não se encontra presente.
Concedo a palavra ao nobre Senador Epitácio Cafeléira.
O SR. EPITÁCIO CAFETEIRA (PDC -MA. Pronuncia
o seguinte discurso.) =-Sr. Presidente, Srs. Senadores, é fato
sabido que o Governo resolveu privatizar as suas empresas
e quer acelerá-la. Estamos vendo aí em discussão a dúvida
por onde começá-la, se seria pela Usiminas.
Acho qüe não vale a pena discutir-se aqui o tp_érito ~e
se privatizar Uma empresa que sucessivamente- vem dando
lucro. Mesmo que a Usiminas viesse dando prejuíZo, diria
que-ela estaria apenas sendo mal administrada.
Vi no Maranhão, durante os três anos em que governei
o Estado, nã? apenas os navios levando minério para á Holanda, para paíSes europeus, mas, também, para a Coréia, Onde
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os navios só podiam fazer duas viagens por ano_. Levavam
o minério de ferro para produzir, exatamente, o que estamos
produzindo nas nossas usinas siderúrgicas.
Se é possível levar o minério de ferro do Brasil para
o outro lado do mundo e, ainda assim, ter lucro na fabricação
de lãlninados, por que, as nossas usinas dão prejuízo?- No - cas.o vertente da Usiminas, ela dá lucro. Então, estamos, hoje,
com a sociedade de olhos postos no COngresso Nacional, porque o Procurador-Geral de República, Dr. Ari_s:tides Junqueira, a ele se dirigiu, mostrando que o art. 38, inciso m, alínea
c, do Decreto n• 99.463, de 16 de agosto de 1990, editado
pelo Excelentíssimo Senhor Presidente da República, para
regulamentar_ a Lei n~ 8.031, de 2 de abriL de 1990, excedeu
os limites da lei.
Excedeu porque permitiu a adoção de outras formas de
pagamento nas alienações, a serem definidas em resolução
da Comissão Diretora do Programa Nacional de_ Desestatização. E, tranferindo para essa Comissão, exorbitou, porque
a Lei n~ 8.031 .estipulou exaustivamente as formas de pagamento, não podendo o decreto regulamentador criar outras
como fez.
A Constituição da República estabelece em seu art. 49.
É da competência exclusiva do Congresso Nacional:
V- sustar os atas normativos do Poder Executivo
que exorbitem do poder regulamentar ou dos limites
de delegação legislativa";
Ora, Sr. Presidente, competia ao Congre~~o _Nacional
tomar posição para colocar a lei no sei:' devido lugar, e o
Procurador-Geral da República, Dr. Aristides Junqueira,
mostrou isso e pediu a providência do Congresso Nacional.
- A Comissão de Constituiçã.o, Justiça e Cidadania do Senado concordou com o ponto de _vista do Procurador-Geral da
República. A matéria viria a plenário. Entretanto, aqui fizeram um requerimento solicitando que ela fosse encaminhada
à Comissão de Assuntos Económicos. Com que objetivO~ pergunto eu, Sr. Presidente, se o que se discute é a legalidade?
Não se discute se e_conomicamente é bom ou riiim para o
País.
O Sr. Divaldo Suruagy - Senador Epitácio Cafeteira,
V. Ex~ me permite um aparte?
O SR. EPITÁCJO CAFETEIRA- Com toda alegria,
nobre Senador Divaldo Suruagy.
O Sr. Divaldo Suruagy- V. Ex~ encerra o assunto com
O!!fàt:giímentos que acaba de oferecer a esta Casa. O problema
não é de natureza económica, o problema é de natureza jurídica. A comissãO técnica competente para fazer essa análise
já falou, na manhã de ontem, através da decisão da l!la~oria
dos membros que integram a Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, -que apoiou o parecer brilhante do Senador
Maurício Cofrêa. Dentro dos aspectos económicos, poderíamos perguntar se o BNDES é acionista de mais de 40 empresas
privadas que receberam fmanciamentos, que receberam recursos daquele estabelecimento de crédito, por que não privatizar
logo essas AO ou 50 empresas, onde o BNDES tem mais de
4 bilhões de dólares investidos em ações? Por que não privatizar pequenas empresas numa fase experimental de um programa que pode dar certo ou errado? Mas s_e der errado,
as pequenas empresas não tem condições de afetar a estrutura
económica do País? Por que escolher a maior siderúrgica de
toda a América do Su_l? Há uma experiência vitoriosa do
setor estatal que nega a incompetência do Estado para gerir
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empresas que-, ao longo da sua história, ateildeü às necessi-

dades da implantação- da iodústria automobilística no Brasil
e que não recebeu um dólar sequer de recursos do GovefflO
Federal. todos esses grandes recursos foram investidos através
da captação da poupança niincira e de empreSáriOS q-ue acreditaram na grandiosidade do projeto_. Por que? São estas pergun-

tas que ficam. Se o Estado quer iniciar uin progr~made privatização, há quase cinqücnta empresas financiadas pelo BNDES.
Por que não privatizar logó essas empresas? Por ·que nãotransformar as ações dessas empresas em recursos para-o Ban-

co, transferindo para os proprietários dessas unidades industr'iãis a privatização abs..õlutã e.Jotal? _Por que não pegar uma
pequena empresa como piloto, como experiência..,.ae-um programa? Vai-se pegar logo a maior Siderúrgica da América
do SuL. Se esse progtaína der errado, toda a estrutura do
parque siderúrgico brasileiro pode ser afetada. Vejam os Srs.
Senadores que perigo! Estão querendo pagãr·a dívida externa
brasileira com as nossas indústrias. Oferecer f(tulos da dívida
interna: Ou ·da-dívida externa é o meSQJ.O que _dizer: ·"v
pagar a dívida externa com o_ parque- industrial brasileiro".
Então, V. Ex~ traduz, com ·muita feliçidade, a angústia ·que
domina a imensa maioria da população brasileira. V. Ex~ retratou os aspectos jurfdicos. Ouseí júnpJiar para as dificuldades
, de ordem económica. Mas, na minha opinião, V. Ex• encerra
o assunto. Por que encaminhar esse projeto para a Comissão
de Assuntos Económicos quaildo o impasse é de natureza
jurídica. Tudo isso é para eVitar o leilão, para se criar um
fato consumado. Mas tenho certeza de_ que o Congresso jamais
poderá abdicar das suas prerrogativas para permifii que tal
coisa aconteça. Daí,~ minha alegria _em_ verificar que·v. Ex•,
neste instante, tra·duz não apenas o seu sentimento~ mas tam~
bém o da imensa maioria da população brasileira.

amõs
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. Verifiquei pelos jornais que houve dúvidas. Perguntava-se por que o Procurador-Geral da República não tinha
ido_diretamente.ao Supremo Tribunal Federal argüir a inconstitucionalic_:lade do art. 38, inciso III, alínea c, do 'Decreto
n" 99.463. O Pro_C_uraêlor não ajuizou aÇão direta de inconstitucionalidade contra o decreto, porque não cabe-tal açãó cori.tra _
decreto regulamentador de lei, consoante pacífica jurisprudência do Supremo Tribunal FederaL
O art. 129, ilo seu § 49, diz claramente:
"Art. 129. São funções in_stitucionais· dó Ministério Público:
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iV-promover ação de inconstit-ucionalidade ou
representação para fins- de intervenção da União e d_o;s
Estados, nos casos previstos nesta Constitu_ição·."
Não é intervenção na União, mas é intervenção-da União.
Portanto, só há um remédio para essa exorbitação. Está claro_
no art. 49, V:
"Art. 49. É da _competência excflisiva do _Congresso Nacional;
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V- sustar os atas normativos do Poder Executivo
q_ue exorbitem do poder regulamentador ou dos limite_S
-de delegação legislativa;"
Era essa a nossa função, e não vamos ter como explicar
ao povo por que não a exercitamos.
Optou, acertadamente, o P.rocurador-9eral_9a República
por oficiar ao Congresso Nacional para deliberar sobre a aplicação do disposto no art. 49, inciso V, que determina a competência exclusiva do Congresso Nacional. Na Câmara dos Deputados não houve aprovação da urgência, e o Senado, para
O SR. EPITÁCIO CAFETEIRA- Agradeço a V. EX', saber se o·decreto é legal ou ilegal, mandou-o para a Comissão·
nobre Senador DiValdo Suruagy, pelo seu aparte, que vem de Assuntos Econômicos.
Sr. Presidente, ainda tenho a esperança de que, apesar
enriquecer o meu pronunciamento. J4 que V. Ex• me chama
para discutir, diria mais V. Ex~, cor:no eu e os demais Senad9- de tudo que está sendo feito, esse leilã_o não aconteça e não
res, assistiu à cena da tarde de ontem, em que o Dr. EdUardo se receba, assim, di~hei!~ não reconhecido poi- Jeí para casos
Mediano, Presidente do BNDES, sentado no café do Senado, da espécie. Só uma a:~ão cível, em Belo Horizonte, pode buscar
procurava cada Senador, num verdadeiro corpo-a-corpo, para· uma liminar· Qtie· Súste os· efeitos da alínea c do· inciso·m
do art. 38 do Decreto-Lei n• 99.463.
pedir voto no sentido de que esse leilão foss_e feito·. Imagine
Tenho a impressão de que o Ministéi-io Público não se
nobre Senador Divaldo Suruagy, parecia que ele estava vendendo uma coisa·dCle, que tit:tha o direito de vender e que furtará a isso. Estou aqui fazendo a defesa do Procuradorprecisava vender. Não parecia o Presidente do banco, tive Geral da República, pessoa qUe conheci apenas por apresenesse diálogo com ele: "Dr. Mediano, o senhor quer vender tação; no aeroporto de Brasília. Não é das minhas relações
a Usiminas·como quem quer vender um carro velho qUe está de amizade. Não sei onde mora. Desconheço até maiores
na oficina todos os-dias para trocar peças. Mas a Usimina~. detalhes sobre ele. Mas uma coisa é certa neste País: à medida
não dá. nenhuma despe_sa, não dá nenhuma despesa a estt~ qÚe uns LídereS_ deiXam PasSar as coiS-as·; outros Líderes surPafs. Por que sacrificá-la?" "-Senador, espero contar com gem. Para mim a figura de Aristides Junqueira é a de um
o Seu voto". "-Não conte com o meu voto". Fui muito líder, de um líder que não olha outra coisa senão a lei. Ele
claro com ele. Preocupa-me ver entregarem o património des está,-Cadâ diá m-ais, cresCendo no conceito da opinião pública
te País e criarem, de forma ilegal, moeda diferente da estipu, pelos seus atas.
lada em lei.
No dia em que conheci o Dr. Aristides Junqueira, disseHouve um lobby no Senado e também n~ Câmara. Fu1 lhe que esperava que ele voltasse a ser nomeado para a Procuinformado de que o pedido de urgência feito nif Câmara p'ara radoria. E ele, na sua simplicidade e humildade, disse: "Qualvotar também este assunto foi obstaculizado. Aqui, não. Aqui quer· um dos meus colegas que for escolhido fará o mesmo
os Senadores não chegaram nem a votar. Simpleslnente foi trabalho que estou fazendo". Isso me fez sentir ainda mais
retirado do plenário e levado para a Comjssão de As~untos a grandeza de seu caráter, a maneira como en-Cara os seus
Económicos. E o leilão é na terça-feiral Se não se vota hoje, cofegas de Ministério Público. Para ele qualquer um dos se"us
ou amanhã, sexta-feira, na segunda-feirá também- não Se vota oomt,-anheiros faria o que ele está fazendo. E digo que como_
-já é a praxe da Casa. E na terça-feira, com toda alegria, gostaria que o poder político também fizesSe o que o povo
.
o Dr. Eduardo Mediano vai fazer o leilão e receber uma brasileiro espera delel
Era o qUe tinha a dizer. Sr. Presidente. (Muito beml)
moeda, que é ilegal perante a legislação brasileira.
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. O Sr. Nelson Carneiro - Sen_ador N ey Maranhão, eu
gostaria de pedir a V. Ex~. que tem convívio com o Poder,
que levasse a ele uma sugestão. Todos nós conhecemos a
história da LBA, que fof criada em um tempo em que não
havia Ministério de Ação Social. O que vemos hoje é uma
duplicidade. Há um Ministério de Ação Social e aLBA. Chegou o momento de se extinguir a LBA, incorporando os seus
serviços ao próprio Ministério. Não há mais necessidade de
O SR. NEY MARANHÃO (PRN - PE. Pronuncia o doís órgãoS tiatárem do mesmo assunto. Para que é o Minisseguinte discurso. Sem revisão do orador.) -Sr. Presid-ente, tério de Ação Social? É exatamente para isso. Quando Getúlio
Srs. Senadores, tive ocasião, na semana passada, de congratu~ Vargas com Dona Darei Vargas criaram a Legião Brasilc;::ira
lar-me com o Ministro Alceni Guerra pela sua decisão de de Assistência, não havia Ministério -de Ação Social. Hoje,
demitir o Presidente do Inan, Sr. Marcos Candau, pela sua há um Ministério de Ação Social, não há mais necessidade
incompetênciâ e pelo en\lolvimento daquele órgão em fraudes de dois órgãos executarem as mesmas atribuições. Dafé que
e corrupção. Isso Sigriifità qUe- O GoVerno está ateflto a tudo reSulta o que V._ Exa está denunciando: são essas compras
que diga respeito a esse problema que a imprensa, muitas fictícias, erradas, ou toleradas que estão criando um ambiente
vezes, está denunciando que acontece no País como, pore)Cem- de desconfiança em todo País. Se centralizarmos num órgão
plo, o caso do INSS. Talvez seja a primeira vez na história responsável, num ministério responsável, toda essa distribuideste !'aís que um escândalo dessa natureza - que já vem ção da ação social, teremos feito uma grande economia. Node muttos anos, desde a é_poca do Dr. Getúlio Vargas, quando momento em que o Governo diz que está em profunda crise,
criou os ins~itutos ~- ~g9t_~_ rf~! -~e~~--º- ex~J,llplo, foi solucio- que não tem como pagar até_ mesmo o funcionário" no próximó
nado. O Governo do)>resid~nte C9llor deU todo o apoio ano e, n_o entanto, está preocupado em construír 5 mil Ciac
para que, atravé_s de Comissão de Inqué_rito e outras comissões pelo Brasil inteiro, tudo se torna suntuoso ·num Pa{s supostacO'mandadas pelo atual Ministro da Infra-Estrutura, João San- mente rico, quando somos, hoje, temos que confessar, um
tana, se solucione o problema e colOque os responsáveis na País pobre. Estamos vivendo a crise maior na história do
cadeia- onde já há alguns deles: esses bandidos do colarinho BraSil. É preciso que i:J Governo- tire essas imagiD.aÇõe_s da
branco, juízes, advo.ga(fos, procuradores; enfim,-essa quadri- cabeça e veja a realidade. Não é preciso fazer muita Coisa,
desde que o Governo se dispa dessas lantejoulas e faça o
lha que estava furtando a Previdência Social.
Esta semana, Sr. Presidente, foi. aprovado, por unanimi- possível para reduzir a despesa pública. Não pode haver dois
dade, na Comissão de Economia, um projeto de minha auto- órgãos para cuidar doS mesmos objetivos. Além do Mini~té_rio"
ria, que determina que aLBA, o Ina~ e_a FAE compiem da Saúde, que já cuida de uma parte, a ação social está-dividida
suas mercadorias na Companhia Nacional de Abastecimento. pór vários Ministérios, mas é possível unificar tudo isso em
Por que, Sr. Presidente? Porque essa companhia tem controle um único Ministério. Não tenho nenhuma restrição pessoal
de qualidade em todos os Estados da Federação e para evitar aos que trabalham na Legião Brasileira de Assistência, ri:tas
o que aconteceu com o Governo que comprou gato por lebre acredito que chegou a hora "'de unificar esses serviços- que,
desses ladrões da área do Inan; comprou mercadorias de pri- assim, não terão dez chefes, terão dois; não terão .cincO diretomeir~ qualidade e foram entregues mercadorias de segunda, res, terá um diretor, e, assim, se p<>derá obter que V. Ext
terceira e quarta qualidade.
,- _ quer. Que se unifiquem e que se convoquem as agências estaduais e_ municipais, para que façam o serviço que hoje é feito,
O Sr. Nelson Carneiro- V. Ex~ me permite Um aparte?- daqui de Brasília para o Brasil inteiro, daqui do centro para
esse mundo que é o Brasil, esse cont~nente. De modo que
O SR. NEY MARANHÃO -~enador Nelson Carneiro; V. Ex•, que tem convivido permanente com o poder poderia
permita-me completar o meu raciocínio e logo em seguida sugerir, numa hora de tranqüilidade, ao Presidente da Repúterei muito prazer em ouvir V. E~
blica, que meditasse sobre a possibilidade de unificar esses
Sr. Presidente, como Líder em exercício do Governo, dois óigãos. Em vez de haver :i LBA e o Minis-tério de- AçãO
como primeiro parlamentar no Senado a apoiar o Presidente Social, que houvesse apenas o Ministério de Ação Social.
Collor, desde o primeiro momento, por aCreditar em suas Esta a colaboração que gostaria de trazer a V. Ex•, certo
propostas, sou o autor desse projeto, que teve o apoio incondi- Não haverá nisso nenhuma palavra de oposicionista, porque
cional do Presidente da República. Esse projeto trará grandes sou, aqui nesta Casa, inteiiameflte independente. Na minha
benefícios e melhores condições ao pequeno e ao mé_dio produ- idade~ não posso mais ser oposíciortista, nem governista-; já
tor, pois descentraliza as compras de Brasília que serão regio- passei da idade do bem e do mal. Peço a V. Ex• que medite
, nalizadas. O pagamento do ICMS aos Estados, acabará com no sentido de acabar com a LBA e fGrtalecer o Ministério
esse oligopólio das três empresas que vendem à FAE. Essas da Ação. Social.
·
empresas estão, inclusive, tentando modificar, atfavé_s dos
enlatados que distribuem, o hábito alimentar do povo brasileiro.
O SR. NEY MARANHÃO- Senador Nelson Carneiro,
Esse meu projeto, quê-irá seguir-para a Cârriara dos Depu- quero, em primeiro lugar, agradecer a V. Ex• por esse oportados, terá o apoio, tenho certeza, unânime, para que seja tuno aparte.
imediatamente transformado em lei, a fim de beneficüu osV. Ex• é um dos parlamentares mais ilustres desta Casa,
Estados e o_ povo brasileiro.
conhecedor profundo dos problemas nacionais.
O Sr. Nelson Carneiro - Permite V. Ex~ um aparte,
Fomos companheiros, V. EX' no velho PSD e eti no velho
Senador?
PTB, no Rio de Janeiro, quando assistia ãqtieles famosos
O SR. NEY MARANHÃO-Com prazer, nobre Senador. debates de V. EX1' com o nosso lendáriO-De(mtado Federal

O SR. PRESIDENTE (Magno Bacelar)"---,- -Concedo a
palavra ao nobre Senador Albano Franco. (Pausa.)
S. Ext não está presente.
Concedo a palavra ao nobre Senador Aluízio Beze_rra.
(Pausa.)
S. Ext não está presente.Concedo a palavra ao nobre Senador Ney Maranhão.
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Logicamente Senador Jutahy_ Magalhães, não podemos
por Pernambuco, o Monsenhor Arruda C~mara, quando V.
dispensar os produtos enlatados, a título de segurança. SabeEx~ defendia o divórcio e o Dcputad_o era contra.
Quando V. Ex~· subia à tribuna lá no Palácio Tiradentes, __ mos que com o di_nheirõ "gasto pelo Governo com esses oligoo plenário lotava para assistir àqueles fervorosos debites-.
pólios podemos dar alimentação três
põr dia-às crianças
Portanto, nobre $epador Ne)son. Carneiro~ a idéia de e não <l(ienas ·uma vez, como vem sendo feito. A medida
V. Ex• é válida. V. Ex•., como_5enador, com ~_su_a experiência, que proponho também cria empregOs e incentiva a riqUeZa
desde quando representava o grande Estado da Bahia e, hoje, em todo o território nacionaL
representando com tanto brilhantísmo o Estado d_o Rio de
O Sr. Divaldo Suruagy- Permite V. Ex~ um aparte?
Janeiro. A tese defendida por V. Ex~ merece o respeito e
O SR. NEY MARANHÃO- Com prazer, ouço o aparte
a atenção do Governo FederaL __
..
·
~
~
~
Aliás, o próprio Ministro Alceni Guerra já deu a entep.der de V. ~Ex•
que pretende extinguir o INAN. Acho que as soluções têm
O Sr. Divaldo Suruagy- V. Ex~, homem vivido, político
que começar por af, porque um orgão como a CNA, que experiente, empresário vitorioso, ofereceu uma sugestão a
está estruturado em_ todos os Estados _do_ Brasil, pode, muito um Ministro de Estado da maior praticabilidade. V. Ex•, que
bem, resolver o problema de compra e distribuição dos alimen- tem suas raízes nos municípios, hon1em_ do inter!or_que chegou
tos a que V. Ex• se referiU:
à grande metrópole, está oferecendo _grande coiltributção ao
Acho a idéia de V. Ex', Senador Nelson Carneiro, b~s sugerir a um Ministro de Estado que tome rn~didas_ ó,byias.
tante válida. EstamOs imbuídos de bons propósi-i:Os, senador Desejo congratular-me com V. EX~ por essa feliz iniciativa
Nelson Carneiro, de adminiStrar bem, enxugar a máquina" e praza aos céus_ que o Ministro _a_ transforJTie em realidade.
administrativa deste Pafs, para que o povo brasileiro confie Os apartes dos Senadores Nelson Carneiro~ JJJtahy _Magalhães
nos seus representantes e nos seus administradore$. __
têm muita propriedade. Primeiro, causou estranheza a toda
Agradeço o oportuno aparte de V. Ex~
a coletividade QrasJleira a criação de dois novos minís.tétios,
O Sr. J utahy Magalhães - V. Ex• me permite um aparte, q~,tando, há poucos meses, há ano e meio~ ao- iomar posse,
o Presidente _anunciaya, com estardalhaço, que deveria redu~ir
senador Ney Maranhão?
os ministérios, porque a máqúina estatal era gigantesca. Criou
O SR. NEY MARANHÃO -Com muito prazer, nóbre ministérios megalópicoS, o Ministério da Infra-Estrutura, e,
Senador Jutahy Magalhães.
~ ~
na verdade_, n~ prática, não reduziu nenhum ministério. As
O Sr. Jutahy Magalhães- V. Ex•, Senador Ney Mara- secretarias são ministérios que passaram a ter o nome de
nhão, conhece es_se problema de abastecimento como poucos Secretarias. Permaneceram com a mesma estrutura, com as
ou talvez como ninguéni" aqui no" Sen-aâo. _V. Ex~ administrou mesmas ativiaades, com- as mesmas tarefas e com as mesmas
e bem essa área. H_oje se falamuito nessa questão-de alimen- responsabilidades. Mudou apenas de nome. Ao invés de ser
tos, de empresas que formam quase que um olígopólio. Há MiniStério passou ã-.ser Secretaria, E;.não ço_ntente com ~ssa.s ..
recursos para que essas empresas distribuam entre si e façam mudanças, o Governo criou dois novos ministérios, o MiniS- ·
as propostas entre os diversos órgãos da administraÇão pública tério do Menor, que tirou da Ação Social e incluiu na área
federal e, certamente, também das estaduais. Veja V. Ex' de Saúde, e o Ministério Ex_traordinário ·para AssuntOs do
que a proposta do Senador Nelson Carneiro tem ·ca~~p::t_ento, Cone Sul, atividade puramen-te específica áo Ministério das
quando fala em duplicidade de órgãos para um mesmo setor. Rélaçóes_Exteriores. Então o Presidente, ao iny_és de diminuir"_
as despesas, aumentou-as çom a cria_ção de dois novos ministé- _
rios. O Senador Jutahy Magalhães chamou a atenção para
O SR. NEY MARANHÃO- Concordo com V. Ex•
um fato qtie máis uma veZ envolve, lamehta:velmente, o Estado
O Sr. Jutahy Magalhães- Agora, V. EX• vaf me permítir de Alagoas, e sinto-me na obrigação de acrescentar alguns
uma incursão em outra área, porque se trata de um noticiário argumentos ao discurso de V. E~ O Presidente da República
de hoje, o qual estou estranhando muito. Por que essa história chamou um diretor_da Polícia J:ederal para mandar prender
de o Pres-idente determinar ao delegado Romeu Tuma para alguém, evidentemente que essa não é atribuição específiCa
prender alguém da LBA? Será que é por que dá mais IBOPE? de Sua Excelência. Aí invoco e avQÇ-o, qualquer que seja
O SR- NEY MARANHÃO- Inicialmente, Senador Juta- o termo, a experiência de V. Ex• Um Governador de Estado,
hy Magalhães, com relação à centralização do abastecimento, a Federal e determina: "Mande prender fulano, mande prenacho que a solução do problema começa por aí. Aliás, hoje der sicrano", das duas, uma, ou o Díietor da Polícia Federal
estive c_om o Ministro da Educação e flz referência JUStamente nãó tem competência· pata o exeréício da sua função, e deve
a esses produtos que a FAE compra em grande quantidade. ser afastado para ser colocado alguém que faça isso indepenAgora mesmo, a última compra chegou a quase 150 bilhões dentemente da orientação do Presidç:nte; ou o Presidente es~á
de cruzeiros.
se imiscuindo numa atlvidade ·policial. Mas todos nós sabemos
Sugeri no meu pronUnciamento anteriormente que é pre- qUe é ap'enas unia ânsia de publicidade. O cunhado do Presiciso mudar os hábitos alimentares do povo brasileiro. O Sr. dente está envolvido num atentado de morte. O fato, por
Ministro da Educação concorda com esta minha posição, a si- só, seria notícia, pelo parentesco· com a Primeir:a:..Dama
de incentivar, através dQ ineu prOjeto -de centralização das do País. Mas aparecer toda noite no Jornal Nacional, aliás,
compras, os municípiOs a·- plantarem os alimentos que conso- o dia todo, no jornal de uma hora, no jornal da noite, e_
também naquele jornal Amanbã, que passa à meia-noite:
mem.
V. Ex~ sabe como são ·bons, nutritivos, a rriaCaxeira, o ''João Malta está com a prisão aberta." H João Malta recebeu
cará, o chá de burro e a pamonha. Essa medida do Ministro laranjas dos primos." ''levaram um colchão para João Malta."
da Educação vai incentivar os municípios, os pequenos e ~é Isso, no Jornal Nacional, todo dia, causa perplexidade a todos
dias produtores, a plantarem, e a CNA compraria esses ali- nós; isso não é notícia para ser veiculada todo dia. Isso quer
mentos para as crianças.
mqs_tJ;ar,_ apen;~s, q_ue o Presid~n~e quer dizer_ à Na~o que

vezes
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está mandando o cunhado dele para a cadeia, quando sabemos
que o cunhado dele não será preso. Estou dizendo isto aqui,
agora, hoje são 19 de setembro: O menino não será presO

por uma razão muito simples, porque o atentado não se consu~
mou. Não há_ razão para prisão. Apenas pa~a- efeitO -publfcitário. QUero'-aquí dizer~ niSfii Cása que o cunhado do Presidente não será preso, Cóillo rtáo foi preso qU.arido ele- niatõu
o Secretário da Prefeitura de Canapi, e o Presidente fez o
mesmo estardalhaço quando era Governador de Alagoas:
H Doa em querri ·ctoer, vou colocar na cadeia". O Inenino nem
prestar depoimento na Polícía foi. O SeáetáriO de Segurança
dirigiu-se para a fazenda onde ele se encontrava para ouvir
o seu depoimento. Ele não podia ser preso por uma razão
simples, porque o ·menino tinha 14 anos de idac;J_~ _Então,
o Senador Jutahy Magalhães. colocou, como sói acontecer,
com muita felicidade o assunto. O Presidente da República
não pode estar chamando um Diretor da Polícia Federal, para
prender alguéln. Das duas uma, ou esse Diretor nãQ_ te·tri
competência para exercer ã sua função, e é necessário- que
o Presidente tenha que fiéar orientando-o, ou então é necessário que o Presidente saia das suas imensas responsabilidades,
no momento em que o País está na busca do grande encontro,
do grande entendime,nto proclamado. Esse entendimento é
defendido pelo Presidente da República, e, justamente neste
momento_ Sua Excelência deixa seus maiores encargos para
mandar prender um Superintendente da Legião Brasileira de
Assistência lá no Estado de São Paulo. Daí, a minha estranheza e a minha perplexidade.o Mas fico feliz em saber que
o Senhor Presidente tem, nesta Casa, -um líder como V. Ex',
.gue conhece a natureza humana, que coºhece a política na
sua essência, que viveu a política ·cto interior do Nord.este,
que sabe como __funciona os anseios e os reclamos -de uma
população marginalizada de um process-o de desenvolvimento.
E V. Ex• ofecere sugestões práticas a um Ministro-de Estado_.
Queira Deus que isso se transforme· em realidade.

O SR. NEY MARANHÃO- Senador Divaldo Suruagy,
V. Ex' sabe que tenho uma grande admiração por V. Ex•
Primeii"o, pela nossa amizade e, segundo, porque V. Ex' é
um desses autênticos nordestinos. E está bem claro, o voto
popular ·que V. Ex• sempre teve _dos seus amigos de Alagoas
atesta o bom desempenho que V. Ex• teve e vem tendo nos
seus mandatos e em todos os cargos que V. Ex' ocupou,
principalmente o de Governador de um Estado do_ Nordeste,
o que para mim é ser um missionário. V. Ex~ encarna a tenacidade, a luta de todos·nós do Nordeste em defesa daquela
gente sacrificada.
_
Tenho"fespeito por V. Ex•, mas há problemas em Alagoas, os quais prefiro não julgar.
Aliás, V. Ex' sabe que sou-ali da divisão de Águas Belas,
dos meus amigos Aldário Tenório e Gerson Maranhão-; com
aquelas histórias todas que V. Ex• conhece. Eu respeito e
gosto muito do povo alagoano. Considero-me irmão d~les.
V. Ex• sabe que eu tive um primo que foi Prefeito 'de
Maceió, Coronel Lecena Maranhã-o, V. Ex~ era muito mocinho, mas deve té-lo conhecido.
O Sr. Divaldo Suruagy- Foi padrinho do meu irmão.
O SR. NEY MARANHÃO - Então, vê V. Ex• o laço
--de amizade que nos·une.
Mas quero chamar a atenção, inclusive complementando
o aparte do Senador Jutahy Magalhães, e o de V. EX', com
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respeito a essa armação, porque é o cunhado do Presidente,
porque é o irmão da mulh~r do ?residente. Não fosse isso,
-não have!ria nenhuma armação na: imprensa.
y. Ex' sabe muifó bem que, por tradição, naquela nossa
região- não entro em detalhes- duas coisas os nordestinos
'l:!r~gél.m: terra e mulher. V. Ex~ sabe que âs vezes as coisas
desandam para rumos que não desejávamos.
Mas quero chamar a atenção de V. Ex•, como homem
experimentado politicamente, para um artigo qu(;!' me chamou
a atenção no O Estado de S. Paulo, sob o título "A Velha
Armação".
. Vou ler para V. Ex• e para o Plenário. E, coincidentemente, a coisa se tornou mais acentuada depois que o Presidente viajou para o exterior. Leio alguns trechos:
"O Presidente da RepúbliCa--ãrfeniaia hoje uma
semana fora do País com uma agenda de encontros
nacionais. Retoma no devido tempo a prerrogativa de
ruer política coni prioridade' por exígência do sistema
presidencialista de governo. Já se fazia necessário o
ato da presença presidencial como resposta à velha
fórmula dos políticos brasileiros para gerar crises a partir do nada."
Logicamente temos uma crise. Mas a impressão de que
se tem de fora é que está tudo pegando fogo. Mas não é
isso. Digo isso, nobre Senador Divaldo Suguagy, porque fui
Deputado Federal muito moço, tinha 24 ano_s_de idade, como
disse aqui ao Senador Nelson Carneiro, acompanhando os
debates, em 1954, no Palácio Tiradentes, entre S. Ex~ e o
lendário Deputado Monsenhor Arruda Câmara. Conp.eço
muitas histórias. Era -Prefeito da minha terra, acompanhei
os episódios durante o Governo do Dr. Getúlio Vargas, assistia esses filmes, vi essas armações, coisas que, muitas vezes,
não era aquilo que realmente se passava. mas ·as armações
ficaram. Mas, hoje, graças à televisão, aos canais. modernos
de informações, muitas coisas são evitadas a tempo.
Então, vejam V. Ex•8 :
O golpismo é o rascunho de um oportunismo que
procura suprir a carência de pensamento político. O
filme aunciado com alarde durante a ausência do Presidente Collor já fOi visto uma dezena de vezes. Apenas
mudou de título: o que se anunciou agora como República de Alagoas foi exibido em 1954 com o nome de
República do Galeão. A produção golpista é numerosa
mas, como sempre, repetitiva, por falta de criatividade.
Toda campanha moralizante, quando conduzida por
políticos que paSsaram pelo poder e não levaram em
conta a denúncia de imoralidades, que já fazem parte
de um hábito nacional, é suspeita.
Não é que tenha caído o nível d~ falcatruas na
administração pública. Não caiu, mas não se pode afirmar que aumentou sem apresentar provas.
O nível é constante, com pequenas altas e baixas.
A acusação genérica de corrupção corrompe a opinião
pú~lica, sempre disposta a dar crédito a quem denuncia
desonestidade, com o gatuno de rua, que é o primeiro
-a gritar "pega ladrão", depois de tirar com a rapidez
da lu~ a_ carteira âe um pedestre, em rua cheia, e sair
correndo atrás.
Existe corrupção entranhadã na vida brasileira.
Temos uma cultura sedimentada, mais visível no exibicionismo do novo-rico e dos administradores que mar-
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cam presença nas colunas sociais. Mas o hábito de valerse de cargos públicos para enriquecer depressa generalizou-se no período militar: o longo período de censura
aos jornais; i'ádios e televisões fa_çilitou a ~propriação
indébita. A opinião pública só veio a saDer quando
já era tarde, depois que fora dado sumiço a indícios
e provas.
________ _

. E mais adiante:
O Presidente da República atravessou um ano e
meio sem fazer das relações políticas com o Congresso
um guichê de mercadorias fisiológicas pãfã garantir
a eficácia pedagógica do exemplo, não poderá fraq uej ar
diante da falsa moralidade, que não_ passa de armação.
Sem indicar nomes e falar claro, assumindo responsabilidade pela denúncia, as vozes que eXploram o filão
da moralidade pública fazem um coro de falsete. O
objetivo é 3.forâ0ar o presidente e intimidá~lo para cor~
tara continuidade das medidas de modernização nacio~
nal. Não é por acaso que avidez política e a CUT estão
sintonizadaS OOni. espíritO predatório. Insistem em tra~
tar o primeiro govei'nó- eleito pelo povo, depois de
30 anos, como se não houvesse uma difefençã -que ó::f
obrigassem a usar meios diferentes dos empregados
contra o autoritarismo.
A bem da verdade, diga~se que os desm3.ndos e
a corrupção dos governos militares nunca tiveram a
veemência com que se investe, sem provaS~ contra a
reputação de um governo que pede apenas a denúncia
responsável e fundada dos que tenham feito mau uso
de dinheiros públicos.
O Govenib Collor é revestido de uma legitimidade
que não pode ser violada impunemente. O Presidente
foi eleito por maioria absoluta de votos, em dois turnos.
A eleição foi um marco-na História brasileira. À primeira vista, pode parecer complicada a situação criada
pela imoderação verbal dos políticos_.__ E _o_ que há de
mais grave nessa ofensiva desfechada pelas costas,
quando o Presidente Collor estavâ rio exterior .é o
conteúdo golpista do alarmismo que se pretendeu insti~
lar na vida brasileira. A situaçãO-económica difícil e
a sombra da inflação, embutida na vida brasileira, po~
dem parecer complicadas, mas não são. O que há por
trás da atordoante tentativa de impedir a cidadania
de pensar objetivamente é uma crise Cr'ônica, com a
qual os brasileiros aprenderam a conviver.
.
2

O Sr. Mário Covas- Permite~me V.
nobre Senador Ney Maranhão?

Ex~

um aparte,

O SR. NEY MARANHÃO- Com muito prazer, Semidor
Mário Covas. Antes gostariã de complementar a resposta ao
aparte do nobre Senador Divaldo Suruagy ._
O Sr. Mário Covas-_ Pois não! Aguardarei.
O SR. NEY MARANHÃO- O que acabo de ler, Senador, é uma história que já conheço por esses anos afora e
com a qual também sofri. Aliás, o emineilte Senador Mário
Covas também t:ez parte daquele clube do qual muito nos
honramos de ter participado: o ''Clu_be dos Cassados". Passamos, naquela época, eu, o Senador. Mário Cov~ e muitos
outros, a ser considerados elementos dçle~ériost perigosos pa~
ra a Segurança Nacional.

Setembro de 1991

Então, acho, como Senador, como Líder em exercício
do governo, como homem que conhece e acredita no Presiderlte- porque no dia em que não acreditar, serei o primeiro
a denunciá-lo desta tribuna- acho que a oposição é construtiva, é necessária, e nós temos que abrir as portas. O próprio
Senador Jutahy Magalhães, na semana passada, aparteou-me
para solicitar que fizéssemos pressão para que os computadrue.s nossos foss.em religados ao SIAFI, a fim de que nós,
aqUi,' acompaflháSsemos, vamos dizer, os atos do Presid.ente
e _o dinheiro público que é gasto. Concordo .com tudo isso
e_me_bato por isso.
_
_ __
_
Veja V. Ex~ que se esse projeto meu tivesse sido aprovado
antes, não teria acontecido o problema da LBA, o problema
do INAN e o problema da FAE.
Portanto, nobre Senador Divaldo. Suruagy, respeito muito V. Ex\ que também está dando uma grande contribuição
para a moralização dos costumes deste País, principalmente
nessa área, o que ___não foi privilégio deste Governo. Outros
governos passados tentaram fazer; mas talvez não tivessem
tido tanta força.
O Sr. Divaldo Suruagy--- Seilador Ney Maranhão, eu
não quero ir à réplica com V. Ex\ quero, apenas, deixar
claro uma preocupação que está doniinando a todos nós, alagoanos:· ê -que Alagoas passou a ter um sentido pejorativo
de "república", como se todas as mazelas e toda a corrupção
existente no PaíS- fosse_m oriundas de Alagoas ...
O SR. NEY MARANHÃO - Mas, esse I~o problema
da «república do Galeão", Senador.
O Sr. Divaldo Suruagy- CertO. Imagino que a orquestração que houve em torno da "república do galeão" ...
--· . O Sr. Ney Maranhão- É que ela, tal qual a "república
de Alagoas;" não existe.
O Sr. Divaldo Suruagy - Exatamente, uma república
inexistente. A "República do Galeão .. foi fruto de um assassinato de natu'reza política, que levou a uma reação militar
contra o Presidente da República, que é um caso totalmente
distinto do que está acontecendo em Alagoas. Agora, o político trabalha com evidências, quem trabalha com provas é
o·-Poder Judiciário, é ele quem tem que provar. Vou dar
um detalhe interessante que V. Ex~ poderá - se desejar,
é claro- aprofundar. Essa matéria saiu, primeiro, nO Jornal
do Brasil e foi transcrita no O Globo, se V. Ex~ mandar verificar
quem mandou publicar essa matéria paga no O Globo, se
V. Ex~ poderá descobrir um grande filão. É só verificar a
origem dessas matérias. É uma idéia que deixo com V. Ex~
O SR. NEY MARANHÃO- Respondo a V. Ex•, complementando essa matéria, com os caixas dois dos grandes oligopólios, que também financiam matérias para desestabilizar
o Governo, porque esses oligopólios nunca sentiram na pele,
como agora, os problemas que estão enfrentando. É por isso
que eles estão chiando. Portanto, da mesma maneira que
essa matéria paga foi financiada por alguém, milhares de matérias já foram igualmente finanCiadas pelos caixas dos oligopólios.
O Sr. Mário Covas- Permite-me V. Ex~ um aparte?
O SR. NEY MARANHÃO- Pois não.
..0-Sr. _Mário Covas- Apenas um ato-de curiosídade,
já-em grande parte satisfeito pela pergunta--do Senador Di-
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valdo Suruagy. Pareceu-me, à distância, que õ jOrnal que
V. E~ compulsava era o O Estado de S. Paulo, mas o texto
que V. Ex' leu é o documento de um editorial feito pelo
Jornal do Brasil. Como não é muito comum forriais publicarem
editoriais de outros jornais, eu fiquei imaginaildo porque teria
saído esse editorial. Mas a pergunta do Senador Divaldo Suruagy já esdareceu outro ponto. Todavia, nesse editorial há
uma coisa que me causou curiosidade, o sentido golpista que
pode estar por trás da atuação de alguns. Estou farto de saber
que há pessoas neste País que têm urticária quando se fala
em democracia, não há a menor dúvida, embora eu acredite
que tudo o que tetn vindo a lume ultimamente, e no mais
das vezes, não tem essa lavra. Agora, há qualquer coisa nesse
editorial que me causou espanto. O editorial, em determinado
instante, fala: "Como faZer acusações de corrupção sem prova?". Em seguida creio que quase ao final da primeira coluna,
há uma afirmativa de que, hoje há em trâmite trezentos pedidos de concessões de rádios e televisões, para filhos e parentes
de Senadores e Deputados. É o que diz o editorial, sem a
preocupação, evidentemente, de apresentar prova. Mas como
V. Ex~ é Líder do Governo, e como eu também sou Senador,
mas não tenho acesso ao Governo, quem sabe V. Ex~ nos
poderia confirmar ou não essa notícia; e, confirmando, dizer
quais os filhos. Não por nós, mas nossoS filhos começam a
se sentir mal porque afinal qualquer pessoa que ler essa notícia;·
em sendo filho de um Senador ou Deputado, pode se julgar
um potencial possuidor futuro de uma estação de rádio ou
televisão. Faço um apelo a V. Ex~ no sentido de averiguar
a procedência da notícia e, sendo procedente, quem sabe
nos dizer quem são os eventuais contemplados. ou até poderia
fazer o contrário, pará não constranger: quem não são os
contemplados, de tal maneira que quem não for esteja- escOimado de qualquer dúvida. Essa é a demanda que gostaria
de fazer, contando com a amizade de V. Ex~
O SR. NEY MARANHÃO- Concordo em V. Ex•, Senador Mário Covas. -A piilavra de V. Ex• tem peso aqui no
Senado pela seriedade, pelo respeito que V. Ex~ merece de
todos nós, o que -o grande povo· de São P'aulo confirma peloS
votos que V. Ex• recebeu.
Concernente a esse editorial, claro que não concordo.
com algumas das coisas que estão aí nele contidas. Terei o
maior prazer em procurar averigUar-a veraCidade dessas infor~
mações e, dentro da ótica do aparte que V. E~' me d~u,
direi alguma coisa a V. Ex~
-·
Muito obrigado.
Sr. Presidente, quero terminar, poi!r, V. Ex~ já está com
paciência de Jó com este Senador, pedindo a transcrição nos
Anais do Senado desses artigos do Jornal do Brasil: "Collor
manda Tum a apurar venda de café", "Cé-dec pede doCU.Ineritos
do café," "Exportadores querem divulgação das informações
confidenciais sobre o escândalo", e "O Caso do café que
envolve 11 empresas".
Congratulo~me com o Senho,r Presidente da República
pelas providências que tomou para que esse assunto seja devidamente esclarecido. Tenho certeza absoluta que as medidas
que o Governo Federal adotou junto à Polícia Federal e outros
órgãos competentes irão esclarecer devidamente se essas notícias são verdadeiras e quem se locupletou do dinheiro público,
com esses escândalos da venda do café, para mostrar ao País,
ao povo brasileiro, que este Governo não compactua Com
esse tipo de irregularidade.
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----Assim sendo, Sr. Senador, um dos principais motivos
de ocupar a tribuna hoje foi congratular-me com o Governo
Federal pela medida tomada.
Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!)

Durante o discurso do Sr, Ne_y Maranhão, o $r. Magno
Bacelar deixa a cadeira da presidência, que é ocujJãda pelo
Sr. Mauro Benevides, Presidente.
Durante o discurso do Sr. Ney Maranhão, o Sr. Mauro
Benevides, Presidente, deixa a cadeira da presidência, que é
ocupada pelo Sr. Raimundo Lira.
O SR. PRESIDENTE (Raimundo Lira) - Co~ncedo a
palavra ao nobre Senador Humberto Lucena, como Líder.
O SR. HUMBERTO LUCENA - Sr. Presidente, inicialpediria vênia a V. Ex\ pOiS eu já haVia cóilcordado
em que o nobre Senador Mário Covas falasse antes do meu
pronunciamento.
O SR. PRESIDENTE (Raimundo Lira) - Concedo a
palavra ao nobre Senador Mário Covas, para urna breve comunicação.
O SR. MÁRIO COVAS (PSDB - SP. Para uma breve
comunicação.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores; vou tentar
ser tão breve quanto a notícfa.
Ocorre que estou atendendo à demanda recentemente
feita, seja pelo editorial, sejà pelo Llder do Governo.
Li, ontem, uma notícia no jornal que me intimou a reproduzi-la 3qui, de tal maneira ela me estarreceu. E acho que
se adapta em muito à demanda colocada no editorial e à
questão que hoje se põe de que se fala sem as devidas _provas.
O Jornal da Tarde, , já agora na folha 7 - essas coisas
agora, neste País, já são relegadas a páginas inteiiores dos
jornais - , na parte de baixo da folha, num artigo assinado
pelo jornalista Luiz Marklouf Carvalho, com a manchete ''Documento Cria Polêmica Entre Egberto e Wellisch.
A rigor, a leitura da manchete nem impressionaria mais.
Todavia, vamos ler o texto da notícia, qUe diz o seguinte:
DOCUMENTO CRIA POL~MICA ENTRE
EGBERTO E WELLISCH
.
men~e

Luiz Maklour Carvalho
O Secretário de Desenvolvimento Regional da Presidência da RePública, Egberto Batista, 42 anos completados na última quinta-feira, autorizou a edição de um
documento reservado do Ministério da Economia, Fa. zenda e Planejamento - e mandou que um assessor
de sua secretaria, Edson Soares Ferreira, o atribuísse
Rõ Secretário da Fazenda Nacional, Luís Fernando Wellisch.
O '"documento reservado", que o Jornal da Tarde
obteve com exclusividade, tem o título "Programa de
saneamento financeiro e de ajuste fiscal", está datado
com "Agosto 91" e é atribuído, na capa, ã "memória
do documento- elaborado pelo Dr. Luiz Femado Wellisch", Em 14 páginas o documento analisa a proposta
de reforma constitucional apresentada pelo Presidente
Fernando Collor de Mello ao Congresso Nacional no
último mês de julho o chamado Emeildão.
O texto foi preparado pelo assessor de Egberto
E~ison Soares_ Ferreira, e contém vários trechos que
poderiam prejudicar Wellisch. Na capa, logo abaixo
do título, destacado por uma retícula cinza, consta o
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seguinte enunciado: "Tomaram corihecimento do presente docuniento-: lo Dr. Luiz Fernando Wellisch, 2~
Dr. Edson Soares Ferreira, 3" Dr. Egberto Baptista".
Wellisch só tomou conhecimento da existência do docu-

mento na última sexta-feira, 13 de setembro, através
do JT.
_
O SecretãríOEgberto Baptista não gosta do secretário da Fazenda Nacional...:.._ entre outras coisas porque
ele é um dos últimos remanescentes da equipe da ex-Ministra Zélia Cardoso de Mello no Governo" _Collor. A
ministra saiu do governo- também entre outras coisas
~em função de divergéncias com- Egberto Batista.
Desde então, o secretário do Desenvolvimento Rigional tem se empenhado em bombardear o que sobrou
da equipe da ex-ministra. Ele atribui a WelJisch as
dificuldades crescentes que a Secretaria de Desenvolvimento Regional tem encontrado no relacionamento
com o MinistériO da EConOmia, Fazenda e Planeja__ _
__ __
- _
mento.
Com a distribuição discreta do "docum~n_tp_~_se.r
vado", Egberto pretendia fazer chegar ao Presidente
Collor a suspeita de que Wellisch tem idéias inconvenientes e- atrevidas em relação ao governo - -ídéias
que jamais colocaria no papel. Na página 9/14, por
exemplo, pode-se ler, "(. .. ) Enquanto isso,_ o Brasil,
o País do futuro, parou. Saímos (em paz, felizmente)
da ditadura militãr. Mas ficamos estagnados_na ditadura da pobreza, da concentração de renda!! da inflação
(quase hiperinflação). É triste, mas de pacotes em paco·
tes, de planos em planos econômicos, vamos -dando
errado. Para nosso infortúnio, o Brasil é o País que
não ~onsegue dar certo ... "
O JT obteve o "documento reservado do Ministério da Ecoiiomiã, FaZenda ePianejamento" do próprio Secretário Egberto Baptista~- dU.ranteseu aniVersário; comemorado na noite da última quinta-feira em
sua casa no bairro do Morumbi. Em determinado momento da reunião, quando se conversava sobre o Emendão, Egberto foi buscar o documento para mostrá-lo
ao repórter. Concordou em passá-lo ao repórter sob a_condição de que sua eventual divulgação não
o comprometesse. Na sexta-feíia õ JT fãlou com Luiz _
Fernando Wellisch- que negou com veêmencia a autoria direta ou indireta _de qualquer documento do gênero. "Se lhe entregaram alguma coisa_deste_tipo foi
com a intenção clara de me prejudicar", disse o secretário da Fazenda Nacional.
Na mesma hora Wellisch mandou seu chefe adjunto de gabinete, Luiz Jorge, à Secretaria do D~se_nvol
vimento Regional. Luiz Jorge obteve o documentoe ficou estarrecido. Egberto foi infotniáâo disso em
São Paulo, onde passou a sexta-feira. Preocupado pelo
fato de Wellisch ter descoberto que o documento fora
feito à sua revelia, Egberto telefonou _para o repórter
no começo da noite, pressionando paiã que a história
não viesse a públicos. Nessa tentativa, acabou contando
em detalhes que de fato o "documento reservasdo"
fora elaborado em sua própria secretaria- sem conhecimento de Wellisch - pelo assessor Edson Soares
Ferreira, com base no· que Wellisch e alguns assessores
haviam conversando informalmente c;.om ele em algumas reuniões para esclarecimento das propostas do
Emendão.
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"Eles vieram aqui explicar o que o governo realmente pretendia com o Emendão, contou Egberto.
Com base nas gravações e anotações feitas por sua·
assessoria durante essas reuniões Edson foi autorizado
a escrever o texto final - e a fazer uma capa com
o timbre de outro ministro. "Ele faz isso muito bem
- é mais uma coisa para o meu arquivo ficar organizado", justíficou o secretário do Desenvolvimento Regional. O rr- retruco_u_ que o fato era grave. Egberto
concordou: "Se você publicar isso a minha situação
no governo fica insustentável''. Ele também contou
que estava preparando um plano no caso da fraude
vir à luz: alguém de sua assessoria assumiria a responsabilidade pelo "documento reservado".
O secretário do Desenvolvimento Regional usou
o final de semana para articular uma operação que
descaracterizasse o fato. Ele conseguiu que pessoas
muito próximas ao Presidente Collor conversassem
com Wellisch, para convecê-lo d~ que_ o documento
foi --produzido com a melhor das_ intenções. Wellisch
concordou com o esquema - dando-se por satisfeito
em ver Egberto na vexatória situação de pedir socorro.
Não sei, Sr. Presidente; realmente viVemos insfantes em
que balançamos entre a absoluta e total incredulidade, perplexidade, e a rejeição a certos fatos.
Depois de uma notícia dessas, de duas, uma ou ela não
é verdadeira, ou alguma coisa tem que acontecer. Não é possfvel que alguém que ocupa um cargo a nível de Ministro admita
que usou a folha timbrada de outro minjstério e editou, em
nome de outra pessoa; como se outro fosse o autor, um documento, sem o conhecimento daquele, e que isso passe em
brancas nuvens:
- Realmente, não sei. Sr. Presidente, mas, no meu modo
de entender, a correção, o caráter, a seriedade são coisas
a serem cultivadas em todos os níveis. Parece-me que o código
brasileiro cataloga vários tipos de atividades que são contravenções, que não podem ser realizadas. Não se trata apenas
do crime contra o património público, contra o património
alheio - que é crime.
Sr. Presidente, não sou a fonte inspiradora deste fato.
Simplesmente, eu o li no jornal, hoje, com absoluta surpresa
para mim e esperando que o jornal do dia seguinte, que é
hoje, trouxesse alguma notícia a respeito do desdobramento
disso, do desmentido de__ quem quer que seja, afinal, de um
·
esclarecimento a esse respeito.
Ora, à medida que se pede que aquilo que se diz seja
cercado de evidências mais concretas, eu diria ao Senhor Presid~te da República _que Sua Excelênc"ia eiicoittra na pãginà
7__ do __Jo_rnal da Tarde de quinta-~eir~, dia 18 de setembro,
ess_ª notícia. Não a subscre'{O, nãq que:ro, a-priori~ dete~ina~
quem tem razão; nem sou a fonte exata para fazê-lo. Mas,
a rigor, Sr. Presidente um cidadão brasileiro que lê isso pressupõe que alguma providência será tomada, que alguma coisa
acontecerá em função disso; ou se desmente a n_otícia, ou
ela é absolutamente inverídica, ou, na reàlidade, o que aconteceu aqui era alguma coisa que não poderia acontecer. Ou
então a "Corte" está em circunstânciaS muito piores do que
aquelas que seria posível supor. Se alguém situado num nível
de inüuência desses se pennite editar, em nome de outro
ministério, à revelia de alguém que a ele pertence, numa
função altamente qualificada, um documento como se fosse_
de sua autoria ...
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O Si-. Divaldo Suruagy- Permite-me V. Ex• um aparte?

O SR. MÁRIO COVAS - Com muha honra.
O Sr. Divaldo Suruagy- Certa feita, converSãlidO com
um jornalista americano, coloquei a minha estranheza sobre
o escândalo de Watergate, que levou o Presidente da Nação
mais poderosa do mundo a renunciar por ter permitido a
invasão da sede de um partido.
E ele me fez uma observação que me calou profundamente na consciência, ele diSSe: H Não, Suruagy, não foi porque ele permitiu, até por omissão, que se in~adisse a sede
do partido adversáriO pafa tei acesso aos fichários_, não! Foi
porque o Presidente mentiu à nação". Então, é Inconcebível
um chefe de Estado ou governo II'l:entir ao povo! No entanto,
aqui viVemos esse quaCfro, com tád~s essas noticias que muito
nos_ preocupam. Sabemos que é feito um e<litorial num determinado jornal, no caso foi no JOrnal do Brasil, e a matéria
foi publicada no O Globo, no O Estado de S. PauiÓ, deve
ter sido publicada também na Folha de S. Paulo, não sei.
mas em jornais de grandes circulação nacional também de
maior circulação nos Estados. __Cada nota dessas custa uma
fábula em dinheiro. Queira qualquer um de nós pagar uma
no1a em defesa de determinado ponto de vista nuin jornal
de âmbito nacional, para ver o custo! Todos sabem como
é que está sendo feito, agora, o difícil é provar. Estamos
vivendo uma situaçclo curiosa: existe a corrupção, mas náo
existe o corrupto.
O Sr. Ney Maranhão- Permite-me V. Ex• um aparte?
O SR. MÁRfO COVAS- Ouço V. Ex• com prazer.
O Sr. Ney Maranhão- Senador Mário Covas, essa matéria a que V. Ex• se refere é um editorial ou é um artigo
de um jornalista, assinado.
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Mas isso Vai se tomando uma constante tão grande, e
atos como esse~ se verdadeiros _denigrem parte mais_ íntima
do Governo, eles atingem com atitudes que ~ealm~nte são
impensáveis. A descrença de V. Ex• em acreditar em algo
dessa natureza, nasce da absoluta_ estupefação que um fato
como esse causa ou causará, se for verdadeiro. Eu não subsvrevo, espero que ele venha com uma boa explicação. Porque,
a contrário senso, penso que cada um de nós tem obrigação
de esclarecer esse caso. Mas, se há alguém que tenha fundamentalmente essa obrigação, esse alguém é o Governo. A_
afirmativa é feita em cima de uma pessoa que ()Cupa uma
posição a nível de ministério e_que atinge Uni outro func1onãrio
que tem a responsabilidade de ser uma das segundas figuras
do Ministério da Economia. Ou a partir daí, cada _u~ __de_
nós, no mínimo, tem a possibilidade ae por em dúvida qualquer documento _que tenha o timbre de um miifistériol de
uma parte do Governo. Abstrai-se aí, inclusive, a enorme
prebenda dé natureza moral que, afinal, representaria uma
atitude, um comportamento dessa qualificação.
O Sr. Ney Maranhão- O Secretário Egberto Baptistá,
com a sua oorreção dará satisfação ao público dessa denúncia
que V. Ex• está trazendo com isenção.

O_lir. José Paulo Blsol- Permite-me V. Ex• um aparte,
Senador Mário Covas?
O SR. MÁRIO COVAS ..:. Pois não.
O Sr. José Paulo Bisol --Eu gostaria de lembrar aos
Senadores presentes que V. Ex', reproduzindo um texto jornalístico, descreveu um delito previsto pelo Código Penal. Um
delito, cuja pena é mais dura do que a aplicada para o furto,
isto é, o legislador penal brasileiro considera esse delito essa
falsidade documental e ideológica mUito mais grave-do que
o furto. Agora, a ação_procf!IG~~al corresponde a es~ delito,
O SR. MÁRIO COVAS - É um artigo assinado, dÍZiJl é uma ação pUblica. O que significa que- a a:utoridade·-pOilcial,
eu no início das minhas palavras, pelo Jornalista Luiz Maklouf a autoridade do Ministério Público do Brasil, essas instituições
t_ão logo recebam a noticia ç(iminis - que é assim que eles
Carvalho.
chamam esse fato -_têm o dever funcional e institucional
O Sr. Ney Maranhão- Seriãdor Márlõ- COVãs, com ã- de abrir o competente inquéritO policiã.I, para servir de base
responsabilidade e seriedade de_ sc;:mpre, que não apenas nós para uma ação penal contra o criminoso. Veja V. Ex• como
aqui no-congresso, ma~{ o Bra-sil todo lhe;: reconhece_, v. Er esse fato faz um retrato muito triste da institUcionalidade brasifaz, neste momento, com nluita propriedade esse pronuncia- leira. Eu já disse, _aqui, nesté plenário,_ que as instituições
mento. V. Er não endossa a matéria, apenas chama a atenção brasileiras são até exemplares,· na maior -parte das vezes, são
do Governo, do Secretário, das pessoa-s en\·olvidas. Senador exemplares-.repito -,são bem elaboradas. Mas, a operacioMário Covas, não acredito, em princípio, que o Secretário nalidade é vergonhosa! V. Ex' está fazendo um importante
Egberto Baptista tenha escrito ou esteja envolvido dentro pronunciamento, em cima de uma notícia de jqrnal, isto é,
dessa ótica que o jornalista mostra nesse artigo. Em PilricípKi, de um fato que hoje é do conhecimeilto do público, tem
penso como V. Ex' Mas tenho certeza absoluta que, com o conhecimento totalizado nesta Nação; e nem a autqridade
a responsabilidade que_ tem o Secretário_ Egberto Baptista policial; nem o Ministério Público, enfim, nenhuma daS instie a confiança que o GóvérD.o- tem- no seu trabalho- principal- tuições brasileiras cumpre com o seu dever fundamental, que
mente no trabalho que temos feito nã. ã:reã do Nardeste é-u- dever da perseguição processual !'enal. Então, veja V.
que o Secretário Egberto Baptista vai dar os_ escla~ecimentos Ex' que o nosso grande problema nao é bem a·existência
devidos_ que essa notícia meiece. Portanto;termino dizendo ou inexistência de uma instituiçãO; ela exíste, é bem elaborada
a V. E~. que eu mesmo terei uma ~udi~nciã:COm o" SecretáriO mas, operacionalmente, ineficaz.
Egberto Baptista e me irifoiiD.an!I sobre essa matéria. Mas
O SR. MÁRIO COVAS- Agradeço
a V. Ex•
acredito que, antes disso, o Secretário irá dar uma satisfação
ao-povo brasileiro, inclusive porque hoje ele é uma pessoa e creio que esse "é o graD:de drama que vivemos hoje. É que,
de repente, esta Nação está como que anestesiada. Determiimportante no pririieirOeSCalão do Presidente Collor.
nados procedimentos, venham de onde vierem, passam a ser
O SR. MÁRIO COVAS - Agradeço a V. Ex' Diria que fatos, se não aceitos, pelo menos, encarados com vistas _groso Secretário ao assim aiir, não faz nenhum favor. Ele tem ias. Há uma anestesia generalizada. Outro dia ouvi alguém
obrigação de vir a público esclarecer esse caso. Volto a insistir me dizer: "- o procedimento relativo à vendã da Usiminas
que tenho me posicionado, em relação ao que aca_bei de ler, é algQ que, se não for viabilizado, causará um grande_prejuízo
com a.bsoluta isenção. Nãq fui o autor, sequer subscrevi.
à Nação". E o cumprimento ou descumprimento da lei não

muiio
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causa? Será que não estava na hora de: começarmos a perseguir las. Não se tem notícia de nenhuma comis~ão de .slndicãocia,
como um objetivO, nesfa Nação - antes de qualquer outro de nenhuma comissão de inquérito que tenha sido constituída
- , o -cumprimento da lei existente? Nãó-- deveria nem falar para apurar as denúncias sucessivas de todas as edições que;
a Con-stitu]ção, afinal, poderia persegui-la também, já que ultimamente, vem sendo lançadas pelas Revistas Veja e lstoE
não se dá muita atenção a isso. Mas o dramático não é o Senhor para não falar de outros órgãos da imprensa.
fato do envolvimento de certas figuras - isso oco~reu em
o· SR. MÁRIO. COVAS - O-Líder do Governo leu,
grande parte da nossa História política - o dramático é que agora há pouco, a transcrição de editorial, onde se reClama
vai se derramando sobre a Nação um sentimento de amorteci- a indicação da prova da corrupção, havida no último domingo,
mento, de compreensão, se não de compreensão, pelo menos e que publicava uma longa lista de dezessejs acusações sucesde aceitação tácita, de aceitação pacífica a respeito da falta sivas feitas ao atU.al Governo.
.
de compostura de certas atitudes. E isso vai minarido a f?rça
Sr. Presidente, tenho até um certo constrangiffieritó em
desta Nação, vai minando esse espírito, essa chama que, afmal, relação a isso. Lembro-me ainda que, em 1968, quando fui
deveria conduzir o corpo nacional na busca dos seus objetivos. cassado, tive que explicar ao meu filho, que tinha 9 anos
É nesta dimensão que um problema ·como esse se põe. A de idade, que não entendi_a bem o significado do vºcábulo
rigor~ um problema que sequer deveria merecer o tempo,
subversivo, mas mesmo com aquela pouca -idade, já tinha
a dimensão do Senado Federal. Deveria, como V. Ex! bem idéia do _que significava a palavra corrupção~ e -por que razão
salientou, ter outras fontes de iniciativa para ij~e tal fato o seu pai, que não tinha tido informação alguma do porquê,
pudesse ser superado. Não abstraímos do_ direito e mais do tinha sido cassado. E_le lia nos jorp_ilis que tradiciOnalmente_
que deste, do dever. Está chamando atenção para casos como - eram cassados os corruptos e os subversivos.
esse, tomando os devidos cuid~dos. Afinal, não _t~_nho_ nenhuSubversivo era uma palavra que ainda não fazia muita
ma razão, quem promoveu a notícia teve a seriedade de assinar lógica, muito sentido para a pouca idade dele, mas corrupção
o seu artigo.
__
- era uma palavra que ele já entendia, uma palavra mais aceSSíNão é uma notícia despersonalizada, é subscrita pelo au- vel. E me lembro de ter que responder ao meu filho, muitq
tor que conta fatos ocorridos com ele e na sua presença. preocupado pela discussão dentro da escola, a sua indagação
Se não formos capazes de enxúgar isso, daremos a esta Nação a respeito das razões do afastamento de se1,1 pai da vida pública.
uma demonstração de_ falta d.e visão d~ nat_ureza éti~-moral
Ora, quem passou por isso, Sr. Presidente, tem um cuidae, realmente, acabaremos por constituir e cria"r extremas difi- do enorme com as acusações, sobretudo as__de natureza moral.
culdades para que o País resgate a sua função como Nação. Tradicionalmente~ sou profundamente infenso a entrar por
Para que o seu povo- resgate os objetivos que afinal devem esse terreno. Acredito que para a atividade parlamentar é
ser os grandes horizontes de natureza nacional.
muito mais importante brigarmos com os fa_tos do qu~ com
as pessoas.
O Sr. Humberto Lucena -- Permite V. _Ex~ um aparte?
Todavia, Sr. Presidente, quer-me parecer que, ou acordaO SR. MÁRIO COVAS- Com prazer ouço V. E.x•
mos dessa letargia, ou definitivamente nos levantamos desse
O Sr. Humberto Lucena- V. Ex• repercute no Senado sono, ou saímos dessa quase coma profunda, enganação que
uma denúncia da maior gravidade, publicada na grande Im- vai envolvendo e, afinal, nos reerguemos na linha da construprensa do País. O Senador José Paulo BisOl chan1ou a atenção ção de um edifício de natureza_ ético·pS'lí!!ca, __m?r~l,_ susten·
de V. Ex~ para o fatO de que ela revela um crime de falsidade tável para a Nação, para que cada um de riós possa, na linha
ideológica-, é urit crim-e de ação pública cometido por autori- das suas convicções de natureza política, sustentar o seu ponto
dades.
·.
·· . . de vista,· ou então, efetivaniente, setá muitó- difícil avançarFoi um funcionário dos escalões intermediái"iOs- súóordi- mos. E, aí sim, poderemos ser presas das conseqüências ou
nado a um alto funcionário, -pratiCamente do primeiro escalão daquilo que o editorial aponta como um risco. .-.
._
da República, que é o Secretário Nacional ~? Desenvolvi_ Reconheço que os _grandes instante~ de campanhas ditas
mento Regional, Dí. Egberto Baptista,- aliás, uma persona- moralizadoras neste País, muitas das vezes, acabaram desvirlidade muito mal-referida, não só pelos jornais mas,_ sobre- tuadas; mas reConheço, por -out_ro_lado, que esta Nação quer
tudo, pelas grandes revistas de circulação nacional -quem a construção de um_ futuro onde: a seriedade seja uma mercateria elaborado esse documento.
doria, um valor absolutamente presente! inconteste~ sob neO piOr, pofém, nobre Senador Má,rio_ Cova~, é que o nhu!Da suspeita.
Sr. Presidente, nesse instante em que somos convocados,
documento a que V. Ex' se refere chegou às mãos dos SecreinclusiVe pela palavra- do Líder do Goveriro, no Seri.tido de
tários de Planejamento dos governos estaduai~.
Tenho cópia dele, recebida através do Secretário ~e Pla- traZermos fatos concretos,_é_que falo sobre esse assunto, .Tenejamento da Paraíba. A área econômica do Governo o entre- nho absoluta· convicção pa _rela,gão pessoal e de _amiz_ad~, no
gou, sob a justificativa de que ali estavam o~ pressupost?s apego da Liderança do Governo em relação aos demais Senaque permitiriam a chamada rolagem das dívidas estaduais. dores. Recebo, portanto, a sua afirrilativa como boa. Imagino
Veja V. Ex'_ em_que pafs estamos! Um documento, elaborado que S. Ex~ testará junto aO Governo, ou junto a quem de
nesse clima de _crime de ação pública~ chega, oficialmente, direito, na linha de ver clarificado eSse problema.
Mas, Sr. Presidente, ou estabelecemo.s padrões diferenaos Secretários de Planejamen~9 dos Estados e _passa ~o d~bate
ciados na nossa_ condut_a pública, ou criamos uma atuaçã9
público~ como sendo da responsabilidad~ do Secretáno do
mais transparente na nossa maneira de agir ou, efetivamente,
Ministério da Economia, Fazenda e Planejamento.
colocamos Uma dose de absoluta seriedade no comportamento
Não me surpreende que nada se apure nesse sentido. da vida pública ou~ seguramente, esta Nação irá se cansando
A Nação está perplexa porque apesar de todas as denúncias aos poucos daquilo que se chamou ''<:!_tividade: política convende corrupção publicadas, não se conhece, até agora, uma cional'' e passaremos por um enorme período de profundas
orovidência do Senhor Presidente da República para apurá- ~ifiCuldades para as instituições dei'n:Ocrátk:as· deste País.
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Ou somos capazes de resgatar a atividade pública, o comportamento dos homens públicos, daqueles que _ocupam cargos públicos para- esooimá-los de qualquer dúvida contra a
licitude da sua atividade, ou então, efetivamerife, eStaremos
contribuindo para um futuro de absolutas incertezas.
É esta a razão, Sr. Presidente, agradecendo a tolerância
de V. Ex~ e da Casa, por que trouxe este tema à discUsSão.

Por outro lado, existe uma crise moral na democracia
brasileira,_ se a corrupção e o jogo de interesses escusas concorrem para agravar ainda mais o estado de coisas e constitui
um câncer a ser extirpado sem demora, há que se entender
a austeridade e a transparência das ações de governo como
essenciais na_ .recuperação da credibilidade e para a própria
effcáci3 das m-edidas a serem adotadas.
Mas o essencial, indispensável mesmo Sr. Presidente, Srs.
Durante o discurso do Sr. Mário Covas, o Sr. Rtii- Senadores, é que haja vontade, determinação. É que todos,
mundo Lira, deixa a cadeira da presidência, que é õcii--- indistint_amente, se disponham ao entendimento sem segundas
pada pelo Sr. Luddio Portel/a, Suplente de Secretário.
intenÇões, sem interesses camuflados, com propósitó"s claros
e com consciência profUnda do extremoso momento por que
O SR. PRESIDENTE (Lucídio Portella) - Concedo a . passamos.
-- Sinceramente, causa-me profunda decepção a falta de
palavra ao nobre Senador Valmir Campelo.
postura, a sinistra maldade e os despropósitos da simulação,
O SR. VALMIR CAMPELO (PTB - DF:· pronunCia o a que_estão se entregando ãlgurnas lideranças polítiCas, suposseguinte discurso.) -Sr. Presidente, Srs. Senadores, I).ão há tamente _empenhados no entendimento nacional.
São fartas as notícias e os pronunciamentos de conhecidas
como negar que são sombrios e dificílimos os problemas económicos, sociais e políticoS enl. que-o País se encontra mergu- e oportunistas rapostas políticas que, "em cima do muro",
lhado.
- -~- pretendem negociar a sua participação, dentro da indecente
0 quadro exposto pelo Presidente Collor, aos integrantes práiici do "toma lá dá cá", buscando vantagens _e recurSos
do Conselho da República, em sua primeira" retiflíão, não para: seus Estados, beffi como ii:idicações em_cajgos d0-Go--_ __
_
deixa dúvida de que a situação é grave, grã.vísssima, quase v~mcf. ·
Melhor seria, Sr. Presidente, Srs. SenadOres, se tais r3poapocalíptica.
Eniinentes e reconhecidos conhecedores da problemática sãs políticas se entregassem à busca de soluções concretas,
nacional vêem na disfuncionalidade política o principal vetor dissecando as propostas do Executivo, a fim de não incorrer
noS erros dos milagrosos Planos Económicos que trouxeram
desses problemas catastróficos.
Sr. Presidente, Srs. ~enadores, parece-me extremamente danos irreparáveis ao País, lembrando que as experiências
co'freta a compreensão -de que a maior dificuldade que enfren- devem parar por aqui, pOis o Brasil e seu povo já se cansaram
tamos na superação- deste nefasto conjunto de problemas é do papel de cobaias.
.
- _ Entendo que. diante da gr_avidade da situação, quando
de natureza polítiéa.
Não posso conceber, nobres colegas, que exista hoje um o -que_está éin jogo saõ os mais elevados interesSes nacionais,~
só brasileiro que não esteja preocupado com estado de crise todos nós, do Presidente da República ao vereador do mais
humilde município, devemos ter a grandeza de despojarmoaguda em que nos encontramos.
Se todos concordamos que a situação é_ negra e que algu- nôs de qualquer intenção que não seja salvar" o País do caos.
Entendo que governadores,_ prefeitos e -todos que efetivama coisa precisa ser feitâ sob pena de inviabii~~ª-~IJlOS de vez
e levarmos o País ao caos, então precisamos reconhecer_ que menté réconhecem a alltêntíca tensão em que nos encontrao que falta, de fato, é- vOntade. Vontade política para um mos, cuja reSJ?Onsabilidade_ não cabe discutir ag~ra, devem,
entendimento dos problemas e para a mobiJização efetiva em defínítivamente, aba-ndonar-O jogo de cena. Renunciar, em
tomo de um programa consensual de soerguimento económico nome da sobrevivêqÇia do Brasil, aos mesquinhos interesses
e moral, tendo sempre cm mente que, quanto mais demo- d~ bastidores e, sem demora, partir para o trabalho sério,
déscomprorriissado.
rarmos~ mais o País se aproxima da paralisia~ da hiperihflação,
_ Fora disso, Sr. Presidente, Srs. Senadores, não vejo endo isolamento internacional e de um poço cujo fundo parece
não ter fim.
tend!mento pos~ível, não vejo solução para a crise económica
Çõ"nselho oU ·p4ra_ofim da corrupção, e, consequentemente, não vejo
Os gráficos e números, apresentaâôs oiitem
da República, deixaram claro que estamos a caminh_o_da estag- Brasil, não vejo futui'o!
nação económica e do desemprego. E não é preciso qualquer
Era o que tiriha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!)
esforço para entendermos que o Estado está falido, sem recur_ U SR. PRESIDENTE (Lucídio Portella) - Concedo a
sos para investimentos e sem nenhuma expectãtiva de a porte palavra ao nobre Senador MárCio Lacerda.
de capital externo.
O SR. MÁRCIO LACERDA (PMDB- MT. pronUncia
Sr. Presidente, Srs. Senadores, seria pretensioso de minha
parte afirmar que a_ revitalizaçã-o e correção dos eCjuíVocõs O-SegUinte discurso.) -Sr. Prj!sidente, Srs. Seriadores,em
da economia nacional serão conseguidos com o ajuste fiscal um país das dimensões do _Br~sil o custo do transporte de
derivadOS- de petróleo e álcool carburante é _extremamente
pretendido pelo Governo.
A proposta ainda não foi concluída e, quando o for, elevado, alcançando, nos dias de hoje, o signifiC!'tiyo v~lor
deverá ser tema de profunda reflex_~o, porque o País não de 1,8 bilhões de dólares por ano. Desse total, as estatístjcas
suportaria mais um- equfvoco--t( ceifa.mente resv3Iãria para comprOvam que aproximadamente 1,5 bilhões de dólares se
referein aos- transportes feitos por rodovia e ferrovia.
o caos sem retrocesso..
Esta realidade está a_ exigir uma série de refl~xões sobre
Entretanto, sendo ou não a ãlternativa de solução económica, penso que só poderemos- ter certeza se nos-dispusermos- o assunto, pois é inegável que ·o consumo de álcool e d~
ao diálogo, à discussão e, m3is do que nunca, se tivermOs deriyados de petróleo em regiões distantes das fontes de supnverdadeira vontade e disposição de trabalhar, no sentido posi- mento vem crescendo acentuadamente no PaíS, nas últimas
tivamente construir.
··
três décadas. devido- ao cohtítiqo cr~sdmen-to populacional
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e à ampli3ção das nossas fronteiras para as ativiâades agrícolas
e pecuárias. Essa expansão vem o-correndo principalmente
em direção ao Ceittro-Qe_s~_brãsileiro,_aumentando, co~sid~ravelmente, a demanda de derivados na região, e evidenciando
que, em virtude do volume transportado e em função da dis-

tância, os modais rodoviários

~-ferroviários,

hoje utilizados,
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(9,74 bilhôes de cruzeiros) e pretende nos próximos anos,
construir 1.700 km de oleodutos _no PaíS~ dentre os _quais_()
que liga São pauto ao Distrito Federal. Já em 19921 Srs. Senactores, a empresa espera poder investir no projeto, cerCa de
200 milhões de dólares (77 )Ji)hões de cruzeiros ao ~câmbio
com~rcial).

,

revelam-se bastante in~dequados.
E absolutamente louvável e procedente o interesse da
Os custos são tão elevados, Srs. Senador~, que já e_xistem Petro"brás em implantar o transporte dutoviáriO- n·o·-Brasil,
estudos bastante a\(ançados para que os combustíveis passem de vez que esta obra resultará, sem dúvida, em um transporte
a ter preços diferenciados no País. Inclusive, não está afastada m~s eficiente; a1érn de ser mais Qf!.rato, modet:no ~ -~eguro.
a hipólese de o Ministro da Infra=Estrti.tura levar ao Pres!dente O custo do transporte rodoviáriO repreSenta, ·noje, 50 por
da República um projeta propondo que os preços variem cento do custo total. Os ~studos. re~\iz.a:dos indie:an:t. ql!e "a
em função da distância_ ~ntre os cen,tro_s d~_ produção e as reduçc3.o dessa _pare:ela está estreitamente ligada à instalação
áreas de consumo, o que acarretaria um aumento de até 23 de novas bases de distribuição que diplinuam o raiO de atendipor cento nas regiões mais·distantes.
__
__
menta aos ItlUnicípios'~. Nesse contexto, Sr. Presidente, Srs.
A de.sequalização dos preços dos combu.~Hvei_s, vai resul- Senadores, a solu_ção dutoyiária é~ íridiscuiivetniente·a -roais
tar, inevitalmente, em aumento do custo do produto no ínte- indicada, pois permite a instalação, ao longo do di.tto de bases
rioi:' do País.
.
.
....
..
r•·
__
int~rmedi~rias de distribuição, com baixo custo de implan0 Estado do Mato Grosso, Srs. Senadores, será dupla- tação.
· · · ·
· mente penalizado em função da distância dos_grandes.ce~tros
do País. Atrás da desequalização do preço do. combust.í:vel
O interesse do projeto dutoviário é cons~tantc, Se Presivii'á, imediatamente, a diferenciação nas tarifas de energia dente, e merece todo o nosso apoio. Segundo a Petrobrás,
elétrica, um conseqüente aumento nos custos da produção o custo do transporte de álcool por rodovia é de 30 dólares
e dos fretes. A maioria da e..nergia consumida em Mato Grosso por mil litros, sendo que esse custo cai para apenas 3 dólares
provém de usinas movida~_ a óleo. Qral se este óleO já. chega qUanâo o transporte é feito por dutos. O poliduto ligando
mais caro para nós é evidente que a energia elétric3. será Brasília diretamente à Refi:riaria· de_Paulínia, em São Paulo,
mais cara. Também a desequalização vai parar 0 estado e transportará gasolina, óleo djesel, álcool hodratado, GLP e
promover um verdadeiro genocídio econômicq e social-~~ querosene de aviação. Sua construção vai proporCionar a·eco;;
Mato Grosso.
_
.
nomia de cerca de 200 milhões de dólares po~ ano, como
Diante disso, torna-se imperiosa a necéssidade".de [.iiipfari-:' o· transporte de derivados de petróleo e álcool para a região
tação de uma rede de transportes eficiente, que minimize - Centro~Oeste. A obra, orçada em 370 milhões de dólares
as conseqüências desastrOsas pára a já tão sofrida população (cerca de 144 bilhões de cruzeiros, ao cambio comercial),
das regiões mais longífüi_uaS. Por isso, Sr. Presidente, Srs. deverá proporcionar ao País uma economia líquida nominal
Senadores, venho hoje à tribuna desta Casa para falar sobre de 5,9 bilhões de dólares durante os vinte anos iniciais.dq
uma obra da_maior_ importância para toda a região Centro- projeto, possibilitando uma economia nominal de divisas de
Oeste do País: _c_on_s.tru_çãQ de um poliduto para transportar 500 milhões de dólares.
-A obra será custeada pela própria Petrobrás e prevê a
combustíveis de São Paulo a Brasfiia.
Muitos países deSenvolvidos já optaram, hâálgum· tempo:·, cónstruÇ.ão de _base_s intermediáriàs de distribuição, em di verpelo modal dutoviáfio, comprovadamente o meio mais econô- sos pontos· do percursos, a partir das quais os· combustíveis
mico e seguro para o· transporte terrestre de combustíveis se~ã~-redistribuí<!_os para a~ cent~nas de.c!da?e~ do Centrolíquidos, e o utili.zaril intêri.Sameilte, Sob~etudo para ~rans- Oeste. Hoje, Sr. Presidente, esses combustíveiS chegam à
portar elevados volumes a grandes distân_Gias. Para se ter uma regi~o·ao custo ~édib- de 10 dólares o barril, quando transpor-_
idéia, Srs. Senadores, 41 por cento do volume global dos tados por rodovia, e de 4 dólares o barril, quando por ferrovia.
transportes de derivado$ nos Est~dos Unidos da A..mérica é Com sua implantação o modal dutoviário vai barateá~Io para
feito através de oleoduto, enquanto no Brasil a ·participação o preço médio de apenas um dólar e meio, prevendo-se_ o
desse modal no transporte de combustíveis é de apenas 7 retomo Qo investimento em aproximadamente dois anos. co·por cento.
__ .
ffi()_ podemos notar, Srs. Senadores, s·ão in_vestimentos deste
No caso específicO do Centro.:oe·ste brasileiro, que é tip"ócom retornoeconôrnicoextremamente-conipensador, que
atualmente abastecido a partir das refinarias de Paulínia (RE- permitirão ao Brasil alcançar a verdadeira modernidade.
PLAN) e Gabriel PassoS (REGAP), a implantação de um
O interesse em implantar esse poliduto na região é antigo,
poliduto para atender à demanda da regi~o impõe_-~e com pois ·a Petrobrás tem tido como meta atend_e_r o crescimento
urgência, pois, além de Significar-uma importante redução da demanda nacional através do modal mais_ económico _e
de custos de transporte, possibilitará uma elevada economia eficiente em termos energéticos. Desd.e_l987, -a empresa inno dispêndio de divisas relativas ao consrtmo dos _4,2 m~lh~es cluiu 0 projeto dessa construção no Planq de Ação do Setor
de metros cúbicos mensais de óleo diesçl, gastos nos modais Petróleo. Essa obra, Sr: Presidente, consta do Orçamento
rodoviário e ferroviário, ·responsáveis, respectiVamente, pOr Plurianu:il e também do Orçamento do Governo para·o próxi40 e 60 por cento do atendimento Ç.a demanda regional. _
mo ano, dependendo, portanto, da aprovação do Corigresso
Consciente da graVidade do problema para o País, a Pe- Nacional, para começar a ser implantada em 1992.-É importrobrás vem procurando desenvolver e íriiplantar proje_tos q_!le tante que se ressalte que no Plano Plurianual para o qüinqüêpermitam mudar e modernizar o perfil da distribuição de com- nio 1991/995, aprovado pelo Congresso e transformado na
bustíveis no B"rasil. Em julho deste ano, a Petrobrás colocou Lei n" 8.173 de 30 de janeiro de 1991, além d~ constar o
em operação o oleoduto ligando São Faulo ~o RiO de Janeiro, referido poliduto, destacou, basicamente, os seguintes pontos
que permitirã uri:ta economia anual de 25 milhões de dólares relevantes:
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-Em seu Anexo III. __itcm 15.3, alínea c estabelece que surpreendeu mais uma vez a Nação brasileira com um elenco.
uma das diretrizes dO sefoi petróleo é o desel:tvolvimento de propostas para modificar a afual Constifuição brasileira,
do sistema dutoviário de transporte de óleo, gás natural e hoje conhecido como Emendão, tudo em nome de uma possí- vel ingovernabilidade, e que recebeu, de imediato, o repúdio
seus derivados.
·
de quase todos os segmentos da nossa sociedade.
-Em seu Anexo III, item 15.3, alínea b estabelece
Dificilmente, voltaremos a assistir a tamanha lnCompeexplicitamente como ohjetivo a meta do sctor petróleo a
t~ncia na apresentação de uma proposta elaborada de forma
construção do Poliduto REPLAN/Brasflia.
É inegável, Sr. Presidente, a enorme importância-que inábil e irresponsável, sem que qualquer dos líderes do Goo projeto de construção desse poliduto tem para a região verno tivesse conhecimento.
O Gove~o já ~omeça" a pagar --o preÇo de urna decisão
e para o País, devendo, portanto, ser iniciada o mais breve
possível. O duto vai transportar 20 milhões de litrOs cte com~ -imperial e desastr9sa. Muitas das propostas já caíram no vazio,
bustível por dia para a região e possibilitará uma economia e algumas délas foram retiradas pelo próprio Governo, pela
de mais de 200 milhões de dólares por ano. A partir da Refi· sua insensateZ e inaplicabilidade.
A Consfítuição atual, Sr. Presidente Srs. Senadores, tem
naria de Paulínia, eni Campinas, já eStâ definida, [_la espiriha
dorsal do projeto, a existência de terminais de abastecimento apenas 35 meses.de vigência, e nã-o con-s·egilimos ainda i-egulaem Ribeirão Preto, Uberaba, Uberlãndia, Goiâniã-e Brasmà·, mentar uma boa parte dos seus artigos, não sendo, portanto,
com prazo de implantação de cerca de dois anos. Segundo admissível víolá_-la tão prof~!J:damenta agora, se j_á há uma
_ a Petrobrás, será o maior oleoduto construído no País, com revisão _p~fe-Vist_a para ~993. _ O Emendão desfigura a itossa Constituição e tenta transmais de 950 qui1ômetros de extensão, e foi projetado para
atender às dema·ndas das base-s-de distribuição até o ano 20~3,__ __ f()rmá-la em mero instrumento hqmqlogador da vontade do
com uma movimentação máxlina de -10 milhões de metros Presidente da República.
A Carta Magna, promulgada em 5 de outubro de 1988,
cúbicos por ano.
Numa etapa posterior; está prevista a ampliaçãÕ do poli- foi o resultado de amplas discussões com a sociedade brasileira
duto através da construção de ramais em direção aos Estados e de penosos acordos feitos nesta Casa. Não pode, agora,
do Mato Grosso e do Mato Grosso do Sul Apesar de não ser ignorada ou adulterada simplesmente para ser amoldada
estarem diretamente vinculados à linha tronco inicial, não a um programa de governo que a Nação brasileira ainda não
há dúvída, Sr. Presidente, de que, mesmo a curto prazo;ambos conhece.
A nossa Constituição foi coitquistada com muita luta e
so Estados serão _bastante beneficiados, pois o ·caminho a ser
percorrido por modal rodoviário será sensivelmente encurtado através de um processo histórico que se desenvolveu por muiapós a Implantação do poliduto. Além disso, a Petrobrás está tos anos. Temos que preservá-la, sob pena de fazermos uma
desenvolvendo estudos de planejamento para análise do poli- Constituição a _cada cinco anos, sempre visando à governa~
_
duto Goiânia-Cuiabá. Tor-~-se º-~cessárió que estes ·sejam bilidade de cada Presidente.
Um dos aspectos mais graves e mais repugn"ã.ntes do_
prioritariarriente antecipados.
Não bastassem os enormes -interesses. de ordem econó- Emendão é a interferência direta do Executivo no PoO.er Legismica, a implantação do poliduto traz também um outro bfme- lativo, ferindo-:-o de morte e ignorando totalmente as suas
fício da maior importância, em termos ambientais: mais de prerrogativas, intervindo, violentamente, no seu funciona2 milhões de metros cúbicos de diesel deixam de ser queimados mento.
Não podemos aceit3ressaJnteryen_çãt;> passiv.amen~e, poiSna atmosfera com a substituição do trê'nsporte rodo ferroviário
pelo dutoviário. Além disso, a: marge_m de segurança do trans- significii.ria _a anulação do Congresso Nacional, que perderia
porte dutoviário é enorme, se compârada aos constantes aci- todas_ as s1:1as prerrog?tivas, passando a ser dirigfdo pelo Palá·
dentes sofridos por·ca:minhões-tanques que trafegam pelas cio do Planalto.
Todas as nossas Constituições, mesmo as mais autoriauto-estradas brasileiras que, além da constante perda de vidas, têm causado irreparáveis danos ambientais e materiais tárias, sempre preservara a independência dos--Poderes da
União e nunca ousaram propor o que es.tá contido no Emenpara· o País.
Teremos ainda, incontestavelmente, menor risco de aci- dão, que provoca não apenas o desequilíbrio entre os Poderes,
dente, mais segurança no abastecimento e uma outra vanta- mas subor9ina o Poder Legislativo e o Poder Judiciário ao
gem extremamente importante, Sr. Presidente: menOr -des- Poder Executivo.
Temos uma C"onstituiÇão riwdein3., comprometida com
gaste para ·as estradas por onde trafegam, diariamente, cerca
a nossa realidade, embora com defeitos que deverão ser c-orride 250 camihões transportando corllbustível_:. _ __ _
Assim, Srs. Senadores, ao aprovarmos no orÇamento de gidos em 1993, mas temos que garantir a ela um mfnimo
de estabilidade.
1992 as verbas para a implantação do poliduto São Paulo
É inconcebível que se queira, agora, rnutilá·la ou melhor,
Brasüia, deveremos incluir dotações -ne-cessárias que permitam
estender este ·poliduto até Cuiabá e, com isso, beneficiarmos comprõtnetê-la como Poder Executivo, colocando-a a serviç9 _
uma região que hoje já é responsáver por grande parte da de um governo· que começa a mostrar os sintõiriãs--de sua
exawtão.
produção agrícola do País. .
~
O Pre'Sidezite da República deSrespCitou o Çongréssq NaEra o que tinha a dizer, Senhor Presidente (Muito beffil)
cional ao ap!esentar_a sua proposta de eliminar o equilibrio
O SR. PRESIDENTE (LucldÍo Portelfa) ..:_:: Concedo a e a In1erdependêncía dos Poderes, submetendo a todos a sua
vontade imperial.
palavra ao nobre Senador Jutahy Magalhães.
Não é apenas uma proposta de emenda à Constituição,
O SR. JUTAHY MAGALHÃES (PSDB- BA. Pronuncia e, ·sim, a proposta de uma nova COnstituiÇãO, ·que negaria
o seg-uinte discu-rso.) -Sr~ Presidente, Srs. SenadOres, no importantes conquistas do povo brasileiro e colocaria o Poder
dia 22 de agosto próximo passado, o Presidente da República Legislativo de joelhos, diante do Presidente da República.
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Seria o retorno, Sr. Presidente_ e Srs. Senadores, do Poder
O SR. PRESIDENTE (Lucídio Portella) - Concedo a
único, absoluto e inconstestável, tutelando os demais Pod~res, palavra ao nobre Senador Levy Dias.
que seriam apena·s ·coadjuvailtes do Poder Executivo.
Jamais permitiremos que o Executivo diga o que devemos
O SR. LEVY DIAS (PTB - MS. Pronuncia o seguinte
fazer. Jamais deixaremos que o Executivo elabore o Orça- discurso.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores, a economia Qo
mento do Legislativo ou venha nos dizer corno gastar! O nosso Mato Grosso do Sul se baseia essencialmente na produção
mandato é tão legítimo quanto o mandato do Presidente da de grãos, vendidos ao resto do País para consumo, para indusRepública. e temos que prestar contas aos nossos eleitores trialização e para exportação.
e bem representar os. nossos Estados nesta Casa.
Vale dizer, em razão disso, que a boa conservação de
Já sofremos todo tipo de pressão política e já tivemos nossa malha rodoviária é tão vital para o meu Estado quanto
o Congresso Nacional fechado algumas vezes, mas nunca fO- é, para cada um de nós, o ar que respiramos.
mos tão ameaçados como agOi-a, quando temos um Presidente
Foi, pois, com surpresa e preocupação que li, no Jornal
da República eleito pelo vOto direto, mas que não consegue de Brasiliade hoje, matéria intitulada "Verba retida do DNER
governar respeitando os demais Poderes da União.
maquia superávit".
O inCiso XIII _do art. 52 da Constituição Federal, deve
-----Assinada por Marizete Mondim, a matéria denuncia que
ser preservado, competindo privativamente ão Senado Fede- o Tesouro Nacional vem retendo recursos oriundos do Imposral "dispor sobre sua organização, funcionamento, polícia, to de Importação de Petróleo, e destinados ao DNER para
criação, transformação ou extinção d.os_ c__argos, _e91pregos e conservação de rodovias. A denúncia se reveste de partícular
funções de seus serviços e fixação da respectiva remuneração, gravidade, ainda mais acentuada pelos números nela contidos:
observados os parâmetros estabelecidos na Lei de Diretrizes de 14 bilhões destinados ao DNER, recolhidos aos cofres
Orçamentárias.,.
da União nos últimos 50 dias, pela Petrobrás, apenas 600
Não podemos ceder! Não temos ó direito de abdiCar das milhões teriam sido repassados pelo Tesouro ao destinatário.
nossas prerrogativas coitSfitucionais, pois- só assim estaremos
O diretor do Departamento do Tesouro do Ministério
preservando esta Instituição e contribuindo para o aperfeiçoa- da Economia, Sr. Roberto Figueiredo nega estar retendo esses
recursos, alegando que a demora na-· repasse dos mesmos se
mento da democracia neste País.
Se permitirmos, simplesmente, a discussão dessas idéia_s, deve ao_ tempo de processamento dos Darf pelo SerproA Rede Rodoviária Nacional, devido ao péssimo estado
estaremos avalizando a implantação de um novo período ditatorial no País e decretand9 a falência do sisteina represen- de conservação que todos nós conhecemos, tem-nos custado
tativo.
enormes prejuízos materiais e, sobretudo; vidas humanas. Os
Vamos reagir a essa investida do Poder Executivo e forta- _parcos recursos de ·que o DNER dispõe, se retidos, levarão
lecer cada vez mais o Poder Legislativo, faZendo com que ao caos total nosso sistema de transporte.
Apelo, por isso, às autoridades econômicas, no sentido
ele exerça as suas funções constitucionais com dignidade e
cada vez mais em consonância com- os anseios populares.
de que se dê maior agilidade à liberação desses recursos;
Esse é o nosso desafio! Os Presidentes da República pas- permitindo assim que as poucas obras já iniciadas tenham
sam. A maioria SeD::( deixar saudades, mas esta Instituição continuidade.
Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!)
é permanente e tem sobrevivido a governos, regimes e sistemas
diferentes, sem Jamais perder a dignidade.
Precisa-mos lutar sempre,· e agora mais do que nunca,
(DOCUMENTOA QUt: SE REFEREO SR.
na defesa do Poder Legislativo, na certeza: de que seremos
LEVY DIAS EM SEU DISCURSO.)
capazes de manter a nossa independência em relação aos demais Poderes e não permitir a ingerência do ExecutiVO nas
"VERBA RETIDA DÜ DNER
duas CasaS do Congresso.
MAQUIA SUPERÁVIT
Se capitularmos, aceitando a proposta chantagista do GoMarizete Mundim
verno em troca de favores, não seremos jamaiS perdoados
O Tesouro Nacional, para fazer caixa e apresentar supepela História, e muitO menos dignos dos votos que nos trouxeram a esta Casa. Estaríamos, ainda, prestando um desserviço rávit à missão do Fundo Monetário Internacional (FMI) que
chegou ontem a Brasília, está se_guran~Õ recursOs que já deveà Nação brasileira.
Resistir é a palavra de ordem! Não à ntervenção no Legis- ria ter i"epassado ao Departamento Nacional de Estradas e_
lativo! Não às pretensões ditatoriais do Presidente da Repú- Rodagem. A Petrobrás recolheu aos cofres da União Cr$
14 bilhões, referentes ao pagamento do Imposto sobre Imporbl!cat Não à tentativa de rasgar a Constituição!
_
A Constituição Federal se não é intocável, cabe a nós tação de Petróleo nos últimos 50 dias, !)las o DNER, destina-.
mesmos aperfeiçoá-la e aproximá-la do povo, a quem devemos tário final dos recursos, tinha recebido até ontem apenas Cr$
600 milhões para aplicar na recuperação das estradas do País.
prestar ·contas.
O Ministro da Infra-Estrutura, JoãO Santana,_ chegou a
Exigimos respeito do Poder Executivo e não_admitir_emos
a sua interfei:ência na administração e no funcionamento das cobrar do secretário da Fazenda Nadonal, Pedro Parente,
a liberação dos recursos do II pãr"il ODNER,: SegUndo fontes
duas Casas do P_oder Legislativo.
Não será através de uma proposta esdrúxula, e antidemo- do próprio Ministério, Santana teria ameaçado levar o caso
crática que conseguirá ·nos ameaçar, póis aqüi estaremos--para 3CfPtesldente Fernando Collor, caso não fosse atendido logo.
O diretor do Departamento do Tesouro d-o Ministério lutar pela nossa autonomia e pelas prerrogativas que a Constituição nos garante e que o Presidente da República jurou da Economia, Roberto Figueiredo, procurado pelo Jornal de
Brasi1ia garantiu que "o Tesouro não está segurando nenhum
cumprir.
centavo desses re_c_ursos". Mas para justificar por que o DNER
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!)
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só recebeu 4,28% do que tem direito 50 dias após a institUição
do imposto e o início dos recolhimentos feitos pela Petrobrás;
ele lançou mão de um demorado cronograma de processa~
mentos dos Documentos de Arrecadação Fiscal (DARF) pelo
Serpro. Como o dinheiro da arreca-dação do II sobre petr~leo
não é corrigido monetariamente as estradas correm o nsco
de, mais uma vez, não serem cqnser_tadas, caso_ o_s repasses
continuem em ritmo lento.
- Tesouro explica

Roberto_ Figueíredo nega com veemência que esteja segurando os repasses para maquiar o superáVit do Tesouro. Se-

gundo ele, o Serpro consome um tempo para classificar os
Darf. "Assim, docurrientos recolhidos entre o dia 19 e 10 de
cada mês só será repass-ado no dia 20. Darf recolhidos entre
os dias 11 e 20 têm os recursos repassados no dia 30. E os
recolhimentos feitos entre _os dias 21 a 30 s_ó _s_erão repassados
no dia 10 do mês seguilltC'', fllstificou Figueiredo.
No Ministédõ_'_da Infra-Estrutura, entretanto, mesmo
considerando-se todo esse- trâmite burocrático--de pro~ssa
mento dos Darfpelo Serpro, o fato de s9 terem sido repassados
Cr$600 milhões em 50 dias é considerado estranho. Os técnicos
lembram que como o dinheiro arrecadado não sofre nenhuma
correção, o descompas-so de tempo entre a arrecadação e o
desembolso poderá transfoimar este instrumento na "piada ..
que virou o extinto selo-pcdág"io.
A legislação que criou o selo-pedágio previa que a destinação dos recursos arrecadados seria definida pelo Congresso
Nacional. Com isso, os- políticos levavam de seis meses a_ t,~m
ano para decidir quais estados seriam mais beneficiados, sofrendo os lobbies de diferentes governadores. Quando, finalmente os recursos chegavam, já não eram -~ufíciintes para
custear as obras nece-ssárias à recuperação das_ rodovias.
_
Outro ponto levantado pelos técnicos é o de que as obras
necessitam de um fluxo contínuo de recursos para não correrem o risco de terem que ser paralisadas no meio, o que
aumentaria seu custo. Por esse e OutroS motivos, eles cõiisideram o II sobre o petróleo uma solução em-e-rgencial e temporária. Até mesmo porque a tendência da arrecadação com
este instrumento é diminuir com "o tempo, uma vez que a
matriz energética prevê a prodUção interna de 90% do petróleo consumido pelo País até 1994.
A solução para o eterno problema de má conservação
das rodovias, segundo ele, está na proposta que comporá
o Emendão, de criação de uma Taxa de Conservação, que
será vinculada à manutenção das estradas."
"ISN SOBE A 12,65% NO MJ3S DE JULHO
Rio--...;... O IBGE divulgou ontem o Índice d~ Salários
Nominais (ISN) de julho: 12,65%, contra 10,94% em junhoJ
14,63% em maio, 13,16% em abril e 6,76% em março, quando
começou a ser calculado. O ISN é usado para correçãõ dos
contratos de aluguéis pela Lei n~ 8.178, de lo:> de março de
1991, e o seu cálculo, divulgado mensalmente, é o determinado
pela Portaria no:> 344 do Ministério da Economia, de 9 de
maio de 1991.
Este índice tem por base a pesquisa industrial mensal
de emprego; salário e valor da produção (dados gerais), que
desde 1985 pesquisa mensalmente cerca de cinco mil estabelecimentos industriais em todo o Brasil, selecionados segundo
técnicos de amostragem probabilística. O cálculo é feito a
partir das estimatiVas do _salário contratual nominal de pe_ssoal
ocupado na produção. O salário contratual nominal é definido
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como o valor, ·em ritoedá corrente, do sa-lário_ contratual do
pessoal ocupado em produção (horistas e mensalistas), declarado no mês de referência. Salário contratual é o salário normal ou fixo, isto é, a remuneração básica registrada na carteira
profissional (última em vigor no mês de referência).
São igualmente consideradas as remunerações do pessoal
ocupado na produção com contrato temporário de trabalho.
O pessoal ocupado na produção é definido como sendo o
total das pessoas em atividade na produção."
O SR, PRESIDENTE (Lucídio Portella) palavra ao nobre Scna~or Nelson Wedekin.

Concedo a

O SR. NELSON WEDEKIN (PDT - SC. Pronuncia. o
seguinte discurso.) -Sr. Presidente, Sis. senadOres, antes
que o Muro de B.erlim caísse, antes que a União Soviética
se esfacelasse, antes que Marx e Lênin fossem banidos da
utopia que ajudaram a erigir - bem antes desses recentes
acontecimentos - uma verdade impunha-se indiscutível: a
superioridade da economia de mercado, dos países capitalistas
do Primeiro Mundo, sobre a de planejamento central da área
socialista.
Com o precipitado e incontrolável desmoronamento dos
regim,es da Europa do Leste, porém, muitos analistas apressados, tomados por ideóloga cegueira, divulgam aos quatro
ventos falsas verdades. Uma delas, de tão repetida, tomou-se
lugar comum: o capitalismo, graças a suas três premissas -:livre iniciativa, propriedade privada e economia de mercado
-mostrou-se capaz de promover o desenvolvimento económ.ic(), alc;ançar o bem-estar genera4zado e reduzir ~s desigual__ _
dades em todos os países ond~ é adotado.
O Estado mínimo e a máxima liberdade de mercado seiiam, assim, a panacéia l..!niversal. O respeito a esses prirÍCÍpios
responderia pelo bem-estar "tia sociedade e pela justa distribuição de renda nos países capitalistas desenvolvidos.
A palavra mágica seria, pois livre jogo das- forças de
mercado.
Pior cego. Sr. Presidente, não é aqUele que não qu~r
ver. Pior cego é o que finge não ver. Como naqueles jogos
ffi,fantis de cabr~ cega; os espertos cobz:em os olhos, mas mantêm estratégicas aberturas que permitem enxergar o al_yo.
É o que fazem ·o·s-defensores dessa panacéia preconizada
há dois séculos por Adam Smith, com as roupagens que hoje
lhe dão Hayek e Firedman. Fazem de conta ignorar, contra
toda a evidência históriéa, que o bem-estar social e a boa
dis1:Hbuição de renda nos países capitalistas não são dádivas
de Deus ou do mercado. Ela_~_, na ver@de, decorreram das
iDi.Cia1:lvas-tributárias e previdendáli.as do poder público, da
ação dos sindicatos, da pressão da sociedade organizada.
Sr."Presidente, Srs. Senadores:
-- ·No Brasil, os discursos f~lam em choque de liberalismo.
Tiia_ndo a venda dos olhos, pergunto: como se poderá atribuir
exclusivamente ao mercado a tarefa de promover o -desenvolv~ento de um país em que enorme parcela da população
está fora dete por falta de poder acJuisitivo? Será o IiVie jOgo
das forças de mercado que irá corrigir a· pior distribuição
de renda do mundo segundo o Banco Mundial? Ou irá reverter
o escandaloso quadro educacional brasileiro em que 60 milhões não conseguem, sequer, escrever um bilhete simples?
Ou irá solucionar o calamitoso caos em que se encontra a
saúde pu'blica? Ou a insegurança da falta de segurança?
I~so, senhores, sem falar na infra-estrutura económica ..
Depois de uma década perdida e de sucessivos descalabros
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administrativos, presenciamos a· falência de nossas estradas,
Assim, defendem eles, o Estado desempenha insubstia obsolescência de nossos portos, o atraso de noss.Q_s serviços. tuível papell).eSte estágio do neo_liberalismo 3I!lericano. Cabe
de telecomunicações, o risco de blackout pela sobrecarga dos a ele aumentar a capacidade individual da força de trab~ho
serviços de energia elétrica.
através de investimentOs em assistência. pré-escolar, treinaComo minimiZai' essa dramática radiografia de um país mentó e retre:i_nameflto, infra-estrutura e pesquisa e desenvol··
que caminha célere para o Quarto Mundo? A receita é simples viiDento.- dizem os salvado_res da pátria - o Estado mínimo e a
É claro que tal programa implica aumentar o disPêndio
máxima liberdade de mercado.
governamental.
E aí se contraria, novamente, outra falácia em voga no
Esquecem-se eles, ou fingem esquecer-se, de que tanto Brasil. De fato, senhores, os gastos públicos não estão fora
nas economias desenvolvidas quanto nas subdesen-volvidas, de moda.
o Estado desempenha papel insubstituível, maior do que norSegundo recente documento da Orgariiia"ção para Coopemalmente se pensa _ou fala. A parte visível da intervenção ração Económica e Desenvolvimento, o dispêndio do governo
estatal está na fixação de barreira às importaÇões- por rrieio nos países ricos continuou a aurriéntar, como· percentagem
da fixação de cotas. Também na criação de políticas de incen- do PNB, de uma média de 37% em 79 para 40% em 89.
tivo ao setor privado, apoiando indústrias_ específicas ou mes- Comparem-se esses números com os da. década anterior:. de
mo adotando políticas de compras que priviligiam determi.,; 1970 a 79, o incremento foi de 31,5% para 37%.
nados setores. E, ainda, na coordenação do dese_nvolvimento
Sr~ Presidente:
da indústria e sua atu_ação _no exterior, conservando sempre
Aos arautos nacionais do mercado_ ~om_o redentor dos
um poder de intervenção suficie-nte para orientar o cresci- povos·- entre eles o Pre-sidente Fernaildo CollO! e sua equipe
mento. Isso tudo sem negligenciar, um momento sequer, o -sugiro prestar atenção ao que -acontece no chamado Primeicuidado com a educação.
rq Mundo. Observar como o Estado tem um papel a cumprir
Assim, senhores, o que se observa em escala mundial na organização dos benefícios sociajs e como o deus-mercado
é a persistência do rieomerC;antiUsmo, do protecionistno tarifá- precisa sofrer interferências através de políticas fiscais e reguladores, para que não se transforme em b.arbárie.
rio, dos monopólios e oligopólios, da intervenção estatal,
"Entre as utopias superadas do socialismo puro e o puro
crescimento da previdência social, da organização sindicalmterferindo no-metcado, dos imperativos da segurança nacional laissez~faire, existe um meio termo práticO onde as economias
poderão operar dinamicamente, e as sociedades civis põderão
influindo na economia.
Recente artigo-publicado pelo Jornal do Brasil traZ inte- florescer."
Não há modelos prontos, mas há fracassos acabados. Basressantes considerações a propósito do assunto. Assinado por
Otávio Rainho Neves, comenta o nascimento, em meados ta querer ver.
Muito obrigado.
do ano passado, da revista The America Prospect:. li Journal
for a Liberal lmagination. Reunindo a turma peso pesada
O Sr. Nelson Carneiro- Sr. Presidente, peç9 a palavra
liberal dos Estados Unidos, essa publicação conta, entre seu para uma questão de ordem.
conselho de patrocinadores, com ninguém menos que· Kenneth
O SR. PRESIDENTE (Lucídio Portella) - Concedo a
Galbraith, Arthur Schlesinger Jr., keneh Clarck e Allbert
palavra a V. EX'
HirSchman.
Que dizem esses papas do liberalismo?_
_
O SR. NELSON CARNEIRO (PMDB- RJ. Para uma
Nada mais, nada menos que is1o: o govern9 te-ª' u_m
grande papel a desempenhar no fomento do desenvolviOJ.e.Q.to questão de ordem. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente,
económico, e a econOmia do laJssez-faire é, no fundo, um anteontem à noite, ·o ilustre Presidente desta Casa encaminhou
à Comissão de _constituição, Justiça e Cidadania um ofício
mito.
_
_ _
Essa declaração reveste_-se d~ especial significàdo quando , do Procurador-Geral da República so~re irregularidades que
sabemos que os ilustres_senhores que sustentam- eSsa tese não eXistiri3.m no edital relativo à privatização da Usiminas.
Na mesma noite, foi desigliado, pelo Presidente da Cosão desencantados recentes do socialismo. Não. Eles semp~e
defende.t,am a premissa de que só uma economia liberal é missão, o nobre Senador Maurício Corrêa, para oferecer o
capaz de garantir melhor distribuição de renda. Mais: sQ elji seu parecer. Ontem, pela manhã, a Comissão se reuniu e
depois de largos debates - que iniciados às 10 terminaram
está capacitada a assegurar expansão económica. __
às
14 horas- declarou que aquela sugestão do ilustre ProcuraEssa reação aparentemente descabida se deve a lJ,ma constatação. O deus-mercado revelou-~ incapaz de solucionar dor-Geral era capaz de justificar um profetO de decreto legislaos graves problemas com os quais o pais Se debate:_ ó dese_m- tivo para impedir a privatização que ocorreria íta.. terça-feira.
Ontem, ouvi, Sr. Presidente, salvo engano, que o assunto
prego e a estagnação das rendas reais.
seria objeto de exame hoje, graças â intervenção do nobre
O ld~rio Liberal, afirma a revista, ucorrip'feéilâe o uso Líder da Maioria.
criativo do governo para o bem comum em um programa
Sr. Presidente, tinha compromissos no Rio de .Janeiro,
de maiores investimentos internos com o fitô -de recuperar mas fiquei aqui exatamente para cumprir- -õ dever de votar.
a mão-de-obra marginalizada e renovar ·os recursos e talentos Vejo, com surpresa, que essa matéria não está na Ordem
negligenciados pelas políticas conservadoras e pelo capitalismo do Dia. NãQ encpntro. Procurei saber se vai ser votada hoje,
de cassino da última década".
e .não vai. Por que Sr. Presidente? Não havia outra Comissão
E_ prossegue: "Após uma década em que se celebraram ,para opinar? A CoÕlissão qúe ia dizer se era legal ou· ilegal
as virtudes privadas, precisamos lembrar que o nosso sistema era a de Constituição-, Justiça e Cidadania. Há outra Comissão
depende igualmente da vitalidade das instituições e da vida que vai opinar sobre a constitucionalidade de uma medida?
oública"
Ou a _ConiiSsã9 de Constituição, Justiça e Cidadania precisa

?o
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da assessoria de outra Co_missão para dizer se é coilstituciorial
ou inconstitucional determinada matéria?'
É essa a pergunta que endereço à Mesa, na qualidade

de Presidente da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania: por que hoje não se vota essa matéria, Sr. Presidente?
O SR- PRESIDENTE (Lucfdio . Portella)- Sr •. Senador
Nelson

Carneiro-~-Oiiteiil
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foi aprovado um reque:rimento, assi-

nado pelo Senador Espiridião Amin; propondo que a matéria
fosse encaminhada à Comissão de Assuntos Económicos, e
- assim o assunto foi levado à referida Comissão.
O SR. NELSON CARNEIRO - Para falar sobre sua
constitucionalidade? O requerimento foi apreciado pela Mesa?

O SR. PRESIDENTE (Lucídio Portella) -Não, o requerimento foi aprovado em plenário.
O SR. NELSON CARNEIRO- Mas a. Mesa, antes de
o requerimento vir a plenário, tem que examiilar se é procedente ou não o pedido. A Comissão de Assuntos EconómiCos
não opina sobre constitucionalidade, Sr. Presidente. Gostaria
de um esclarecimento sobre isso_._
O SR. PRESIDENTE (Lucídio Portella) -Senador Nelson C~meiro, foi uma deliberação do Plenário apoiada no
a.rt. 255 do Regimento Interno do Senado.
O SR. NELSON (;ÂRNEJRO - V._Ex• poderia lê-lo
para meu esclarecimento?
O SR: PRESII>ENTE (Lucídio Portella) - Art. 255:
"A deliberação do Senado será:
I -ó.a mesma sessão, após a matéria- Constànte
da Ordem do Diã:~ nos reqiieriiilentóS:-que solicitem:
c) remessa a detennina,da comissão de matéria
despachada a outra;"
O SR. NELSON CARNEIRO - Mas qualquer matéria,
mesmo que não seja da competência daquela Comissão? Poderia ser mandada para Comissão de Saúde, Sr. Presidente,
se alguém pedisse? Basta que haja um pedido para ir para
uma outra ComissãO?
O SR. PRESIDENTE (Lucídio Portella)- Está no Regimento, mesmo que seja para qualquer outra comissão, sendo
aprovado pelo Plenário, terá que ir.
O SR. NELSON CARNEIRO - Então, se o Plenário
entender que um assunto de Direito Constitucional deve sêr
enviado pm:a reexame da Comissão de Saúde, assim será feito?
O SR. PRESIDENTE (Lucídio Portella) - Assim reza
o Regimento.
O SR. NELSON CARNEIRO - Que lamentável Regimento, Sr. Presidente!
O Sr_ Jutahy Magalhães -Sr. Presidente, peço a palavra
pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Lucídio Portella) - Concedo a
palavra a V. Ex•
O SR. JUTAHY MAGALHÃES (PSDB - BA. Pela ordem. Sem revisão do orador.) -Sr. _Preside_nte, a fala do
Senador Nelson Carneiro tem inteira procedência, porque
competiria à Presidência determinar a constitucionalidade ou
não da solicitação e também se a matéria era pertinente a
.out:ra Comissªo.

V. Ex~ disse que foi o Plenário que votou. Realmente,
foi o plenário que votou. Infelizmente, estávamos numa reunião de bancada com o Ministro J arbas Passarinho e, portanto
ausentes na hora em que foi votado.
Mas é um caminho muito tortuoso, este encontrado, porque cria um precedente. Como já citou, aqui, criticamente,
o Senador Nelson Carneiro, vamos mandar matéria constitucional para uma comissão que não tem nada a ver com constitucionalidade ou juridicidade_;__ vamos mandar matéria económica para ser lida na Comissão de Edti.ciição, -e 3Ssim por
diante, vamos fazer tudo com precedentes desse tipo ...
Então, temos que ser bastante claros: o que está se buscando é não se votar esse processo da U siminas em prazo
hábil. Mais uma vez, o Senado vai pecar pela omissão. Não
aceitamos decidir de acordo com _o que se pode auferir que
seja maioria, o que a maioria deseja. Aqui, sempi"e estanios
procurando soluções para não votar, pecando pela omissão.
O dia da reunião é terça-feii"a; hoje,-lioUVe uma reunião da
Comissão de Economia, e a informação do Presidente é que
o processo não havia chegado lá_, hoje de manhã. E por isso;
a Comissão de Assuntos Económicos não pôde tratar da matéria.
Ora, estão brincando co_m coisa séria, Sr. Presidente.
Isso é brincadeira; não compete ao Senado fazer mais esse
tipo de brincadeira. Na exposição ouvida aqui, isso_ é Corrupção. E é corrupção! É. Corrupção não é só afanar dinheiro~
não. Sr. Presidente, vamos tratar seriamente das coisas aqui
no Sené!do. Decisões ço_mo esta de on_tem não pode~ ocorrer.
Por que é uma norma regimental? t·: O Senador Esperidião
Amin usou a norma regimental? Us.ou. Mas hoje não se pôde
votar na reunião de Assuntos Económicos porque a matéria
não tinha chegado lá. Será -que daqui até a Comissão de Assuntos Econômicos leva-se tanto tempo assim?
Se é para aprovar o nome de um diretor_do Banco Central,
a matéria chega correndo lá; para diretor de qualquer coisa,
chega correndo; e nós também chegamos correndo lá; mas
a matéria que é para ser votãda a tempo Dão chega.
Sr. Presidente, isso é mais do que uma questão de ordem,
c: protesto; é um protesto contra o que está se fazendo. Nós,
no Senado, não podemos continuar nos omitindo de deliberar.
O Sr. Senador Mário Covas já disse que mais do_ que legislar,
precisamos é fazer com que se cumpram as leis já existentes,
e isso_ temos que fazer e não estamos fazendo.
Ninguém é - eu, pelo menos não sou-- _contra a privatização da Usiminas, e examinamos, ontem, o prOblema na
Comissão de Justiça sob o aspecto legal, não sobre o aspecto
económico; a consulta que foi levada à Comissão de Justiç!!
foi sobre a legalidade, jui'idicidade, constitucionãlidade, não
foi sobre o mérito da questão.
Sr. Presidente, esse é um protesto que faço_e deixo nos
Anais da Casa. Vamos decidir a tempo, vamos trazer o assunto
ao Plenário, porqu_e, depois, na terça·feira, de nada adiantará.
Não vou fazer palhaçada: votar um assunto que deve ser votado antes de segunda-feira, na quarta-feiia!
Durante o discurso do Sr. Jutahy Magalhães, o
Sr. Lucfdio Portel/a, Suplente de Secretário, deixa a
cadeira da presidência, que é ocupada pelo Sr. Mauro
Benevides, Presidente.

O Sr. Esperidião Aminpela ordem.
-

~sr.

Presidente, peço a palavra
----- -
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Como não? A matéria atem conotações jurídicas, conotações
evidentes de natureza económica.
Portanto, quero aqui ext_ernar qual é, qual foi e qual
se:-á o motivo da minha iniciativa, já que, repfto, não me
compete esclarecer o que à Mesa incumbe esclarecer.
Primeiro, entendo_ q_ue a no.ss~ prioridade, em termos
O SR. PRESIDENTE (MauroBenevides) ---.,.Concedo
a palavra ao nobre SenadQr...Esperidião. Amin antes de a Mesa de deCisão, é resolver sobre matéria de iriíciatiVa já assumida
se manifestar. Posteriormen_te a_Me$.a mformªrá à Çasa sobre pelo próprio SenadO, através de wna proposta da- Senadora
a tramitação dessa matéria e, naturalmente, sobre as ~(!cisões Júnia .Marise, aproVada pela Comissão de Justiça anteriorinterlocutórias, uma delas relacionadas com a própna sobe- mente ao adve1_1to_ de:ssa rep~ese_ntaç~o. __ Segund.(),_para_que
essa matéria S-eja- decidida,_já pessoalmente concorri com a
rania do Plenário.
minha anuência, em matéria de urgência e sou a esse pedido
conseqüente.
O SR. ESPERIDIÃO AMIN (PDS- SC. Pela~órdem.
.Quanto à representação do Sr. ProCT.!rador-Geral daRe~
Sem revisão do orador.) --Sr. Presidente, deixarei de mencio- pública, desejo aproveitar a oportunidade para pedir que se
nar, evidentemente, qualquer aspecto a respeito-do atual está- transcreva nos Anais da Casa o pronunciamento do Sr. Depudio· de tramitação da matéria, porque essa--q-uestão compete tado Nelson Jobim, feito na sessão da Câmara dos Deputados
à Mesa e tenho convicção de que V. Ex~ vai elidir qualquer de hoje, negando urgência -urgentíSSima âo projeto de decreto
dúvida a respeito desse assunto que não é da sua competência. legislativo do Deputado Vivaldo Barbosa- trata-se da transMas não posso furtar-me, diante das observações aqui feitaS: crição sem a revisãO final de que disponho- e-solicito também
a fazer dOis comentários. ESte assunto, representação do Sr. ·seja requerida a resposta que a M_esada Câmara-dos DepuProcurador Geral da República, veio ao Plenário na última tados deu ao Procurador-Geral da RepU.blíca, a cujo texto
segunda-feira. Intervieram, na observação aqui feita pelo Se- não tive acesso, mas que, pelas informações por mim obtidas
nador Pedro Simon, os Senadores Nelson Carneiro, Jutahy ,..,.... são dados, não tenho o texto, porque o funcionário a quem
Magalhães e eu próprio. Disse naquela oporturiidade, e repito recorri disSe-me que ainda não_ poderia ser divulgado, pois
agora, porque tenho sempre comungado deste propósito ~ o ofício não teria sido entregue aind@. ao_ Procurador-Geral
aqui ·ext~rnado pelo Senador Jutahy Magalhães - de q_~e da República- pelo espírito que nie fol'tiarisrilitido, é. aquio
o nosso dever é decidir bem ou mal. Subscrevi pedido de que assumo. A Câmara dos Deputados, segundo informação
urgência para o projeto de decreto legislativo, já aprovado que obtive, conheceu o ofício e resolveu comunicar ao ProcupeJa Comissão de Justfça, sem a minha participação, porqUe rador Geral da República que sobre ele não decidiria, porque
não-faço parte da Comissão de Justica. de autoria da Senadora matéria correlata, de iniciativa de um parlamentar, já tramiJúnia Marise.
- tava naquela Casa.
-Trata-se, portanto, de uma iniciativa aprovada pela Comissão de Justiça, sem que eu conheça o seu mérito e-conteú~
Esse é- o posicionamento- que' entendo que Ó Legislativo
do. Subscrevi o seu pedido de urgência porque entendo que deveria e deve assumir. Esta é a minha posição; este foi o
esta matéria suscitada por aquela parlamentar de Minas Gerais meu impulso e esta é a razão peJa qual assumo o microfone
deveria e deve ser decidida por nós tempestivamente.
neste momento, como assumirei em tantas oportunidades
quantas
forem necessárias para reiterar o meu propósito. DeciEu me insurgi, e o faço veemente e sinceramente, COntra
o aturdimento e até o atabalhoamento que se nos quer impingir são, siml E temos algo antecedente sobre o que decidir. Se
uma representação que a Procuradoria-Geral da República o projeto de decreto legislativo aprovado pela Comissão de
fez chegar ao Senado, e ao nosso conhecimento chegou na Justiça tem alguma inadequação, creio que pode ser adequado
no curso da sua deliberação.
última segunda-feira.
- Por que dar-se prioridade a algo de iniciativaexterna~
Ora, pelo teor que conheço, peJo text<?-da própria repre- partindo
de um órgão com outros instrumentoS para -curriprlr
sentação, o Sr. Procurador~Geral da República, além de trazer
ao conhecimento do Senado o texto, que não é seu, mas com o seu dever, que não tanger o Senado ou o Congresso?
de um Subprocurador, diz claramente que a solução preco- Pontue-dar prioridade a alg~ que tem iniciativa diversa daquenizada para o caso pela vigente Constituição Federal incumbe la dó próprio Poder Legislativo? Em nome do quê? Em nome
ao Poder Legislativo: "sem prejuízo de-Outras medidas a cargo do prestigiamento do Poder Legislativo? Não é assim que
vejo, não é assim que avalio. J>or_isso sustentei~- sustento
do Ministério Público".
-que
prioridade de exame deve ser a matéria de iniciativa
Ora, a Lei n' 8.031 é de 12 de abril de 1990; o Decreto
n' 99.468 é de 16 de agosto de 1990. A norma de cujos efeitos de um parlamentar.
se pretendem obter a sustação data tle 16 de agosto de 1990.
O Sr. Epitácio Cafeteira- Sr. Presiderite, peço a-palavra,
Finalmente, o edital de concorrência em questão data de,
aproximadamente, quatro meses, já tendo sobre ele incidido pela ordem.
ações, já tendo sido concedida e cassada a liminar.
O Sr. MauríCio Corrêa- Sr. Presidente, pelo a palavra,
A dúvida me assaltou quando o Senador Pedro Simon pela ordem.
aqui nos trouxe ao conhecimento a notícia publicada em jornal
do ofício que ainda não tinha sido lida pela Mesa. A represen~
O SR. !'RESIDENTE (Mauro Benevides) - A Presitação do Sr. Procurador-Geral da República foi lida imediata- dência esclarece ao nobre Senador Epitácio Cafeteira que,
mente após. Por que apenas uma semana antes a ProCuradoria se é peJa ordem, vai conceder-lhe a palavra. Mas, para falar
Geral da República faz chegar ao Senado, e _melhor dizendo, sobre a matéria, solicitou à Mesa a oportunidade regimental
ao Congress_o, uma matéria desta natureza que tem caracte- o i10bre Senador Maurício Corrêá, qi.Ie já se pOsta diante
.rísticas jurídicas sim, mas tem também ~eflexos económicos! do microfone.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- V. Ex• discorrerá sobre o mesmo assunto, nobre Senador Esperidião
Amin?
O Sr. Esperidião Amin- Sim, EX'

a
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Entretanto, para ·melhor conduzir os trabalhos da Casa,..
V. Ex>t tem uma prioridade que o Regimento confere ?- cada
Senador que -queira se pronunciar pela ordem.
O Sr. Maurício Crirrêa - Sr. Presidente, com o maior
prazer, cedo o meu lugar ao Senador EpifãciO Cafeteira.
O SR. EPITÁCIO CAFETEIRA (PDC- MA. Pela ordem. Sem revisão do orador.) -Agradeço ao ~obre Senador
Maurício Corrêa, porque ·embora -já tenha me pronunciado
a respeito do assunto, fti.i citado nominalmente.
Na realidade o cerne da representação demorou a chegar
aqui. Quando d; regulamentação da Lei no 8.031, de abril
de 1990 pelo Decreto n' 99.463, que também é de agosto
de 1990, nessa ocasião, ao regulamentar Uf!la lei votada -~m
cima de uma medida provisória que-espeCificãva os vários
tipos de moeda que podiam ser utilizados na privatiza~~o,_
o Congresso tesólveu exaustivamente citar uma por uma as
moedas que podedàm compor o elenco n-a-privatização.
Ac.ontece que, nessa regulamentação, o Senhor Presidente da República excedeu os limites da Lei e delegou o
que não lhe havia sido delegado pelo Corig_re~~o Nacional;
ou seja, delegou à Comissão Diretora do Programa Nacional
de Desestatização o direito de estabelecer formas de pagamento, novas moedas para a privatização. E, pela primeira
vez quando essa ComisSão Dii-etOra· dO _P~~graffi_a -~acional
de Desestatizaçáo extrapolou aquilo que o_ Congresso dera
ao Presidente como delegação de poderes- foram as reclamações para a Procuradoria, que não podendo tomar uma medida
junto ao Supremo, em razão da incon~~itucionalidade daquele
decreto - inclusive, já é jurisprudência, mansa e pacífica
no Supremo que--a regulamentação de decretos somente pode
ser pedida pelo CongreS-so, conforme -estabelece o art. 49,
inciso V, da Constituição-~ enviôu-as a() Congresso Nacional.
É claro que--existem outras medidas. Não para resolver
o problema desse decreto, mas para te~1tar obstaculizar esse
leilão que, segundo _dizem hoje, na Câmara dos Deputados,
se não ·acontecer terça-feira, vai levar à falência aqueles que
colocaram todo o dinheiro na compra de títulos da dívida
agrária. lsso__a que estamos assistindo é permitido pelo Regimento. Portanto. precis-amos mudá-lo. Entendo que, na Sessão
extraordinária, deve-se tratar apenas do assunto para o qual
a sessão foi convocada. Não _se pode dar às sessões extraordinárías a- mesma amplitude de matériaS a serem tratadas
nas sessões ordinãrias. _
-Po{isso, Sr. Presidente, manifestei-me, sabendo que o
Líder Humberto Lucena tem 53 assinaturas pedindo a_ urgência
dessa matéria - e 53 é mais do que a maioria absoluta dos
Senadores-, que não-veio ao Plenário pois que-O Regimento
não o permitiu. Prefiro, sr. Presidente, ficar com a mi":ha
consciêndã- acreditando que esse património não pode ser
trocado, vendido da forma como o Dr. Eduardo Mediano
tentou convencer· os Senadores ontem, no Café do Senado.
Esse lobby deixou-me preocupado, pela maneira insistente
com que se pretende entregar a Usiminas.-Sr. Presidente, minha opinião-:- inclusive hoje a exten_1ei
a V. Ex' - é a de que o Regimerito deveria permitir que
o Presidente, nesses casos, indeferisse requerimento _e desse
ao autor o direito de requerer ao PlenáriO cOntra asua decisão.
O Sr. Maurício Corrêa- Sr. Presidente, peço a palavra
pela ordem.
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~ O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Para falar
ainda sobre o mesmo assunto, concedo a palavra ao nobre
Senador Maurício Corrêa. Após a Mesa, contida até agora
por imposição regimental, deverá oferecer à C~sa as exp!icações que se tornam indispensáveis, tendo em v1sta a mamfestação dos eminentes Senadores Nelson Carn~iro, Jt:t_tahy Magalhães, Esperidião Amin, Epitácio Cafetelfa e,_ agora, V.
Ex~, nobre Senador Maurício Corrêa.
O SR. MAURÍCIO CORRÊA (PDT- DF. Pela ordem.
Sem revisão-do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores,
entendo ser do meu dever, à guisa dessa questão de ordem
suscitada, trazer algumas considerações que me parecem imprescíndíveis neste momento.
Inscrevi-me para falar como Líder, após a Ord~m do
Dfa, exatãmente para poder ter uln espaço maior e atacar
as questões que eStãO sendo susCitadas em torno desse ~u~da
menral problema que é, na verdade, a entrega da Us1mmas
mediante um processo completamente espúrio, do ponto de
vista técnico e do ponto de vista jurídico.
Tomei conhecimento ontem, inusitada e até assustadamente, de que, entre um espaço de u~a sessão ordinári~
para uma extraordinária, havia-se reque~1do à Mesa o en~~~
nhamento dessa questão para ser exammada pela Com1ssao
de Assuntos Econô_micos.
-_
Em primeiro lugar, estranho a forma que se utilizoú para
chegar-se a esse resultado. Na lin?uagem, no _jargão fore~~e,
data maxima venia, chama-se ch1cana. E _chtcana grosseua,
poiS se pretende obter um resultado qu~ nã? é a~uele alvitr~
do. Quer dizer, como do ponto de vista JUrídtco nao se podena
chegar a outro resultado, através da obstruçã_o ~e ~bstáculos
que se colocam diante do segmento dessa provtdencia, proc~
ra-se, então, vencer-se pelo cansaço para que, an.tes.?o dta
_24, não se vote realmente o projeto de decreto legtslahvo.
Fiquei assustado porque, assim co~o já f~laram os Se_nadores Jutahy Magalhães e Nelson Carneiro, !J.aO entendo para
que a Comissão de Assuntos Econômicos exami~ar um problema eminentemente técnico, em que não se questiOna absolutamente nada de finanças, de economia, senão, Sr. Presidente,
os aspectos intrinsecamente jurídicos da questão posta ao exame do Senado Federal.
O Sr. Josaphat Marinho -Permite-me V. Ex~ um aparte?

O SR. MAURÍCIO CORRÍ:A- Se regimentalmente me
for permitido, ouço V. Ex• com o maíOr prazer.
o Sr~ Josaphid M3rinh0 -=-- S6 para ãcentUar, tenho a
impressão de que o Projeto Júnia Marise não foí à Comissã?_
de Assuntos Econômicos nem ninguém solicitou essa providência.
O SR. MAUR[CI<)-CORiu1:Á - Já a sulicitei e estou,
inclusive, tomando as providências com rela~ão -ao projeto:
estou apresentando uma emenda e, amanha, entro com o
requerimento. Mas o nobre Senador Humberto L'!cena está
com o requerimento de urgência, que, parece-me, Já comple-·
tou as assinaturas necessárias para ultimar o resultad~.
..
Sr. Presidente, Srs. Senadores, o processo utihzado e
extremamente estranho. E, como disse o Senador Jutahy Magalhães abriu-se um precedente e toda matéria poderá, em
tese, o~ melhor, concretamente, ser remetida a qualq_';ler das
comissões do Senado. Mas, no que tange, Sr. Presidente,
ao Procurador-Geral da República, é preciso que se lhe faça
justiça nesse instante.
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O Procurador-Gerar âa Rep-ública rião ·poderia: ajufzar
a ação direta de inconstitucionalidade, porque· se· ti:ã.ta âe-um decreto que regUlamenta uma lei. E a juriSprudência do
Supremo Tribumil Federal é mansa e pacífíca ao diiei quenão cabe ação direta de inConstitucionafidade em se tratando
de decreto regulamentador de lei. S. Ex~ t~m _-a respOnsabilidade do cargo que exerce-. Eu, no início, tinha estranhado,
mas fui examinar e vejo que ele -tem toda razão.
Sr. Presidente, são dez as representações que se encontram na Procuradoria-Geral da República, de várias partes
do Brasil, de sindicatos, de pessoas físicas, postulando que
·
o Ministério Público tome uma providência:
Não vou entrar, aqui, em questões _de mérito, nem nos
aspectos jurídicos. Abordei untem - hoje tenho um denso
material para explicar ao Senado da República, ao meu País
- o que na verdade está atrás disso, quando se_ atropela
a lei e se intioduz num edital condições não autorizadas pela
lei. Dentre uma dessas providências, Sr. Presidente, está o
estupendo aumento de capital da Usiminas, que foi feito n~
calada da_ noite viSando exatamente acomodar a situação da
Nippon Usiminas Kabashik Kaisha, acionista da Usiminas.
E quem autorizou- porque nãO foi a questão posta no prazo
legal-foi o Sr. Eduardo Mediano. Quem gere hoje os des_tiI.ft.1S da Sfderbrás e o que ela tem de ações na Usiminas é
exatamente o BNDES, qUe autorizou o aumento de capital;
assim, quem tinha 4,2% passou a ter 12,6% de capital dentro
da U siminas_._ Está provado. .
Sr. Presidente, acabo de tomar conhecimento que a Procuradoria-Geral da República ingressou, em Belo Horizonte,
com uma ação pública civil em que pede a nulidade do Decreto
n' 99.463, de 16 de ago~to de 1990, em seu art.38, III, c.
Diz a letra b:
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Senadores, pedindo-lhes, porque a privatização é a ·salvação
da-Pátria, porque o Brasil ficará desmoralizado perante as
nações do mundo inteiro, se não houver esse processo imediato de privatizaç36. Não é nada dissol É porque atrás desse
ass_unto há mutreta mesmo, Sr. Presidente. Porque, caso contrário, esperar-se-ia mais 15 ou 20 dias para realizar esse leilão,
que não seria feito açodadamente, porque vão s9brecarregar
a Usiminas de títulos furados e sem liquidez. E isso o que
estão querendo.
Não sou contra a privatização; não discuto a venda de
A ou de B. Discuto o· processo, a formã pela qual está se
procedendo.
São vários os homens da sociedade brasileira, brasileiros
autênticos que estão possessos de raiva com esse fato, estão
indignados; não podem manter-se calmos diante de um absurdo como esse. Na calada da noite! E agora~ diante dos nossos
olhos, qu_erem empurrar-nos uma ~ecisão dessa natureza.
Tenho certeza, Sr. Presidente, absoluta convicção, de
que o Poder J udiciáiio do meu País não permitirá que aconteça isso.
Amanhã esperO ter condições de trazer ao cOnhecimento
dos Senadores tudo que aconteceu com relação ao aumento
de capital da Usiminas e mais alguns outros aspectos que
envolvem essa questão, para dizer que esse leilão não poderá
ser realizado; se o for, será uma temeridade. __ _

O que o Senador Marco Maciel deveria fazer seria exatamente largar essa paixão com que está defendendo essa questão e aconselhar o Presidente da República a adiar esse ato
de verdadeira insensatez que o Governo Federal está praticando.
Sr. Presidente, espero amanhã complementar esses dab) a nulidade das Resoluções n'' 5, 6 e 7 da Comissão Diietof"a naparte Crri que institueni- iiiei6s -cre~p3ga dos, mas nesse instante, como os Senadores Epitácio Cafeteira, Jutahy Magalhães, Nelson Carneiro e outros, quero
mentos não previstos em lei;
protestar pelo ato, até extremamente deselegante, que não
c) a nuiidade do Edital n' BNDA 91 Usimiiias se enquadra em regras parlamentares, pela violência com qUe
na parte inteiramente indicada; e a nulidade do acordo foi praticado. No instante em que poderíamos votar, criou-se.
de acionistas- e dos atos que o integram, envolvendo o_ expediente ""estranho", p~ra que a Comissão de Assuntos
--- Ec_onômicos o' reexaminasSe, para saber se vai ganhar mais
a Usimínas, a Siderbrás, a Nippon e o BNDES.
Gostaria de deixar bem claro, aqui, sem nenhuma paixão, ou se vai ganhar menos. Sem nenhum desdouro, essa é a
a providência mais _certa que o Governo teria qtie tom-ar e verdade: não quiseram que votássemos.
que as Lideranças do Governo no Senado Federal teriam
Mas tenhÕ certeza <iue, ainda que seja fora- desse prazo,
que assumir: a de aconselhar o Presidente do BNDES, Eduar- esse Senado haverá de votar pela manutenção do Decreto
do Mediano, a adiar esse leilão. Ainda que o Senado Federal Legislativo e a cassação desse decreto espúrio~ Ou pelo menos
não vote favoravelmente à susperisão desse decreto, ·ainda as nossas vozes, daqueles que protestam contra iniqüidades
que não se tome nenhuma providência, embora estejamos dessa natureza, serão conhecidas.
abrindo mão das nossas prerrogativas- o que é um absurdo
-estou seguro, em face da absoluta Iegalida_de, que a Justiça
Isto, sim, é um desserviço para o Brasil. Nós defendemos,
brasileira vai declarar a ilegalidade desse edital, portanto, Sr. Presidente Mauro Benevides, a votação desse decreto ledo leilão que vai ser realizado. São várias as_ações existentes; gislativo. Estamos promovendo, isso sim, um verdadeiro ato
são vários os procedimentos ajuizados. Não é possível que de patriotísmo e a Nação brasileira seguramente irá conhecê-lo
não se encontre um juiz que dê, na verdade, o reconhecimento depois. Po~gue,_ se perdurar esse leilão, tenho certeza, será
dessa pretensão, porque ela é absurda, abusiva.
formada uma Comissão_ Parlamentar de Inquérito para saber
- - o que está âtrás disso, para saber o que envolve essa operação,
Sãbemos que vários brasileiros detentores de muito capi- e ela não vai resistir a um exame mais detalhado dos acontecital estão comprando TDA com deságios de 70, 80%, e Títulos mentes.
da Dívida Externa, enturrando as suas burras de títulos, para
empurrá-los na compra da Usiminas.- E isso não- estava na
Imaginem - repito aqui - o Sr. Eduardo Mediano na
Lei n~ 8.031 e passou a constar desse decreto-po-r edital. Essa Comissão de COnstituiÇão, Justiça e Cidadania, quando o Prea grande verdade, o que justifica o Sr. Eduardo Mediano sidente Nelson Carneiro, respondendo uma questão de ordem,
estar todo o dia, de gabinete em gabinete, ii:tsistindo com negou-lhe a palavra. Ele se levantou e disse: eu protesto.
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por uma dúvida, que deveria ser dirimida imediatamente,
com a indagação sobre se a tramitaÇão daquele expediente
do BNDES, teria que o fazer, tamb~m, o representante dos dirigido ao Congresso Nacional seria iniciada pela Câmara
empregados da Usiminas, como disse a Senadora Júnia Mari- dos Deputados ou pelo Senado Federal. Ninguém, naquela
se. Não era uma audiência pública. Não se tratava, portanto, tarde de sexta-feira, pOr mais sapieiiteS-Que Iossem oS assessores_ da Mesa e a assessoria técnica da Casa, se arriscou
da formalização de um ato pelo qual ele pudesse falar; seria
uma gentileza d?- Comissão e sabem_o_s que era bem dispen- a indicar por onde se iniciaria a tramit3.ção da matéria. Seria
na Câmara dos Deputados, a exemplo do que ocorre com
sável.
Mensagens do Poder Executivo? Essa matéria, para apreciaOs Senadofes, niuitos cte1es ciue apóiam o-Governo, a ção unicameral, não estava listada entre aquelas que poderia~
-tiracolo, acolitando o Sr. Eduardo Mediano, foram a todos justificai" o unicameralismo?
os Gabinetes do Senado. Todos aqui de-vcril ter recebido a
EntãoJ Srs. Senadores, com aquelas cautelas que devem
visfia -de S. S•
- -ser seguidas por quem tem assento nesta cadeira e desfruta
até hoje da confiança irrestrita e, âs vezes, até comovedora
O que, na Verdade, existe atrás disso é que a privatização de todos os Srs. Senadores, imediatamente fiz chegar às mãos
da Usimirias tem que ser feita na base da marreta, do cacete, do Presidente da Câmara, Deputado Ibsen Pinheiro, idêntiéo
do pau, e não pode passar do dia 24. Tenho certeza, e repito, expediente, a fim de que S. Ex\ lá, naquela Casa do Conatrás disso tem muita mutreta; e mutreta feíssima vai aparecer, gresso, também se orientasse em torno dessa proposta do
mais breve do que se espera.
Procurador-Geral da República.
Ora, protestar contra O'iuê? COmO? O Pteriái-"io enteÍlde"u
que ele não deveria usar da palavra. Se falasse o representante

Seria aconselhável que o Governo, com prudência, com
reflexão, ouvisse pelo menos o Dr. Célio Silva, que é um
l}.9mem que eu conheço,_ Consultor-Geral da- Repúbl~ca, e
determinasse que esse leilão fosse suspenso e que-se realizasse
um edital correto, expungindo dos seus terilJ.OS essas barbaridades que são os meios de pagamentos que eles encontraram,
sem a lei autorizar, para beneficiar Sabe DeuS-a quem.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Srs. Senado·
res, a Mesa sente-se no dever de interferir neste exato momento nos debates, depois da manifestação de -tantos Senadores a respeito do assunto, para que não se lhe impute_ a
responsabílidade por qualquer desídia ou omissão, na apreciação desta matéria de inquestionável relevância para a vida
econômica do País.
Pediria a atenção" dos Srs. Senadores para o relato que,
com absoluta fidedignidade, tentarei fazer _fleste momento,
invocando prazos, datas, horas para que realmente se ressalve
o comportamento da Mesa, a fim de que ela possa continuar
merecendo de todos os Srs. Senadores, e mais, da opinião
pública brasileira, o respeito e a consideração e não se busqu~,
nunca, qualquer tipo de interpretaÇão e"q"uivocaâa qUanto à
matéria enfocada, sem dúvida alguma, daquelas que merecem
uma atenção especial da Presidência e da própria C~sa, ainda
mais porque o inusitado na sua utilização pelo Procurador-_
Geral da República compeliria a Mesa a debruçar-se, até mesmo para buscar conhecer, em todas as suas·nuanças, sua tramitação.
·
- Informo aos Srs. Senadores que, às 17 -horas da última
sexta-feira 13 - , e parece realmente que foi um dia aziago
para todos nós - recebíamos do Sr. ProcuradÓr-Geral da
República um expediente em que S. Ex' fUndamentado em
relatório do Subprocurador-Geral da República, Dr. Álvaro
Augusto Ribeiro da Costa, propunha ao- Senado Federal a
utilização do inciso V do art. 49, já- que, no enterider do
Subprocurador - e com ele de acordo o Procurador-Geral
da República - teria sido exorbitado o poder regulamentar
na área do Executivo, ao ser disciplinado o processo de estatização da U siminas~
No primeiro momento, Srs. SeitãOores, com ã imenSa
responsabilidade de Presidente da Casa, senti-me assaftado

Às 18 horas de -sexta-feira,-·dia 13- ev-idente~erite q~e
não foi uma sexta-feira de agosto, foi de set~mbro - o Presidente da Câmara, Ibsen Pinheiro, estabelecia comunicação
pessoal com o Presidente do Senado, buscando S. EX' também
-jurista dos mais eminentes com exercício durante tantos
anq_s no Ministério Público em seu Estado: o Rio Grande
do Sul -uma solução para a questão. ChegamOs a evidência
de que deveríamos marcar uma reunião para a· próXirria segUnda-feira, a fim de que S. EX• e eu pudéssemos exatamente _
levar às Casas que dirigimos aquela orientãção iniciã.I para
apreciação do expediente originário da PreSidência Qa República.
Essa reunião, Srs. Senadores, foi antecedida de uma outra,- no domingo- e eu dis~ muito claramente: no domingo,
Srs. Senadores. No domingo, o Presidente do Senado Federal
coTicedeu uma audiência, na residência oficial do Seriado,
ao Sr. Ministro da Economia, Maret1io Marques Moreira e
ao Presidente e demais diretores do Banco Nacional de Desen- volvimento Económico e Social - BNDES. E, naquela ocasião, aquelas autoridades, sobretudo o Ministro da Economia,
_Fazenda a Planejamento, externaram a preocúpaÇâ<i conseqüente do expediente da Procuradoria-Geral da República
e do prazo para a realização do leilão, já estabelecido no
cronograma· questionado na Justiça para o próximo dia 24
de setembro.
Srs. Senadores, afirmei ao Sr. Ministro Marcílio Marques
Moreira que a especulação, segundo a qual, no trâmite de~_ta
matéria, poderia-haver recusa, de plano, da Presidência da
Casa na apreciação do expediente da Procuradoria-Geral da República, evidentemente, isso não ocorreria comigo na Presidência desta_ Casa, detendo, como -ocorre; -a confiança dos
meus pares. S. EX' deixou a minha reSidência absolutamente
convicto de que a tramitação se processaria com a minha
responsabilidade na condução. de todos aqueles lances que
dependessem unipessoalmente da minha decisão. Na segunda-feira, âs 11 horas, reuni-me com o Presidente
da Câmara, e com o Presidente do BNDES, Dr. Eduardo
Mediano, que estava acompanhado do Líder do Governo nesta Casa, Senador MarCo Maciel.
Depois de uma breve exposição do Dr. Eduardo Mediano, foi acertado -não com S. S', mas com os Membros
da M~sa _do Senado Federal presentes em Brasflia naquele
dia --que o expediente seria lido, como o foi, às .14 horas
e 30 niinutos, na segunda-feira.-
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Em seguida, Srs. Senador~s, determinei -_e é o próprio
Regimento que o prescreve --a publicação dessa matéria.
E foram tantas as solicfta,ções que o ·Cegraft~v~_qu~--~mpliar
a tiragem normal de um processo ordinário, para que nós
o divulgássemos de todas as formas, especialmente pa:fa ·que
todos os Srs. Senadores tomasse conhecimento da proposta
da Procuradoria~Ger_al da República.
. _
-·
__
No dia seguinte, no Gabinete da P_residência,_ copt todas
as Lideranças do Senado presentes, fizemos uma reunião e
ficou acertado que a matéria seria encaminhada à Corolss.ão
de Constituição, Justiça e Cidadania. _ . -· ___
_
Naquela ocasião, o Senador Nelson Carneiro, em sua
residência, realizando trabalhos jurídicos e~ que é__mestre,
foi notificado pela Presidência de que a matéria lhe seria
encaminhada imediatamente, e de modo presto, designoue até teve a lhaneza de me comunicar a sua deliberação Relator da matéria o nobre Senador Mã.ui-Ício Cotrêa, que:
na mesma ocasião, recebia o processo que lhC fora distribuído
pelo Presidente da ComiSsão-de Coilslitu-iÇão, Justiça e CidaR
dania, Senador Nelson C<:~;rnei_ro.
Na quartaRfeira, reuniaRse ess,a Comissão ejá apreciava
o parecer do eminente_SenadQr Maurício Corrêa, de que resultou um projeto de decreto legislativo, alcançando aqueles
itens que, no edital de desestatização da Usiroinas, fOram
inquinados como inconstitucionais pelo ilustre Vice-Presidente
da citada Comissão. Por 12 votos a 8, a Comiirsao de CoostiR
tuição, Justiça e Cidadania decidiu, portanto, aceitar o projeto
de decreto legislativo do nobre _Relator. Antes disso a_ Me~a
já deliberara - da mesma forma como o fez a Câmara dos
Deputados - apesar, de acoplar o expediente da Procuradoria-Geral da República --no caso do Senado - ao projeto
da eminente Senadora Júni.a Maris'e, obedçcend9 aquela sistemática de que, em se tratando de matérias correlatas, o apensamento dos processos acorre dentro da trad.ição parlamentar.
Ontem ã tarde, sentindo que--= em razão da decisão
da Comissão de ConstituiÇão, Justiça e CJâadania- o Plenário seria fatalmente instado a decidir em torno da matéria,
já que era do conhecimento do Presidente _.a existênçia de
um requerimento firmado pelos Srs. Senadores Humberto
Lucena e Eduardo Suplicy, solicitando a dispensa de interstício
do projeto originário da Comissão de Cortstituíção, Justiça
e Cidadania, a própria Presidência começou a circular no
plenário para sentir a manifestação dos Líderes, até mesmo
com a benevolência da Mesa, porque realmente foram muitos
os Senadores que intervieram naqueles entendimentos, inclQsive q Presidente da Comissão da Coilstituiçãb_, Justiça e Cidadania, Senador Nelson Carneiro e o Lfder do Governo, Senador Marco Maciel.
Ao final daquela sessão, chegou à Mesa um requerimento
do Senador Esperidião Amin solicitando que o Presiclente,
de ofício, determinasse- o encaminhamento da matéria, que,
por envolver, no entender de S. Ex~ indiscutível conotação
econômka~,- deveria ser apreciada pela Comissão ·específica,
no caso a ComisSão de Assuntos Económicos~
Informei ao· ilustre rcpresetante de _Santa Catarina qUeme era defeso acolhei a -sy_a proposição, porque ela não tinha,
no meu entender, nenhum cabimento regimental, e só quem
poderia decidir sobre a matéria seria o Plenário, no exercíciO
de sua soberania.
E foi O que ocorreu. Diante da minha recusa, O Senador
Espeiidião Amin submeteu ao Plenário O seu requeri_mento
que, evidentemente, foi aprovado, num_a_ manifestação que,
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equivocada ou não, se extraiu de uma decisão que extrapola
a competência da própria Presidência da Casa.
----Por outro lado, estou sendo informado de que, na Câmara
dos Deputados, a matéria, também aflorada com requerimento de urgência firmado por 258 Patlamentares, foi à deliberação daquela Casa do Parlamento e, hoje, por volta de
13 horas, o Plenário decidiu inaceitar a urgência requerida
pela mãioria absoluta da Câmara e, por 228 votós Coiitra:
112,-ã urgência não foi concedida àquela proposição.
. A informação que dispõe a Mesa é a de_ que o nobre
senãdor Humberto Lt~ceria e outros Líderes dq Senado estariam- articulando a aprese_ntação de_ um requerimento de__ ur~
gência que atendesse aos requerimentos regimentais, para
que, apreciado hoje e havendo necessidade de defluir um
prazo de duas sessões or_dinárias, a matéria pudesse ser, em
caráter de urgência, analisada na próxima segunda~feira, o
que Subtrairia da Comissão de Assuntos Económicos a sua
- apreciação"- dentro do trâmite formal. Ao Plenário caberia,
após parecer oral a ser exarado ou prolatado por um dos
integrantes d~ Comissão, indicado pela sua Presidência, examiflãr' a matéi'ia:
·
Permitõ-riie -destacar também que a Secretaria Geral da
Mesa fez chegar à Comissão de Assuntos Económicos, -na
manhã de hoje, às dez horas o processo respectivo, ese aquele
órgão técnico, por razões que independem da minha vontade,
não se reuniu para apreciar essa proposição, evidentemente
a Mesa não teria condições de responder ou informar quais
as razões que determinaram o seu posicionamento abstencionista.
Eram esses os esclarecimentos que desejava transmitir
ao Plenário neste- inslaiite-, na expeCtatiVa de que não se permita mais - e é ess-a a grande preocupação, pois isso não
tinha ocorrido até esse momento - , que a Casa se omita
na sua decisão. A Casa deve votar as proposições submetidas
ao seu crivo e ã sua apreciação. Essa nossa posição, tantas
vezes alardeada a nível de Senado, como também a nível
de Congresso, será defendida sempre com o maior empenho,
para não tOrnar viilileráVel O Congrçsso ç o Se~_fldo brasileiro.
Is_so ~o que tem ocorrido até hoje, e nessa diretriz contin1:1arei
a traQ~lbar, evidentemente respeitando, como no caso dessa
deciSão, a primeira manifestação do Plenário.
__ _
_ ~o~antO, eram _i;steS os esclarecimentos que me sentia
no_dever de transmitir à Casa, com .todas as minudências,
datas, horários e até a indecisão que me assaltou no primeiro
momento sobre se o· início da tramitãÇáO dessa proposição
deve-r:ia se dar na Câmara dos Deputados ou no Senado Federal, Olf.SÍmultan~am~nto nas duas <_=asas, como passou a ocorrer.
-Éram esses os esclafecimentos da Mesa, ·diante das intervenções dos eminentes Senadores já referenciados.

--o- SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - A Presidência conCede a palavra ao eminente Líder, Humberto Lucena, que fez chegar à Mesa o seu desejo de usar a palavra.
_ O SR. HUMBERTO LUCENA (PMDB - PB. Pronuncia
o seguinte discurso. Sem revisão dO orador.)- Sr. Presidente,
Srs. Senadores, é profundamente lamentável o que vem ocorrendo no Senado, desde a tarde de ontem. Os Oradores que
me antecederam já colocaram a posição dos demais Partidos
_no que tange ã tramitação, no" Congresso Nacional, da matéria
relacionada- com o procesSo de privatização da Usiminas. _
Sabem V. Ex•\ Sr. Presidente e Srs. Senadores, que nós,
da OpOsição, por ocasi'ãó da apreciaÇão do Plano Collor I,
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pelo Congresso Nacional, consÜbstanciado através de vária_s forma de pagamento, no caso da privatização da Usiminas,
medidas provisórias que ali foram transform-adas em projetas títulos de conversão da dívida pública e outras modalidades
de lei de conversão, embora com protestos, com ressãlvas, de moeda que não constam da lei de privatização. Diante
com alterações através de emendas foram aprovados, inclusive, disso, o Sr. Procurador-Geral da República, afirmando que
o Projeto de Conversão que, afinal, resultou na lei que regula sem prejuízo de outras medidas a serem tomadas pelo Miniso- Plano de Desestatização. Portanto, o Congresso e, mais tério Público, decidiu encaminhar o assunto para exame do
precisamente o PMDB, em nenhum moinento, fiCou contra Congresso Nacional, tendo em vista sua competência privao programa de privatização das empresas públicas.
tiva, nos termos do art. 49, § Y', de sustar os atos do Poder
Entretando, Sr. Presidente, Srs. Senadores, parece-noS Executivo que extrapolem o poder de regu!amentar a lei.
que, como bem acentuou, no seu brilhante discurso o_ nobre
V. Ex~, muito apropriadamente, reuniU, no seu gabinete,
Senador Maurício Corrêa, acima de qualquer cnmpromisso, todas as Lideranças que concordaram, apenas com unra ressala nós-, que somos Senadores e Deputados com ass~nto nas va do Senador _Marco Mac~~l, Líder do PfL e do _Governo,
duas Casas do Congresso Nacional, cumpre o -dever indecli- errl que a matéria fosse encaminhada à Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.
nável de zelar pela Constituição e as leis do País.
Trata-se, neste instante, não de: ser contra o processo
Ali chegando, por uma expressiva maioria, foi aprovado
de privatização -~das empresas, mas de exigir que ele se faça, o parecer do- nobfe Senador Maurício Corn~a que concluiu
rigorosamente, dentro da ordem jurídica vigente, sob pena por um projeto de decreto legisla~ivo que susta os atos a
de estarmos contribuindo para a prática de atos abusivas, que me referi e que foram reputados pelo Sr. Procuradorque, pela insistência com que querem que sejam mantidos, Geral da República coino exorbitantes do poder regulamenSr. Presidente e Srs. Senadores, passam a ser ãté considerados tar.
suspeitos, como colocou, na tribuna desta Casa, -o nobre SenaSr. Presidente, V. Ex\ ao resolver a QueStão de "Ordem,
dor Maurício Corrêa, com a sua responsabilidade de Líder aqui levantada pelo nobre Senador Nelson Carneiro,- já se
do PDT.
referiu ao que ocorreu ontem. Como não conseguimos o apoio
Longe de mim levantar qualquer dúvida quanto à honora- do nobre Líder do Governo nesta Casa e do Bloco PFL-PRN,
bilidade de qualquer pessoa que atua na vida pública neste para o pedido de urgência urgentíssima; encaminhamos ontem
País; até porque sou polític-o; há 40 anos, parlamentar a nível a V. Ex~ um requerimento, solicitando a dispensa de intersestadual e a nível federal - na Assembléia do meu Estado, tício. Mas, fomos surpreendidos, de última hora, com um
na Câmara e no SeDado-- e sei o qiiafitO é -fácil se difamar - pedido de remessa dessa matéria à Comissão de Assunto~
os homens públicos.
Económicos que, como bem foi dito aqui - , inclusive pelo
Mas, Sr. Presidente e Srs. Senadores, é inconstestável, nobre Senador Nelson Carneiro- não tem competência para
um governo que se preza tem que ser transparente, não pode falar sobre uma matéria como essa que envolve apenas assunto
admitir que, no curso de sua administração, ocorram fatos de ordem jurídica.
ou se pratiquem atos que não tenham base legaL Não descoEntão, essa foi claramente uma medida protelatória, para
nhecem V. Ex•~ Sr. Presidente Sr.s. S~nadores, que a luta que o Senado ~ãp votasse, (1 tempo e a hora, uma matéria
contra a privatização da Usiminas vem --Ocbtréndo, há mUito de transCendental importância para o País. tempo neste País, por parte, sobretudo, da maioria daqueles
Quero, neste momento, lançar o meu mais veemente
que representam, no Congress6~ o Estado de Minas Gerais protesto contra esse procedimento. Entendo que o Senador
e de outros setores da sociedade que entendem que, sendo Marco Maciel, por quem tenho o maior apreço, o maior respeiuma empresa rentável a Usiminas não deveria ser objeto, to, a maior admiração, está assumindo uma grande responsa-=
agora, de privatização. POr isso mesffio, na Câmara, há um bilidade perante o Sen~d?, o Congr_~~so e a Nação, quando
projeto de autoria do Diiputado Vivaldo Barbosa, Líder do S. Ex• insíSte em que nós não apreciemos o parecer da ComisPDT, e aqui no-Senado há dois, um projeto de decretO"teg!Sla-. são de Constituição, Justiça e Cídadanía. MaiS do que isso:
tivo da Senadora Júnia Marise, do PRN de Minas Gerais, diante da omissão do Plenário do Senado, acontecerá no próxie um projeto de lei do Senador Maurício Corrêa 1 Líder do ·mo dia 24 o leilão de privatização da Usiminas, liavendo a
PDT nesta Casa.
possibilidade de que a empresa seja, naquele dia, alienada.
Essas proposições, Sr. Presidente, Srs. Sei:iadores, ví- Certamente, Sr. -Presidente, Srs "Senadores, o Sr. Procuranham tramitando normalmente, até que, próximo ao leilão dor-Geral da República entrará com um recurso, no Supremo
que deve S6- realizar no próXimO dia 24, o Sr. Procurador-Geral Tribunal Federal, para anular a transação, porque obviamente
da República Dr. Aristides Junqueira- um homem de con- é_ ilegal. Aí, sim a privatização das empresas públicas estará
duta exemplar sob todos os pontos de vista e, por isso, recon~ prejUdicada neste País, porque ninguém mais terá como acreduzido ao seu posto pelo Senhor Presidente da República, ditar num processo que se inicia Viciado.
·
e homenageado unanimente pelo Senado, não só na Comissão
O Sr. Procurador-Geral da República deu hoje entrevista
de Justiça como neste Plenário--:- enviou a V. Ex•, um expe- ao jornal O Globo, que vou ler, para conhecimento dos Srs.
diente que colocou o Congresso Nacional em briQs. E tal Senadores:
fato ocorreu, na medida em que ele levantou, claramente,
SE LEGISLATIVO NÃO ATUAR,
que o Poder Executivo havia -exorbitado do seu poder regulaPROCURADORIA AGE
mentar, ao emitir um decreto, ao admitir uma Resolução
da Comissão de Privatização e um Edital, também, da lavra
BRASÍLIA - A Procuradoria-Geral da l<.epúdaquela Comissão, porque todos esses atos, Sr. Pr~Sidente,
blica pode propor à Justiça algum tipo de medida contra
Srs. Senadores conteriam, na sua essência, conforme está refeo processo de ptjvatização da Usiminas caso o Conrido no parecer tio Sob-procurador, aprovado pelo Procuragresso Nacional não consiga tomar alguma atitude em
dor-Geral da República, ilegalidades flagrantes. Ou seja, tanto
tempo hábil para impedir ou legalizar a operação de
o Decreto, como a Resolução, como o Edital incluem como
venda da siderúrgica mineira. A infOrmação é d-o Procu-
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rador~Geral da República, Aristides Junqueira. Segundo ele, já existe na PrOcuradoria um grupo de procuradores analisando alternativas jurídicas para a questão.
-Nós estamos esperando que o Congresso Nacional atue na questão de alguma forma, ou legalizando
as regras editadas pelo Executivo que o Ministério Público entendeu irregulares_, ou até sustando _o processo
-explicou Aristides Junqueira.
Vejam V. Ex• e os Srs. Senadores que ficamos realmente,
numa situação muito delicada. Não se diga que o Sr. Procurador-Geral da República extrapolou das suas atribuições, em
absoluto. O Sr. Procurador-Geral da República é Chefe do
Ministério Público, é o fiScal da lei. Tenb.o a certeza de que
S. Ex~ agiu com a m_ajor_ independência - o que s_empre
caracterizou a sua atuação- e com grande_ espírito públi~o.
O que S. EX" cjuis~ com o seU expediente, foi apeftas alertar
o Congresso Nacional, com relação ao que se estava passando.
Cabe~nos, portanto, cumprir a' nossa atribuiçãõ cOnStituCionaL
de caráter privativo, que é o-tic justamente sustar esses atas
do Poder Executivo.
-- O Sr. Eduardo Suplicy- Permite~me V. Ex~ um aparte?

O SR. HUMBERTO LUCENA- Ouço V. Ex• com pra·
zer.

O Sr. EduardoSuplicy- Pedi o aparte para, em primeiro
lugar, dizer da nossa preocupação, em especial com o procedh
menta havido para esse leilão e no que diz respeitO a essa
cesta de moeda a que- alguns Senadores, que já se pronun ·
ciaram, fizeram referêncía. Ainda hoje, procurei obter esclare·
cimentos, junto aó Sr. Eduardo Modiano, Presidente do BN·
DES, na medida em que não acredito seja satisfátória a fOrma
como aquele órgão e o Governo brasileiro considerara_r;t que
os Títulos da Dívida Externa poderiam sofrer-- um-aesagro
de 75% para a finalidade do programa de desestatizaçãc
Economistas do Conselho__Regionalde Econo~ia q~ __M_ina
Gerais fizeram um estudo analisando essa questão e mostra
ram que quando o BNDES e o Governo Federal resolverarr.
pelo deságio de 25% dos títulos da dívida externa, levando
em conta a possibilidade de títulos que poderiam ser aplicados
para compra de empresas estatais na região da Sudene e Su~
dan, e aquelas possibilidades que ocorreriam fora de áreas
incentivadas; se fosse para considerar fora das áreas_ incentivadas, o deságio deveria ser de 40%_ ~ não de 30. Houve,
portanto. inexistência de deságio prévio exigido em lei, pois
a Resolução n' 82/90 do Senado Federal haveria estabelecido
condição adicional para utilização de títulos da dívida externa
no processo de privatização, qual seja a exigência de que
ess_es créditos somente poderiam ser utilizados na aquisição
das participações acíánária no âmbito do Programa Nacional
de Desestatização se sOfrerem deságio prévio através de mC.ca~
nismos de mercado. Não houve isso. No Leilão que está para
ocorrer na segunda~feira, se não houver? sua sustação, pode~
remos encontrar um proprietário de um valor nominal de
100 dólares em títulos que, submetido ao deságio arbitrado
de 25%, poderá entrar na disputa valendo 75 dólares; enquan~
to outro proprietário de papel-moeda no valor de 100 dólares
que entra pelo que vale. No decorrer do leilão, o preço da
ação a ser comprada poderá criar disparidades tais que certa·
mente o proprietário do título da dívida externa vai estar
em grande vantagem. Esse é um tipo de procedimento que
está causando imensas dúvidas entre todos nós Senadores e
Deputados Federais. Ademais, temos muitaS dúvidas sobre
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aquilo que ocorreu com os títulos da dívida agrária. Embora
até haja legalidade nesse procedimento, é preciso notar que
nem mesmo o Executivo havia enviado, junto com a Medida
Provisória no 294, a possibilidade de utilização de títulos da
dívic:Ia agrária para o programa de desestatização: Fo~ aqui,
no Senado Federal, que de uma hora para outra, isso foi
introdu~ido_. Na ocasião, apresentei destaque para retirar esse
dispositivo, mas não foi aprovado. Não sabia eu disso porque,
do contrário, teria alertado o Senado de que informações
privilegiadas estavam acontecendo para alguns possíveis porta~
dores desses títulos da dívida agrária. Esclareceu~me o Presi~
dente Eduardo Mediano que, no máximo, 5%- do total do.
leilão poderá ser utilizado com títulos da dívida agrária. Mas,
ainda as·sim, são pessoas- que poderão ter extraordinário lucro
com a utilização desses títulos. Do ponto de vista do que
ocorreu; regimentalmente, prezado Líder do PMDB senador
Humberto Lucena, gostaria de pensarmos juntos em um pro~
blema havido. Na primeira sessão extraordinária de _ontem,
surgiU -um requerimento, quando nem todos estavam aqui
nó--plenário,-pedindo que fosse encaminhado à Comissão de
AsSunfos Econômicos essa matéria. O que riie pergunto; tendo
em vista que alguns de nós membros da oposição não estávamos em plenário, mas que na ·sessão extraordinária seguinte
por maioria dos presentes, corno provavelmente poderia acontecer, pressuponho, mas na medida em que_ os Líderes da
maioria dos partidos haviam assinado a urgência, urgentíssima
do projeto, será que na interpretação da Presidência da Mesa
em se verificando, ainda mais se isso p"udesse ser consfataao
pela maioria do plenário, a vontade de que houvesse a aprecia~
ção em regime de urgência, urgeritíssima, náo poderia essa
ter sido a interpretação ap~sar da aprovação do requerimento
anterToimente colocado? Essa a dúvida que me vem à mente,
Sr. Líder do PMDB, e quem sabe poderia V. Ex• fazer alguma
sugestão se ainda for possível. Por que razão? Porque o que
importava aqui era ã_ Vontade da maioria do Ple_nário que
soberanamente poderia -'talvez ainda possa- sugerir ao
Presidente do Senado um procedimento de acordo com a
vontade dern~craticamente decidida pelos Srs. senadores.
O SR. HUMBERTO LUCENA - Agradeço a contribuição de V. Ex*ao debate pois trouxe exclarecimentos muito
valiosos. Quanto à tramitação da matéria, creio, nobre Sena~
dor Eduardo Suplicy, que, agora, temos que nos ater ao reque~
rimento que encaminhamos à Mesa e que deverá ser lido
no EXpediente, em seguida,no qual estamos solicifãndo queo Projeto de Decreto Legislativo sugerido pela Comissão de
Constituição Justiça e Cidadania, por inidatíva do Relator,
·senador Maurício Corrêa, seja apiéciado em regime de urgên~
cia.
Eram aS considerações que tinha a fazer, Sr. Presidente.
(Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Concedo
a palavra ao nobre Senador Marco Maciel, que_ fa_lará pela
Liderança.
O SR. MARCO MACIEL (PFL- PE. Como Líder. Sem
revisão do orador.) -Sr. Presidente, Srs. Senadores, gostaria
de iniciar minhas palavras dizendo da significação que tem,
não apenas para o Gove_rno, -mas para o .Paí~, o debate da
questão relativa ao Programa de Desestat1zaçao e, de modo
particular, com relação à privatização da_ Usim!nas. .
Não vou, Sr. Presidente, fazer constderaçoes mats genéricas sobre quanto considero importante para o País. no s~u
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programa de ajuste fis~~ de superação das suas dificuldades
fiscais, o prograrita de privatização.
Não estaria exagerando se dissesse que dentro do progra-

ma 'de ajuste fiscal a etapa mais importante seja a da privatização e aquela que talvez possa produzir resultados concretos
mais Imediatos, porque não somente tem ·-efeitos internos,
mas também tem inegáveis efeitos externos, na proporção
em que sinaliza para o mundo que o País se dispõe a abrir
a sua economia, nós que temos, reconhecidamente, uma das
economias mais fechadas e, conseqüentemente, uma das menos suscetíveis -à- agregação de capitais externos.
É por essa razão que 6-p~rograriia de desestatização surgiu
concomitantemente ao programa de estabilidade económíca,
que se volta, não apenaspara combater a inflação, começandq
com o combate ao défícirpüblico, mas também, e sobretudo,
para fazer com que; obtida a estabilidade, possamos voltar
a crescer. Já se disse aqui, e com muita propriedade, que
a décac'a de 80 foi uma década perdida. Queremos que a
década de 90 não 0 seja. E para isso não basta agir com
palavras. Res. non verba, já diziam os romanos; "Ates, não
_
palavras'; é o que nos cumpre fazer agora.
Não adianta estarmos vergastando govenl.os p-assados;
não adianta es-tarmos verberando a situação-em que ~ive o
país. Não adianta, como disse, certa feita, Elf::a~_Oi Roosevelt,
"protestar contra a escuridão." O que é fundamental é acender
uma vela. Não queremos aqui protestar contra- a escuridão.
Estamos com esse programa de estabilização económica e,
de modo especial, com o p-rograma de desestatização acendendo uma vela. Uma vela que, certamente, vai começar
a clarear o horizonte que nos livrará da recessão, fazendo
com que o País volte a crescer.
Sr. Presidente, era esta a primeira colocação qu·e gostaria
de fazer aqui e agora, por entender extremamente oportuno,
na hora em que se suscitam,- surpreen~entemente, às vésperas
do leilão, questões, firUlas - como se disse na Câ~'!_ra dos
Deputados - em relação ao cumprimento do Programa de
Desestatização·.- Aliás,- é importante lembrar que esse programa foi aprOVadO pelo Congresso Nacional, cuja C()_miss?o
Nacional de Desestatização foi aprovada ta!Jlb_ém por lei deste
Congresso Nacional . .1\ propósito, os integrantes da referida
Comissão foram: --e sá.o_soh_- este aspecto privilegiados nomeados não por ato do_ Poder Executivo, mas pelo próprio
Congresso Nacional vez que, por exigência da lei contida no
Plano Collor I, estabeleceu-se que seus 11 ou 12 membros
teriam que ser submetidos à consideração do Congresso Nacional, e o foram.
O Sr. Jutahy Magalhães- Permite V. Ex• um aparte?
O SR. MARCO MACIEL- Teria muito prazer em ouv.r
o seu aparte, nobre Senador Jutahy Magalhães, mas gostaria
de encerrar esta parte vestibular da minha intervenção para
que, posteriormente, possa o meu discurso ser enriquecido,
fertilizado, com a contribuição que certamente V. Ex~ trará.
Sr. Presidente, pacientem~nte, ag_uardei que outras Lideranças se manifestassem para que pudesse_ produzir, oportunamente, palavras que acho adequadas, no momento em que
esta questão é suscitada aqui no Se~ado Federªl. _Por. isso,
gostaria- de insistir no ponto que me parece s.er o primeiro
da minha colocação, a importância do programa de desestatização, dentro de_sse projeto mai()r de reconstrução nacional
que passa antes de mais nada pela estabilidade financeira
do País, ou seja, pelo desaparecimento do déficit público,
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que por sua vez vai propiciar as condições indispensáveis para
qUe o País volte a crescer.
Antes de ouvir o aparte do Senador Juathy Magalhães,
ain-da gostaria de dizer, Sr. Presidente, algo que me parece
muito importante e que tem muito a ver, também com outra
questão_que a meu ver é crucial nesse processo de desenvolvimento do País, a modernização do Estado brasileiro.
Não podemos ter, diferentemente de outras econ-omias
do mundo, um Estado tentacular que invade_ todo o território
da iniciativa privada e deixa de cuidar daquilo que é tipicamente função do poder público, ou seja, a promoção social,
_olhando nomeadamente para a educação, a saúde, a previdência social e a segurança.
O que está havendo no Brasil ou o _que houve infelizrllerite
aqui - e não quero lançar luzes no passado - foi que o
Estado cortsumiu- os seus recursos no plano económico e deixou, o que é extremamente grave, ao total desabrigo os investimentos na área social. Assim, tivemos a privatízação da edu-cação, da_saúde e, agora, Sr. Presidente, é inacreditável, estamos
assistihdo à privatização da segurança, da segurança pública
e da segurança in_cJividual._ Já há empresas de valores que
têm efetivos superiores a muitas PMS estaduais. Por quê?
Porque os Estados, limitados em seus orç_amentos no plano
social, ocuparam-se - e não têm como sair sem dor - do
território econômico.
Esta é, Sr. Presidente, a primeira grande linha que gostaria de situar, até para que esse de_bate sobre a questão da
desestatização não se faça como uma questão menor, como
a venda de uma empresa, ou como algo que vá causar qualquer
dano ao inter~sse nacional, quando é justamente o contrário
o que ocorre, na minha opinião, Sr. Presidente, porque é
com esse programa que vamos dar saúde, rigidez ao Estado,
e é a partir daí que vamos fazer com que o Estado recUpere
a sua capacidade de poupar e, assim, possa voltar a investir,
fazendo com que a sociedade volte a crescer, e crescer de
forma correta, promovendo um desenvolvimento so_cialmente
justo.
<?uço com prazer o riobre Senado~ Jutahy Magalhães.
O Sr. Jutahy Magalhães - Senador Marco Maciel, V.
falou em vestibular; V. Ex• não faz vestibular, V. Ex_~
é PhD em políticac
O SR. MARCO MACIEL c"--- Muito obrigado a-V. Ex•;
vou colocar isso no me\' curriculum.
Ex~

OSr.Jutahy Magalhães- Quero dizer a V. Ex' o seguinte: V. Ux~ falou, porexernplo1 que nós, no Congresso, aprovamos a Lei de Privatização. E verdade, com votos contrários
de alguns. O Projeto_ de Lei de Conversão foi muito mais
am-plo e foi vetado em vádãs partes pelo Presidente da República, mas votamos; de qualquer maneira, o Congr~sso aproVou. Mas, veja V. Ex~. o Congresso rejeitou, esta vã ria medida
provisória, estava no Projeto de Lei de Conversão do Deputâdo Marcelo Cordeiro, a possibilidade de pagamento desse
processo de privatização com títulos da dí~ida externa, e o
Coitgresso retirou; portanto rejeitando de plano essa possibi~
lidade de privatização do título da dívida externa para pagamento das empresas privatizáveis.-Vdo um decreto des~a Comissão Diretora;·o qual não teve o meu voto, toas foi votado
pelo Congresso e deu o direito de se fazer a conversão pelo
título da dívida externa. Então, _a Comissão Diretora extrapo~
!ou. Estou me referindo a isso_apenas porque V. Ex~ citou
essa questão da ·votação. O ponto principal do meu aparte
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é que V. EX", como Líder do Governo, te-rãã grande responsa- mando, desculpe a expressão. Não podemos aqüi nos esquecer
bilidade quanto a urna decisão nossa, seja ela qual for: convO- da hierarquia das leis. Em primeiro lugar, fomos contra uma
car os seus liderados que não estão aqui para que venham determinação, uma proposta que veio da medida provisória,
ao plenário para dar número e assim podermos votar. Iríamos_ o Congresso manifestou-se contrariamente. A Constituição
determina que a criação de moedas deve ser feita -através
ver com quem está a maioria. ·
Eu, por exemplo, discordo da decisão da C_â_maia; foi de_ projeto de lei das duas Casas do Congresso. O_ que é
um erro, mas a Câmarã votou, aferiu a maioria, que foi contra esSâ Cesta que está af? É uma cesta de D;lOedas, é uma criação
a urgência requerida, mas havia maioria absoluta presente de moedas para pagamento! Projeto de Resolução,do S.enado
no plenário para votar. Já não podemos nos omitir nas deci- tem uma eficácia restrita, pois não é uma lei.
Hierarquicamente, está abaixo da le_i. Veja_ V. Ex' que
sões. Tcm_os que decidir a favor ou contra, mas decidir. Não
importa qual seja a decisão. Temos que conVocar os nossos não podemos ficar aqui discutindo questões diferentes. Temos
companheiros para virem ·ao plenário votar e decidir. E esSe que ver o que determina a Constituiçã(), o que o Congresso
o apelo que faço a V. Ex~, ou seja, para que peça ao Senador decidiu, estabelecend_Q, através de uma lei a retirada do Título
Ney Maranhão convocar os Srs. Senadores do Governo para da Dívida Externa, e, depois, o que a Constituição determina
virem junto com alguns dos nossos colegas alilda DOS gabine- para a criação de novas moedas. Inclusive, todas as notas
--técnicas do Tribunal çle Cqntas eram contra que se aceitasse
tes, para que, todos juntos, vofe-mós.
o título da dívida externa como forma de pagamento.
O sr. Mansueto de Lavor --Permite-me-V. Ex~ um -apar- ·
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -:~A ]'resi.
dência interrompe o nobre orador, Senador Marco_ Maciel, te, Senador Marco Maciel?
para informar à Casa que há proposta de prorrogação desta
O SR. MARC6 MACIEL- Gostariã antes d~ respOnder
sessão por 30 minutO~. Se nao -hQuver_gbjeção do Plen4rio, às colocações do SenadorJutahy .Magalhães.
~
considero aprovado o requerimento da prorrogação da sessão
-É_oportuno, oportuníssimo -lembrar qUe -não-IoCesse Q
e cancelada a do .Congresso Nacional.
entendimento, por exemplo, de outras cortes do País incluO SR. MARCO MACIEL- Sr. Presidente, prossigo res- sive, o entendimento insuspeito do Tribunal de Co~tas da
pondendo às colocações apropriadas do Senador Jutahy Maga- União. Eis o que diz o Tribunal de Contas, vou ler o parecer
-lhães, por que elas me permitem fazer dois esclarecimentos aprovado, à unanimidade, por seus membros: - --que consider;o nucleares com relação à questão.
''Não há como lançar -dúvidas sobre a legalidade
Em p'rirneiro lugar, nobre Sena~or Jutahy Magalhães,
da autorização da dívida externa do se to r público fedeo problema da utilização dos títulos da dívida externa é uma
ral no pagamento de aquisições de participações acioriá-questão que não foi miiitõ liéilf esclarecida, pelo que estou
rias no âmbito do Programa Nacional de Desestativendo aqui no plenário.
zilção. Isso, evidentemente, nas condições fixadas no
Gostaria de trazer agora a V. Ex~ esclarccinientossobre
setor do Sen.ado Fed.eral, que ampara o procedimento."
a questão.
"Vale dizer'~ - e o grifo aí não é meu - "de
Por ocasião do Plano Collor II houve emenda-- de fato
um l_ado, em s_e tratando de-cré;dito exterO:o de médio
que determinava de que se retirasse a possibilidade de títulos
e longo prazo, de outra parte, se esses créditos sofrerein
da dívida externa. O Governo concordou com a retirada desse
um deságio prévio através do mecanismo de mercado."
dispositiv-o, tanto_ assitif que o projeto de_ conversão foi aproEntão, veja V. EX1' que esse foi o entendimento do Tiíbuvado consensualment~, e a matéria,_ sancionada sem vetos, nal Çe Contas da União.
pelo menos na parte que se referia à questão dos títulos da
· O Sr. Jutahy Magalhães- Antes que V. Ex• começasse
dívida externa. Mas havia uma explicação para haver a condea
ler, disse que faria menção a isso. O que vale é a decisão
nação da utilização dos títulos da dívida externa, Qual? Basicamente uma. Naquele momento o Brasil estava no estágio do Tribunal Pleno, inclusive, isso é lógico. Se V. Ex~- lesse
de moratória ou sem moratória; cqnseqüentemente ainda não os relatórios de todos os setores do Tribunai de Contas da
reinserido na comunidade financeira internacional. Assim, ad- União que examinaram o aspecto técnico e jurídico da quesmitia-se que a operação feita naquela ocasião pudesse provo- tão, veria que elas mostram que o caminho não era esse.
car um dano muito grave a empresas brasileiras. Então, era Realmente, V. Ex~ tem razão, o Tribunal de Contas da União
decidiu nesse sentido.
d~ toda a conveniência;· rrlais do que isso, era uma oportumdade para que se retirasse aquela exigência.
O SR. MARCO MACIEL - Estou lendo praticamente
Posteriormente o País começou a renegociar a sua divida a conclusão. E vou mais além.
reinseriu--se na Comunidade Financeira Internacional conO Sr. Jutaby Magalhães - A decisão foi baseada na
cluiu, com o assentimento do Sen(!.do Federal, o acordo sobre Resolução n" 82, que, para nós da Comissão de Constituição,
juros atrasados e inicia agora- entendimentos com relação ao- Justiça e Cidadania, por maioria de 12 votos a.S. éntendemos
principal. Naturalmente o quadro se alterou e, a partir daí, que essa medida provisória não dava condições para se estabevotamos - é importante lembrar - a Resolução n~' 82. Aqui lecer esse pagamento através do título da dívida externa. Nessa
na Comís-S-ão de Economia do Senado Federal, depois de mui- discussão, V. Ex• pode dizer que um lado decidiu de uma
tos debates envolvendo o Executivo e o Legislativo e, poSte- maneira e o outro, de outra, mas há uma polémica muito
riormente, submetida ao Plenário, a matéria fofpraticamente grande. Por isso não queria entrar no mérito da questão;
promulgada se não estou equivocado, sem voto contrário. gostaria que decidsíssemos e votássemos aqui. O mérito, lógiE daí a sua autorização.
co, V. Ex~ e outros Srs. Senadores discutirão de outra fórma.
O Sr. Jutahy Magalhães- Permita-me V. Ex~ um aparte, O qtie nos cabe é decidir. Por exemplo, qual o entendimento
só para uma explicação sobre esse ponto? V. Ex• está mons- da maioria do Senado? É estel Entãq, vamos acatar a decisão_
·-·- -- ·
trando que é realmente PhD cm política, porque está sofis- da maiória. -
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O SR. MARCO- MACIEL- Perdoe-me, mas estou com
uma boa causa.
O Sr. Mansueto de Lavor- V. Ex~ há de convir que
a discussão é so_bre a introdução de meios de pagamentos
ilegais no caso do leilão da Usiminas. Não _se está discutindo
o mérito da privatização. Aliás, o nosso Líder Humberto Lucena resumiu muito bem: somos a favor da privatização, desde
que ela não seja contra a lei e se coadune com os interesses
do País. Em suma, é isso o que queremos; Mas o que está
em discussão, o que causa estarrecimento_ a muit()s de nós
aqui é que o Senado foi realmente provocado, no bom sentido
da palavra, pelo eminente Procurador-Geral da República.
calcado em um parecer de um Subprocurador da República,
considerando ilegal o fato de _que o Governo tem alargado
Por todos esses motivos o nosso parecer é no sentid_o os meios de pagamento previstos em lei para o caso_da privatide que o Decreto n~ 99.463/90 e os demais aios normativos zação ·cta Usiminas. Essa manifestaçãO do Ministério Público
dele deco-rrentes não extrapolem os limites da lei, não dev~n foi examinada pela Comissão competente, a ComisSão de
do, portanto, cogitar-se de sustação de sua eficácia, como Constituição e Justiça e Cidadan.ia._ E essa comissão, apesarpede o documento da Procurt!doria-Gera_l da República.
dós esforços de V. Ex~, que, conforme constatamos, trabalhou
Então, veja V. Ex~;não estamos em má compãnhia. Esta- muito -aliás. V. E:r., que é defensor da volta do Te lê Santana
mos em companhia do Tribunal de Contas da União, a quem como técnico da seleção brasileira, gosta de fazer gottambém,
caberá, ao final, aprovar ou não as alteraç·ões; estamos em o que é natural, e tem todos os méritos quando o faz. Mas,
corupanhia do Procura~or-Geral da Fazenda Nacio1_1al, um ontem, no primeiro tempo, realmente foi derrotado, juntajurista reconhecido até internacionalmente, vez que já lecio- mente com o Governo, quando a Comissão achou por bem
nou inclusive iia Alemanha. Para mim, essa questão está transparecer do eminente Senador Maurício Corrêa, que coricluiu
lúcida.
pelas razões do Subprocurador da República. A matéria veio
V. Ex~ fere, para- síntetizar i reipciSta ao aparte de V.
a plenário e deveria ter sido vot~da ontem. Mas, por uma
Ex\ outra questão. Será que- o Senado nãO deyeria -disç_utir dessas táticas, V. ~ conseguiu desviá-la, esdruxulamente,
e votar essa matéria? E eu pergunto: Não() es~amos f'\zendo? para a Comissão de Assuntos Económit?OS. Confor~e já se
Estamos discutindo. Agora, no nosso entc;::nder, a matéria disse aqui, o que faz uma matéria técnico~ jurídico na Cómissão
não merece a relevância e nem a urgéncia que alguns querem de Assuntos Económicos? Tratá-Se simplesmente de uma medar. Discútir, estamos-discutindo. Prejuízo para o País só dida protelatória para que não se vote. Entendo que aqui
haveria na hipótese de sustarmos o leilão. Não o fazendo, não estão em-discussão as ex_celências da privatização, a sua
nenhum prejuízo há para o País e suas instituições. Por qué? importância~ Quando for oca_~iio para se discutir a irnportâilcia
Porque o leilão se operaria, não demoriarrios e nem ptocrasti- da privatização, vamos fazê-lo, mas não é o caso neste momen~
naríamos o cumprimento do Procurador N~ional de Desesta-_ to. É um jogo pOlítico, feito com a grande habilidade e intelitização e nem estaríamos elidindo a quem quer que fosse gência que reconhecemos em V. Ex\ mas é claro que o seu
a possibilidade de demandar à Justiça e, pelos meios legais, discurso-, data venia, está desfocado. O relatório _do Senador
através do Judiciário,_ reparar algum dano ao poder público Maurício Corrêa aprovado na Comissão de Constituição, Jusou ter satisfeito algum prejuízo patrimonial.
_ tiça ~_Cidadania, deveria ter vindo a Plenário e não veio,
Daí, Sr. Presidente, não vejo porque não se·poss~ cogitar, exatarii.ente por uma mera - desculpe-me a expressão manobra protelatória. A questão da privatização realmente
nesta hipótese, de prejuízo para o País.
O Sr. Mansueto de Lavor- Permite-me V.-Ex~ um apar- é- importante. O mundo todo fala em privatização. O Ministro
do Comércio Exterior inglês veio ensinar ao Brasil como se
te?
fez privatização, maS, hoje, se tem_ dúvida de um programa
O SR. MARCO MACTEL·=-·Preju1zo,-slm ocorreria na de privatização introduzido na Inglaterra que levou a u~~
hipóteses contfária, !l<?~re Senador Juatahy Magalhães, se fragorosa derrota a poderosíssima Ministra Margareth That- .
fizéssemOs uma análise não aprofundada, não adequada da cher. Então, não é vitorioso no mundo esse programa~ de
questão e decidíssemos, às vésperas de um leilão, analisar privatização, conforme se apregoa aqui, não é. ã ·~alvação da
a questão em todos os seus ângulos, em todo esse dode_~e~ro, pátria. Por que o próprio BNDES não inicia o programa de
se é que posso-dizer, que se constituiU essa questão da privati- privatização brasileira, que, em princípi9, não somos contra,
zação neste Senado Federal.
por aquelas empresas nas quais ele tem açóes? Pqr que não
O Sr. Maurício Corrêa- Permite-me V. Er' Um- aparte? faz isso?- Como é que vai ·colocar títulos da dívida externa
na questão da privatização, quando o Senado Federal, em
sua Resolução n 9 82, aprovada, exigiu que houvesse o deságio
O SR. MARCO MACIEL- Eu gostaria de ouvir o Sena- de mercado nos títulos de privatização? Estamos desvaloridor Mansueto de Lavor, que me solicitou o apa-,-rte· gfiméira- zando o património da União. Seria um contra-senso est~
mente, e, depois, com muito prazer, OuÇo -como sempre, a Casa trabalhar contra os próprios interesses nacionais. ~, primanifestação de V. Ex•
vatização, no entender do Governo vai de encontro aos inteO Sr. Mansueto de Lavor - Senador Marco Maciel, o re_sses, já que o Estado deve sair daquela~ atividades não
Senador J utahy Magalhães disse mUito bem, V. Ex~ demonstra eminentemente estatais e deixar de ter preJuízos com ·essas
muita destreza nas suas cOlocaÇões, mestre que é dessa_s articu- ~mpresas pesadas, mastodônticas, cujo símbolo é o elefante
lações. Tanto é que conseguiu ...
-está aqui, na página de economia, um elefante correndo
O SR. MARCO MACIEL- Nobre Senador Jutahy Magalhães, vou chegar à segunda parte dessa man_ifestação_ de
V.- Ex• Mas_deixe-me esgotar a primeira parte, pois entendo
que seja oportuna, ainda, essa questão dos títulos da dívida
externa.
Submetida a questão ao Procurador-Gesãl da Fazenda
Nacional, homem sobre quem não paira suSpclta, jurista de
nomeada, professor d.a Universidade de.São Paulo, da USP,
TéCio Sampaio Ferraz Júnior diz: "Não tem razão nesse ponto
quem diga que a Resolução n~ 82/?0~, do _S,~_o_~_do. Fe<!.~~al,_
estaria ela própria extrapolando os hmltes .:;onstltucwnats do
art. 58 da Constituição Federal, ao criar nova modalidade
de pagamento, fora das hipóteses da Lei n' 8.031, de 1990.
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com os cavalos no jóquei de São Paulo. E a conclusão é
esta: perdeu, é claro, o elefante. A agência e o cliente, que
é o BNDES, queriam mesmo usar a imagem da lerdeza dos
elefantes para mostrar que o Brasil não pode ficar para trás.
Pois bem, Senador Marco Maciel, não são__os elefantes que
estão sendo privatizados, são -as empresas ágeis, de absoluto
sucesso económico. A Usiminas-é a maiõrs~derúrgica da América Latina, uma das dez maiores e maís rentáveis do mUndo.
E quem está interessado "íút Usiminas'? Quem a está comprando? É o_governo japonês, através de sua empresa estatal,
a Japan Overseãs, e grupos japoneses privados. Logo, o qlie
não interessa ao Governo· do Brasil interessa ao atrasado,
ao arcaico, ao nada ritOdernizante GoVérho do Jiipão. Isso
precisa ser dito. Chegou-se ao cúmulo, nesse programa de
privatização, de se propor aqui a privatização de um hospital,
que é um modelo no mundo, que está dando certo. Por isso,
o programa de privatização só está privatizando ou o que
está dando lucro, ou o que está dando certo, ou o que está
produzindo riquezas para o País, ou então o que tem grãnde
efeito social. Por que não privatizar o Hospital da Tamatiheita,
em Recife; e que V. Ex• conhece muito bem'? Por que não
privatizam a Transama:z:õnia, a Rede Ferroviária Federal? Por
que começar pela UsiminaS? Por que falar em privatização,
esdrúxula~ absurda, do Hospital Sarah Kubitschek, contra o
qual se posicionam o Conselho Federal de Medicina, o Conselho Regional de Medicina do DF e os Conselhos Regionais
de Medicinã de todos os estados do País. Essa privatização
tem uma história que difere do discurso de V. Ex~ São jogos
de interesse que~ na realidade, não estão explícitos ainda.
E era preciso que se examinasse que, em suma;· ·a questão
é colocada hoje aqui é téCD.ico-jurídica. A privatização da
Usiminas, como está, é ílegal. Assim o considera o guardião
da lei do Pafs, que é o Pfottifãdor-Oeral da República, e
a Comissão de ConstTfUiÇão, Justiça e Cidadania do Senado.
Desculpando-me da veemência do meu aparte, Senador, quero mais uma vez -manifestar a minha admiração pelo esforço
de V. EX~ na defesa dos seus princípios, dos postulados qu-e
defende, mas estou no campo contrário, não contrário à priva-tização, mas sim ao processo que se está realizando de se
escolher as empresas vitoriosas, as empresas de sucesso~ esquecendo-se completamente daquelas que realmente são elefantes~ são lerdas, são pesos para o Estado. Essas nunca serão
privatizadas, porque não é o interesse do Governo e nem
do próprio BNDES. Muito obrigado, Senador.
O SR. MARCO MACIEL - Nobre Senador Mansueto
de Lavor, aprendi com Joseph Louis Lebiét que o Cõl1_hecimento, a verdade não está no esteticisino de conce~tÇl;--está
num acordo com o objeto.
Não adianta fazermos construções bonitas, nerri Con·stiuir:
mos conceitos que não guardem consistência com are·alidade.
Dizer que queremos a de_sestatização, qu~ e!a é iinporta~te,
"mas" vem a adversativa, sempre a conJunção adversativa,
mas, p~rém; depende disso, depende daquilo outro, significa
uma forma indireta de não chegarmos a um acordo com o
objeto
Fi~mos no esteticismo de cOnceitos- é rieçeSSãrlo-Cortlbater a inflação, retomar o des~nvolvimento- e nãó-se o"fe"iCcem os meios para que isso ocotra:
·-. ..
É o que se passa, especificamente, com O castrem tela.
Ao ampliar a cesta de moedas dentro do programa de desestatização, o que se está fazendo é defendendo o_ intei-ess~flã.Cíõnal, admitindo-se, inclusive, que o País possa produzrr o seu
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ençl!yidamente externo com a ali_enação de título_s de sua dívida, abrindo-se, conseqüeri.temente, ·posSibllídade ·de atende"!
duplamente o interesse _nacionaL
_ _
Em primeiro lugar, pela redução do nosso passívo exteiTiá
que é infelizmente grande-e, em segundo lugar, cria-ndo condições para que se viabilize a opetação à falta- de Outras ·alternativas de que possamos dispor neste ínstante difícil em que
vive o País.
Por isso, não hesitaria, não teria nenhuma dificuldade
em dizer a V, Ex~ que o caminho que se adotou é o correto
e que tem, permita-me divergir de V. Ex\ amparo legal, e
se apóia não -~O_I!lente na lei a que me referi, mas no seu
artigo 16, admite a hipótese de outras moedas além das citadas
expressamente; e que tem também o apoio desta Casa através
de quê? Da Resolução 82, que tem sido a nossa bJissola para
as ·negociações externas, e que de alguma forma_ tem muito
a Ver' com a nossa tarefa no Senado pois consta da ConstitUiçãO
que cabe ao Senado falar sobre este assunto, inclusive.~ não
há o concurso da outra Casa, a Câmara dos Deputados, é
exclusivamente, tarefa nossa.
O Sr. Oziel Carneiro --Permite V. Ex' um aparte?
,o SR. MARCO MACIEL -Antes de conceder o aparte
a V. Ex~ eu gostaria de ouvir, se o desejar, o Senador Maurício
Corrêa.
O Sr. Mauricio Corrêa --Eu_gostaria de e.ntrar Ô.a polémica que V. Ex' cria a_ respeito de alguns aspectos eminentemente jurídicos. V. Ex~, respondendo ao Senador Jutahy
Magalhães, leu ou citou verbalmente a conclusão .9a deCisão
do Tribunal de COntas da União. Não Sei se V. Ex~- sabe
que a inspeção nas empresas que estão em regime de privãtização é determinada por lei. Então, há um órgão do Tribunal
de Càritas em Belo Horizonte, Minas Ge-rars.-. acO"iifpanhando
O SR. MARCO MACIEL- Como há em todo o País.
__O Sr. Maurício Corrêa - A p_rivatização da Usimirias
e lá o responsável pela 8• CGE, fez um brilhante, jurldíco
e fundamentado relatório ao Tribunal de Contas, pedindo
que interrompesse o processo __de privatíí:ação da Usimiõas.
O Tribunal de Contas da União eo_çaminhou o processo, em
primeiro lugar, ao Procurador-Geral, que lavrou um parecer
elogiando o trabalho feito pela 8• COE; mas conCluíu, com
base em dois argumentos: primeiro, que era preoCUpante sustar, naquele instante, a privatização porque ia causar uma
lesão extraordinária à economia interna. Então, por interesse
absolutamente político, digamos assim, prevaleceu esse primeiro arg~mento. E o segundo, que o Ministro Luciario Brandão traz, é exatamente o art. 5'? da R.esolução n? 82, e esseargumentO, do ponto- de vista jurídico, não tem nenhuma
sustentação, Por quê? Porque a Resolução do Senado tem
efeito restrit~. Nós só podíamos vo~a_r uma resolução_ para
normatizar determinadas hipóteses, algumas situaçõeS', e não
um procedimento legislativo, uma forma legislativa para produzir efeito erga omnes; quer dizer, aquilo que foi votado
aqui teria sua eficácia com relação ao, problema de privatização'? NãO., De modo que, sent?o restrita a apli~ção do art.
s~ d~ R_esol.ução n'? 82, evidentemente que não tem nada a
-ver. Nós_sabemos que o Tribunal de Contas, há pouco tempo.
aprovou as contas do Presidente da República e elas estão
---~qui no -congresso Nacional. aprovou-as como? Está no relatório para quem quiser ver; para cada cruzeiros de Concor~
rência, que tinha o respaldo correto, treze cruzeiros não ti-
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nham o respaldo das respectivas cqncorrênciaS-~-veja V. Ex~
que é uma Corte política, haja vista a sua composição. Então,
encontrou-se na verdade uma solução eminentemente política,
mas não jurídica. E é, em razão disso, que faço esse aparte
a V. Ex~ Agora, sinceramente, o parecer do Dr. Técio Ferraz,
que li, para mirti n-ão acrescentou absolutamente nada, em
que pese a sua inteligência e a sua cultura. Sei que ele fez
um parecer na condição de Procurador-Ger~l d.a Fazenda,_
Por que o Dr. Cid Heráclito foi demitido do mesmo cargo?
Porque tinha opiniõeS opõ-Stas do perito ·ae vista da doutiinação .. -.
O SR. MARCO MACIEL - Não me consta que tenha
sido essa a razão~ _
_
O Sr. Maurício Corrêa - Mas tenho conhecimento de
que foi por endossar ponto~ de vista que não-coincidiam com
aqueles que o Governo queria. A verdade é que o Dr. Técio
deu o parecer de acordo com aquilo que interess_ava ao seu
chefe e responsável - inclusive pela sua pertnãrtência -como
Procurador-Geral da Fazenda - que, em última análi_se, é
o Presidente da República. É j_ustameilte por Isso, V. Ex~
sabe, que o Procurador-Geral da República não pode mais
ser demissível ad noutum pelo Presidente da República. Eram
esses os esclarecimentos que gostaria -de apresentar porque
julgo-me no dever de dizer não ser essa uma decisão juii<;!ica
do Tribunal de Contas e sim uma decisão política. AgradeÇo
a V. Ex~ a gentileza do aparte.
O SR. MARCO MACIEL- Senador Maurício Comia •.
vou, de forma muito sintética, buscar responder ao aparte
de V. Ex' Em primeiro lugar, tenhq -~m mã~-~cP- parecer do
Tribunal de Contas da União que-, -a meu ver, é claro, contém
conclusão exarada, pelo que sei, sem voto contrário. Pelo
menos, não consta aqui do voto que S. Cx•, o Ministro Luciano
Brandão Alves de Souza, prolatou. Não con-sta que tenha
havido voto divergente, quando, num acordo de cont~s com
o especialista da matéria, isso poderia ter acciritecido. _
Em segundo lugar, eu me apóio, também, no parecer
do Procurador-Geral da Fazenda Nacional, Dr. Técio Ferraz,
que se louva na exata_ ~nterpretação do dispositivo da Lei
nO? 8.031, de 1999, associa:qdo-o àquilo que dispõe a ReSolução
n 9 82, do Senado Federal. Enfim, há o brocardo latino que
diz: dura lex sed lex. V. Ex• pode achar que esta não é lei
de seus sonhos, não é a decisão que V. Ex~ esperava. Conheço
a posição do Partido de y. Er y. Ex,~ _são_, gmceitualmente,
contrárioS à privatiZação; sãO;-conseqiifintemeilte, de forma
direta ou de fo~rma oblíqua, contrários à desestatizãção. Então,
acredito que, para V. Ex~, esta não é a lei dos sonhos_, como
a decisão do Tribunal de Contas tamóéin, talvez, não o seja.
Mas, enfim, dura lex sed lex, não tem como saíf.
· O Sr. Maurício Corrêa -Mas tenho a certeza de que
é a lei de muitos brasileiros, inclusive do Procurador-Geral
da República, de muitos Procuradores, de quase todos _os
Procuradores da República.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)_~_A PresidênCia interrompe o pronunciamento do nobre Líder Marco
Maciel para propor -ao Plenári_Q a prorrogação da presente
sessão por mais 3Uininútos. (Pausa.)
Não havendo recusa do Plenário, considero a sessão prorR
rogada, por mais 30 minutos.
O Sr. Oziel Carneiro- PÚmite V. Ex' um 8.Parte?
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O SR. MARCO MACIEL~~ Duço, Sr. Presidente, para
não me alongar, o depoimento do Senador Oiiel Carneiro'.
O Sr. Oziel Carneiro- Nobre Senador Marco Maciel,
estou ouvindo o discurso de V. Ex~, e ouvi os demais Oradores
que foram à tribuna na tarde de hoj_e, sobre o problema de
privatização, especificamente da Usiminas: Levantou-se que
a questão é jurídica e que, assim, deveria ser encaminhada
e decidida, como órgão de assessoramento _, apenas pela CoR
missão de Constifuição, Justiça e- Cidadania. RebateuRse a
decisão o.nte~ do plenário, en~aminhandoRse o processo à
Comissão de Economiã., Como se o processo de privati~ação
de empresas estatais não fosse um assunto da maior importância na área económica. Mas, _na verdade, Sr. Senador Marco Maciel, Srs. Senadores, o que se verifica sãooposicioilaR
mentos de pessoas--qu-e, no regime democrático, com muita
razão e muito direito, se opõem ~ privatização de e1p.presas
estatais no Brasil. Se o edital, como já foi anunciado aqui,
está publicado há 120 dias, se a publicação do decreto em
-que é discutida a sua constitucionalidade também já ocorreu
há mais de um ano, tudo que se está verificaiido é, sem dúvida,
"uma manobra" - essa é a e~pressão que posso usar para protelar, mais uma vez, o início do processo de privatização de empresas estatais brasileiras. Faz-se exatamente em
razão de princípios ideol6gicos e de questões estaduais. Não
há nenh~ma dúvida de minha, parte, depois que ouvi os debates, oritem~ na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania,
e hoje, 3.o ver o parecer do Consultor Técío Ferraz de que
.--.como tudo o que envolve interpretação de lei - cada
um apresenta ao assunto a sua razão. O nobre Senador Maurício Corrê.i, em seu parecer, apresentou as suas razões e_
o Procurador Aristides Junqueira, hoje, também as suas revelou.
~fi verdade, o que poderia dizer pela minha vivência,
pela minha experiência e por tudo que ouvi, é que, se for
realizado o leilão no dia 24, conlo previsto, com ou sem vício
--::- _se é que há algum vício em decorrência de deficiência
ou exagero do edital publicado pelo BNDES -,isso em nada
preJudicará o interesse patrimonia:I da União, por uma razão
muito simples, porque, realizado o leilão, não há menor dúvida de que o próprio Procurador-Geral da República poderá
pedir a sua anulação por vícios do edital. Entretanto, efetiYamente, discordo de que, decorrido todo esse tempo, somente
poucos dias antes da realização do leilão, se venha levantar
.um problema __de constitucionali9ade_sobre um _decreto que
~eria exagerado no que exige o ar_t. 49 da_ Constituição brasileira. E a impressão que eu tenho, pela minha também vivência
éih negócios internacionaiS, é que é preferfvel que o leilão
seja realizado e, se h~uver vício, venha a ser anulado, porque
isso- dará uma sinalização dos investidores internacionais de
qUe o Governo brasileiro tem o propósito realmente de privatizar e apenas uma falha de edital, se é que ela exige, foi
o que determinou a sua anulação. Então, nós teremos um
novo leilão, se for o caso, realizado dentro daquilo que alguns
juristas a:cham que deveria ser feito, porque outros acham
que o que está feito é correto.
O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa. F.Z soar a campainha) -Nobre Líder, pe~oa V. Ex• que conclua o seu
discurso. O tempo de V. Exa exauriu-se há 40 minutos.
O SR. MARCO MACIEL- Sr. Presidente. gostaria de
pedir a tolerância de V. Ex~ por uin motivo muito simples,
a Mesa foi tolerante com os oradores que se manifestarain
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sobre a matéria. 01,1vi paciente e sem protestos, e mais, nem
sequer ousei aparteá-los para que o meu ã.pã.rte não lhes -reti-rasse têmpo para exposição de suas idéias. Agora, Sr. Presidente, quase ao final da sessão, me é_ dada a oportunidade
de manifestar o meu ponto de vista. Gostaria, então, que
V. Ex~. parlamentar de escol, conhecedor das rotinas parlamentares, que tem presidido as sessões em renovadas oportunidades, mais uma vez, nos dê tempo para que eu possa fazer
a sustentação da posição do Go_vemo_, e_, mais do que is~o.
para que eu possa também defender não some~_te o Gov~rno
mas, também, a minha conduta com relação a todo esse processo. Por isso pediria a V. Er que me concedesse um pouco
mais- de tempo para que eu possa concluir meu raciocínio,
mesmo porque aqui foram levantadas, brandidas muitas questões, que ficaram até ·agora sem resposta.
O SR. PRESIDENTE {Alexandre Costa)- A Presidência
pede a V. Ex• que não conceda mais aparte e continue o
seu discurso.
O Sr •. Nçlson Carne~r_o --7- Pe~mite V. Ex• um breVe ~~~rte1

Setembro de 1991

qual foi o mOntante de títulos adquiridos com ágio de 75%
e que passaram á valer 70%, e qual foi o-inontante dos títulos
da dívida agrária que passaram à constituir o património do
Governo; se ele vai trocar a empresa pOr esses títulos que
estão af, vendidos por coisa nenhuma, e que passam a valer
100% e 70%. Acho que com essa papelada vamos encher
os arquivos, mas não vamos ter tostão para atender às necessi~
dades do povo, nem para pagar o funciónalismo, porque esse
dinheiro qUe_está sendo arrecadado, a preço de banana, para
valer a preço de ouro, não dará sequer para pagar o funcionalismo público no próximo mês. De modo que ·é uma contribuição que V. Ex~ trará ao Congresso e a mim, especialmente
se depois de realizado o leilão comunicar quantos_ TDA e
quantos títulos ao exterior constam desse património que será
a redenção económica do País. Isso é o que eu gostaria de
saber, Sr. Senador; e felicito V. Ex~, porque na mocidade,
li outro dia na sua bri1hante biografia, foi um grande jogadqr
de basquete. V. Ex~- está encestando. Continue.encestap.çlo,
a vitória não lhe faltará!

O SR. MARCO MACIEL - Senador Nelson Carneiro,
O SR. MARCO MACIEL - Senador Nelson Carneiro,
gostaria
de responder o aparte de V. Ex~ dizendo que o Gover~
gostaria de, primeiro, fazer um breve comentário sobre a
no, na realidade, está realizando esse Programa de Desestamanifestação do nobre. Senador Oziel Carneiro.
Gostaria de dizer, Sr. PreSidente, que concordo-;·eln iêne- tização eu não diria que a trances e barrancos, mas certamente
ro·, número e grau, com a manifestação que aqui fei O nóbre com muitas dificuldades.
Houve um autor inglês que disse: - "Senhor, dai-me
Líder do PDS. Por quê? Porque S. Ex~ com muita propriedade,
o
supérfluo,
que dispensarei o necessário". Parece, meu caro
caracterizou o que não está sendo dito. aqui nesta Casa, ou
Senador
Nelson
Carneiro, que sempre optamos pelo supérfluo
"Seja, que a realização do leilão não tra,rá prejuízo para o
e deixamos o necessário.
~aís. Pelo contrário, muitas vantagens advirão: se _iniciará
' processo de privatização. Em segundo lugar, o País começará
Dezoito meseS são trãllscOrridos, um ano- e óteio de Goa ,;inalizar para o exterior _uma nova conduta com relação verno o Presidente CoHor completou no dia 15__de_ seterri.brO,
a mvestimentos estrangeiros. E por fim se criará, iiltéi'ria- e a1iida nãõ coriSegiu; eln fice das difiCUldades de -tOda a
mente, a expectativa de que o programa -de reconstrução na- conta, realizar_ esse Programa de Desestatização .. Por quê?
cional começa a andar, através de uma das suas vias mais Porque teve que venc_er interpelações judiciais, incompre~n
importantes, que é a de alienação patrimóilial do Estado, são de uns, recursos, manobras procrastinatórias em sucessivas
a do seu desengorduramento, ou seja 1 oJ;.stac;!o que estava etapas do processo.
inchado, cheio de gorduras,,começará a !Omar o seu tania:nho
Se outros p3.íSes dó mundo tivessem enfrentado as dificul.
- - . __ _
exato.
. , .•
dades _que-o País está enfrentando par_a realizar a privatização,-Então, Sr. Presidente, gostaria de fazer~$~ colocaçª-9, _ cei'tamente poucos -resultados esses -países teriarii- colhido.
por entender ser de inteira pertinência o que disse o nobre
Mas .. antes tarde do que nunca," diz o aforismo popular.
Senador Oziel Carneiro.
Antes tarde do que nuca. Estamos tocando agora esse programa. NóS o tocamos c_om dificuldades, mÇts~ certamente, ele
O Sr. Nelson Carneiro- Permite-me V. Ex~ l1iD. ·aparte? vai ser exitoso. E _comprometo-me com V. Ex• a oferecer,
O SR. MARCOS MACIEL- Pois não. Gostaria de ouvi- te_mpestivamente, as informações que V. Ex~ e a Casa ·merecem cOm r'elação à questão da privatização, por entender que
lo, Senador Nelson Carneiro.
esta
Casa tem um papel muito im)jottárite ·no acompanhaO Sr. Nelson Carneiro- Estou vendo que todos nós
estamos com muitos escrúpulos, porque esse pedido chegou mento da vida do nosso País e, de modo especial, nas relações
aqui na sexta-feira, e chegou na última hora. Mas, Sr. Senador, do Brasil com o exterior.
nós, todos os dias, estamos recebendo, às 15 horas, projetes
Sempre me lembro de Pimenta Bueno, que nos seus estuda maior importância, e os votamo_s à:s 17 horas; são projetes dos de Direito Público falava que o Senado, no I_mpério,
da maior relevância, tão relevantes quanto este. De modo tinha como grande princípio conservar a fiadónalidade. Na
que não me sinto constrangido de, em um prazo de 5 dias, época, ·éramos Estados unitários, não uma Federação, e ao
examinar essa matéria, quando examinamos outi:as_ em 3 ho- Senado incumbia manter a unidade _nacion_al. Na República,
ras. Daqui a pouco chegará aqui um projeto, vindo da Câmara ele dizia que cabe ao Senado o papel de ser a grande Casa
dos Deputados, aumentando os vencimentos dos militares; da Federação.
e outro aumentando a dos professore$; e vamos resolver isso
Hoje, Sr. Presidente e Sr_s. Senadores, _eu diria _que se
em menos de 2 horas. De moP.o que não vamos ter escrúPUlo~ Pimenta Bueno vivo estivesse, certamente a~srnalaria ao S_enadiferentes~ São todos projetes impórta-:ó.tes::-E essa, infeliz- do o papel de ser a Casa que cuidaria das relações do Bi-asil
mente, a rotina parlamentar. Mas estou certo, como V. Ex', com o exterior, de ser a Casa da política externa, no seu
que o Governo Vai realizar, a trances e barrancos, esse leilão. sentido majs amplo, envolvendo_ to<;io_ o complexo de ações,
Apenas peço a V. Ex', para evitar ter que fazer um- pedido inclusive, de modo especial, aquelas relativas à dívida braside informações ao Governo, que depois informe a esta Casa leira, a<> endividamento do nosso País, à celebração de acordos
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externos; de contratos, inclusive, que onerem direta ou 1ndiretamente a União.

Por isso, nada mais apropriado do que discutir, aqui e
agora, essa questão, e de dar os esclarecimentos que eu gostaria de oferecer, por não ter podido fazê-lo por ocasião da
reunião da ComissáO de Constituição, Justiça e Cidâdania.
Mas, Sr. Presidente, ainda eu gostaria, para que a questão
não ficasse incompleta, pelo menos dentre os assuntos ql!~
aqui foram suscitados, de ferir um assurito que aqui foi levantado hoje à tarde. Diz respeito ao problema do controle acionário da Usiminas.
Se não estou equivocado, essa questão teria sido suscit~da
pelo Senador Maurício Corrêa. Teria alegado S. Ex~ - eu,
naquele momento, me encontrava fora do plenário - que
a composição do controle acionário da Usiminas ter~se~ia feito,
nos últimos anos, de forma incorrera e irregular, na proporção
em que se permitiu que um dos sócios, largamente minoritário
hoje,' a Nippon, subscreves_se, em condições privilegiadas,
ações da Usiminàs. Tal não ocorre_. Eu gostaria de dizer à
Casa, para que fique bem clara a inteira lisura desse processo,
lisura essa que n-ão está sendo contestada, porque o que se
discute apenas aqui é o leilão e a utilização de certas moedas.
E sobre esse assunto, Sr. PreSidente, tenho -~~_mãos
uma manifestação extfem3merite completa de como o processo se passou, ou ·seja, do chamado "acordo de acionistas. ••
E se V. Ex' me permite,-sr. Presidente, não vou me alongar,
mas acho que tantas foram as manifestações que m-e cabe
agora fazer essas ponderações; mas gostaria, Sr. Presidente,
por oportuno, de ler apenas trechos da informação. o-que
diz a informação?

o SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Nobre Líder
Marco Maciel, embora a Casa sinta~se favorecida -cori:l-o Seu
pronunciamento, brilhante como sempre,_ a Presidência solicita a V. EXi' que encerre o- seu pronunciamento. Já procedemos a duas prorrogações-tia sessão e há uma Ordem do
Dia a ser apreciada, com requerimentos de urgência, inclusive
para votação de um projeto aprovado pela _Çâmara que favorece o ensin-o uniVersitário brasileiro. V. Ex~, como ex-Ministro da Educação e signatário desse documento, deve es~ar
ansioso pela decisão do Plenário.
O SR. MARCO MACIEL .:.:.. E- professor universítário,
embora afastado.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevídes)- Se y. EX'
permitir, dentro de três_ minutos nós iniciaremos a aptecíãçâo
da Ordem do Dia.
O SR. MARCO MACIEL - Pois nãóf Mas;
Presidente, para que os Anais da Casa não ficassem. com -_essà
lacuna, eu gostaria de, antes de encerrar a minha palavra,
fazer um esclarecimento que mei parece apropriado sobre essa
questão do controle acionário da Usimínas.
_ _
E vou ler, Sr. Presidente, de forma muito ligeira, a vôo
de pássaro- e por que não dizer de "passarinho" tamb~IJl
-as informações que chegaram, às minhas m~os através do
coordenador político do Governo:
~
"11. Há muitos anos, realmente, que o acio_ll_i_s~ japonês
minoritário protesta contra do-is a tos esPoliativos do Governo
brasileiro, que provocaram significativa dilUiçãc) do capital
por ele investido na U siminas·.
.
.
12. O primeifó deles foi o desvio do incentivo do retomo
,do IPI, que deveria beneficiar sua fonte produtora, i.e., a

Sr.
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Usiminas, para a Siderbrás, acionísta majoritário da sociedade.
13. Em 18-4-77, foi editado o Decreto-Lei n• 1.54_7, que
permitiu às usirias siderúrgicas creditarem-se, para ínvestimento na ·própria empresa, de 95% do valor do IPI, a ser
recolhido. Esses créditos de retorno deviam ser levados à
reserva para aumento de capital e nele serem periodicamente
ivcorporados._ O incentivo, portanto, visava ao benefício da
própria empresa geradora do tributo.
14. Em 29-12-80, no entanto, o Decreto-Lei n' 1.843
transferiu para a Siderbrás os recursos produzidos por suas
subsidíárías. É verd~de que, em 16-12-86, a Lei n• 7.554 restabeleceu o sistema do Decreto-Lei n9 1.547 mas sua vigência
foi curta,_ porque o Decreto-Lei n<? 2.350,_de 31-7-87, nova-niente canalizou, para os cofres da Siderbrás, o Incentivo.
Além disso, não produziu qualql!-er _resultado efetivo, porque
a Siderbrás continuou a apropriar-se do benefício.
15. Entre 1981 e 1990, segundo os cálculos coincidentes
da Usii:tli~as e da Nippon, a Siderbrás desviou, da fonte produtora dos recursos, US$ 250 milhões, aproximadamente, obrigando a Usimirias a lançar mão de empréstimos e aumentos
de capital para financiar seus projetas industriais.
"f6. EStes aumentos de capital constituem o segundo
esbulho, de que justificadamente se queixaram os acionistas
japoneses, pesadamente lesados, juntam~~t~_com o próprio
BNDES e_demais acionistas minoritários, pelo comportamento da acionista majoritária. '17: Com efeito, as ações representativã.s.dOs aumentos
de capital de 1982 a 1984 foram emítidas pelo seu valor nomínal, sensivelmente inferior ao valor patrimonial e foram inte~
gralizadas pela Siderbrás em 15 meses - a inflação .era alta
nesse período - , sempre pelo mesmo valor nominal, apesar
de a inflação nesse período ter sido superior a l.OOQ% ..
_
18. Os acionistas japoneses, com a·tenacidade e obstinação características _da raça, nunca esmoreceram no seu inconformismo com essas práticas, qile diluíram a sua p~rtici
pação no capital, de 14%, mais ou minos, a 4,8%.19. O assunto acabou sendo levado ao conhecimento
do. Presidente José Samey, cuja sensibilidade política o levou
a determinar um reexame da pretensão, que a Siderbrás já
- sepultara. Por determinação sua, foi constituído um grupo
de trabalho reunindo representantes da Siderbrás e da Usiminas o qual propôs (~oc. anexo):
"Recalcular os aumentos de capital de 1982 a -1984,
considerando como preço de emissão o valor patrimonial do mês anterior ao da efetivação de cada integralização parcelada.
. Adequar· as novas participações percentuais da Si~
derbrás e Nippon Usiminas através de uma das seguintes alternativas, submetidas previamente à aprovação
dos acionistas da Siderbrás.
Cessão gratuita de ações de propriedade da Stderbrás para a Nippon Usiminas, em transação particular,
com base em demonstrativo àcionário devidamente amparado por parecer de Auditores Independentes. Os
números preliminares, apontados na simulação emanexo, indicam que deveriam ser transferidas para a Nippon Usiminas 13.440.350.472 ações, representando
umaperda para a Síderbrás de Cz$1.317.154.346,00
com base no valor patrimonial apurado em 31-12-87.
Cessão gratuita de ações de propriedade da Siderbrás para Nippon Usiminas, BNDES, e outros minori·
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tários que se_ habilitass,em, através da distribyi_ção dife~

rendada de reservas de c_orreção monetária d~ capital,
autorizada em Assembléia da Usiíninas, de forma a
restabelecer, por este caminho, a participação pei"cf:ntual de todO$: .Q$JI.Ci9JJ.1stas, revista conforme o critério

aqrii expo·sto. Os números_prellminares, apontados na
simulação em anexo; indicam que deveriam ser dtribuídas ao conjunto de minoritários 51.034.736.905 a,ções,
representando uma perda para a Siderbrás de
Cz$5.001.404.217,00, com base no valor patrimonial
apurado em 31,12-87.
.
.
Quanto ao retornP.do incentivo fiscal do IPI
Considerando ser a situ·ação q_ue_~tiotiada produto

da aplicação de modificações na legislação ordinária
aplicável, entende o Grupo de Trabalho que esse assunto não pode ser objeto de transação a nfvel societário.
Propõe, então, o Grupo à Diretoriã~ da Siderbrás,
a seguinte linha de entendirnent9 com a _I'Hppon Usiminas:

. Submeter à apreciação do Consultox-Geral da Re·
pública a questão do IPI, no que diz respeito aos acordos anteriores com a Nippon Usiminas, através de con~
sulta que anexaria todos os pareceres existentes, elaborados por iniciativa da Usiminas, Siderbrá~ "e Nippon
Usiniinas.
-Acordar corri" a Nippon Usirriirí3f qU:é -as= partes
concordarão- em acat'ar, como definitíVo; O parecer do
Consultor-Geral da República.''

20. O problema foi subm~tido à Procura,dpr~a~Geral d_a_
Fezenda Nacional, que consid~rando prescrita qualquer ação
da Nippon Usiminas para obter a recomposição de sua partlci~
pação acionária, opinou no sentido de que só uma lei poderia
autorizar a Síderbrás a doar as ações necessárias ao re$tabele-.
cimento da justa participação da enlpresa jãponesa no capltã.1
social_da Usjminas__(doc~ Jlú1!9)· __ _
21. O parecer foi_a.provado e o GoV~friO enCf!:rni~ho'd
ao Congresso o Projeto de Lei no 3.740/89, ~çompanhado
da Exposição de Motivos A" 18~, assínida pelos Ministros
da Fazenda, Planejamento e da IndÚÂtria e do Cpmércio,
solicitandO a autorização sugerida (doe. avexo).
22. A decisão de liquidar a Siderbrás, de acordo com
a autorização contida na Lei n" s-.029/90, proVocou ·a alteração
do projeto de doação das ações. Houve necessidade de_encon~
trar outra fórmula para atender à justa reivindicação do acio~
nista prejudicado, já solenemente reconhecida pelo governo.
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Siderbrás, devidamente corrigido a partir da data do efetivo
pagamento de cada lote, p~elo número de ações-subscritas
m~is_a_s bonificações re-spectivas, encontrando-se aquele valor
Cr$39,79. Não podia ser mais correto o critério adotado.
.
26. O estatuto social da Usiminas previa a distribuição
de dividendos fixos e cumulativos aOs titulares das ações preferenciais, correspondentes a 8% sobre o capital sodal, que
não tinham sido pagos entre 1980 e 1990. Para liquidar esse
débito coro os titulares das ações preferenciàis é que o aC_ordo
estigmatizado na representação admitiu que eles utilizassem
o seu crédito para subscrever o aumento de capital, numa
"op_er<!tion blanche", que em nada prejudicou a companhia.
27. -__ Assinale-se, ainda, que o emprego desses dividen~
dos permite à Nippon Usiminas_apenas manter os 4,99% do
capital votante da Usiminas, porcentagem a que ficou reduzida
su-a participação. -para recompor sua quota de 13,84% daquele
capital, ela terá que usar a opção que lhe foi conferida pelo
BNDES, no Anexo I do .acordo (fls. 190), pagando em dólares
o preçb da subscrição,-ã.crescido de juros calculados pela taxa

libor.
INUTILIDADE MANIFESTA
28.. Toda a longa exposição acima foi apresentada em
10menagem aos ilustres autores da representação, que poderiam ter obtido os mesmos esclarecimentos, se tivessem procurado a Comissão Dii"etora do Programa de Desestatízação.
~?~ __ De qualquer _form~, _a representaç~o, nesta parte,
é rig_Orosamente inútn. ·A qUe condu:z;i:ri_ã ela,-- efetiVamente,
fossem procedentes as acusações dirigidas ao acordo? A reSposta· só pode ser uma: à propositura de uma ação popular

para anulá-lo.
30. Ora, esta ação já foi proposta, ganhando, mesmo,
estrepitosa notoriedade no noticiário da imprensa. O Dr. Juiz
das~ Vara Federal de Belo Horizonte, com a solidariedade
do Ministério Público Federal, inclusive, sustou liminarmente
o andamento do processo de privatiZação~ Assim, à providência que poderia ser adotada por V.Ex\ se acolhesse a
representação, já se ãnteciparam políticos' e siildfcalistas min~iros, possuídos do mesmo ardor nacionalista que anima
os_ autores da represe_ntação.

O CONGRESSQ.AGRADECEoMASDISPENS}\

31. A invocação do art. 49, I, da Constituição, não pres~
tigia o Congresso Nacional. A competência ali conferida não
pode ser degradada, para itl.cluir, entre os tratados internacionais, os acordos de acionistas de empresas privadas, mesmo
23. E, assim,-chegou~se ao_acordo condenado naz:epre- que entre os signatários estejam sociedades de ecQnomia.místa
sentação que, contrariamente ao que nela se afirma, foi alta- ou empresas públicas brasileiras.
mente favorável ao Brasil, pois repara apenas parcial e insufi32. O que a COnstituição" tem e:fu viSta, eVidentemente,
cientemente a espoliação de que foi vítima o àcíonista estran- são os ·acordos que Pontes de .Miranda denomina "interesgeiro. Este, como se vê, pela sua leitura, em vez de receber tatais", isto é, os acordos entre Estados, (Cf., no mesmO
ações em doação terá que pagá~ las.
sentido, Pinto Ferreira, "ComentárioS ã Constiti.iiÇão Brasi24. Não menos improcedentes são as censuras feitas, leira", v. 2, p. 547.)
·
··
na representação, ao preço de emissão das ações do aumento
33. --Atribuir ão Congresso NaCional o poder de fiscalizar
de capital, Cr$39,79 c à faculdade conferida aos acionistas aCoidos de acionistas teria como conseqüêricia parãli,?~ü'' o Co~
de subscrevê-las com o produto da distribuição dos dividendos mércio internaCional do país, porque, na medida em que este
fixos e cumulativos estatutariamente assegurados aos titulares se desenvolvesse, não sobraria tempo ao Legislativo para qualde ações preferenciais. -quer outra tarefa a não ser deliberar sobre estes aJustes; que
25. Esta cifra .é o resUltado de um cálculo cuidadoso. já eStão submetfd9s ao contrOle de diversos órgãos técnicos
Verificou-se a quantidade de ações subscrita pela Siderbrás,- do Poder Executivo e do Poder Judiciário.
nos aumentos de capital de 20-4-82 e. 28-11-84, somada às
34. Desafia-se, por outro lado, falando com o devido
bonificações rec~bi®s -por aquelas ações, até a assembléia respeito, se possa qualificar o acordo itnpugilado de gravosc
geral de 25-4-91. Em seguida, dividiu-se o valor pago pela ou lesivo ao patrimônio nacional.
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A QUESTÃO DAS MOEDAS DE PAGAMENt-O
35. O simples enunciadO da questão suscitada peloS eminentes autores ilustra a impossibilidade jurídica de dar-lhe
a solução por eles pretendida. Pretendem eles que, não existindo ucritérios -para a avaliação do valor de mercado das moedas
que servirão para liquidar as operações- de privatiZaçãO (fls.
11)" é absolutamente imprescindível que a lei estabeleça e
regulamente os procedimentos para que o valor à vista e de
mercado destas moedas seja clara e transparentemente aferido" (fls. 12).
36. Ora, não há "procedimentos" para defiiiir Valor de
mercado que se define e apura ... pelo próprio mercado. Nãc
há parlamento no mundo capaz de estabelecer e regulamentar
procedimentos para aplicação da lei da oferta e da procura.
Porque a noção de mercado é exatamente a do_ "complesso
Delle Demande e Delle Offerte concementi la merce considerata" (Giovanni Caravale, Novíssimo Digesto Italüirio, V; lO,
p. 525). Preço de mercado é, segundo o West's Law and
Commercial Dictionary, "the price at which a seller is ready
and willing to sell and a buyer ready and willing to buy".
E.:. em seguida:
"Market price is synonymous with maiket value
and means the price actually given__in current market
dealings, or the price at which the supply and demand
are equal."
37. Insista-se, portanto. A não ser que se regulamente
a lei da oferta e da procura, não há como estabelecer critérios
apriorísticos para definir o valor de mercado de um título.
Não há, porém, motiVo para receio manifestado pelos autores,
evidentemente temero$OS de que, "mais uma vez", o Governo
brasileiro esteja cedendo a nefandas pressões de! empresas
multinacionais e governos estrangeiros in~~crupulósos~ O va- _
lor de mercado dos títulos da dívida externa brasileira (que
não são muitos, aliás), pode ser colhido diariamente nãs páginas dos jornais especializados e nos computadores da Agência
Reuters aos quais estão permanentemente ligados os dos grandes bancos brasileiros, os das Bolsas de Valores, os dos g_ran- _
des corretores de títulos etc; Os pretendentes às ações saberão
exatamente o valor dos títulos com que se apresentam à licita--- · ção e o BNDES também.
38. O anexo Manual de Instrução, elaborado pela Câmara de Liquidação e Custódia executor oficial do Sistem<l
Eletrônico de Liquidação Nacional, controlada·peia Comissão
Nacional das Bolsas de Valores fartamente distribuído (já
está na 2• edição), explica minuciosamente como se processará
a liquidação e enumera exaustivamente os títulos que podem
ser utilizados como moeda de pagamento e o valor por que
serão recebidos (p. 25/43).
39-. E o critério estabelecido, como se vê pt;la observação de fls. 26, é altamente favorável ao investidor brasileiro,
pOis só os títulos da dívida externa sofrem deságio. Veja-se
o texto: '
r

-

---

"Os meios de pagamento, que não OS títulOs e
créditos da dívida externa, não sofrerão deságio para
·
efeito de pagamento da alienação."

A RESOLUÇÃO N' 1.810 DO BC~
40. É clamorosamente injusta a aCusação endereçada
à Resqlução n' 1810 do Banco Central, cujo art. 4•, § !•dispõe:
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"Art. 4' Capui _: §1'- :Résolução n• 1.810Banco Central do Brasil: "A utilização dos créditos
e títulos indicados nos arts. 19 e 29 desta Resolução,
-na aquisição, direta ou indireta, de participaÇões_societárias no âmbito do Programa Nacional de Desestatização, estará sujeita a deságio fixado por critérios
de mercado. Os recursos de que trata este artigo serão
aplicados nas referidas aquisíções, deduzidos de um
desconto inicial de 25% (vinte e cinco por cento), que
será considerado como parte integrante do deságio acima referido."
41. Ela incorporou ao seu texto a exigência fo~_mu!ada
pelo Senado Federal, na Resolução ri' 82i90, cujo art. 5' determlnõU que os título-S e créditos da dívida externa "somente
poderão ser utilizados nas aquisições de participações ac!onárias no âmbito do Programa Nacional de Desestatizªç?o ~~
sofrerem deságio prévio através de mecanismos-de mercado.
_ 42. A Resolução n' 1.810 agravou essa condição, estabelecendo um deságio à forfait, prévio, de25%. Este é o Mínimo.
Se o mercado~ porém, indicar um preço inferior a 75% do
Valor de fa.ce do título é este que prevalecerá. Assim, longe
de merece-r criticas e ~podes a Resolução n? 1.810 devia ser
aplaudida pelos zelosos expoentes do na~onali_smo b_rasileiro:
MAIS UMA CRÍTICA INJUSTA
43. Preocupam-se os ilustres "signatários da representação com a perspectiva, desenhada pelo item 3.l.II do Edital
e pelo art. 35 do projeto de estatutos da Usiminas, pós-privatização (fls. 131), de temíveis estrangeiros Se àsseri.horearem
do controle acionário da Usiminas após 31-12-1994. Segundo
::> seu entendimento o art. 1~, IV da lei da privatização, n9
8.031, impede_, para sempre, que a participação estrangeira
supere 40% das ações com direito a voto. E o seguinte o
texto _do disp_ositivo:
"Art. 13. Os proceSsOs de desestatização observarão, além das normas fixadas nos artigos anteriores,
os seguintes preceitos:
•••••••••••••••••••••••••••••••••••>>'•'•"•••oo>oo••••••••••••~+OHooo•••

IV- a alienação de ações de empresas a pessoas
físicas ou jurídicas eStrangeiras não poderá exceder
40% do- capital votante, salvo autorização legislativa
que determine percentual superior."
44. Desse preceito, os autores extraem duas conse_qüências: 1) "nunca e em nenhum instante"(siç) _a pa_rticipa_ção
acionária de pessoas físicas e jUrídicãs e~~ra~gei~as _poderá
ser superior a 40%; 2) é ilegal o item 3.!.II do Edital, quando
define a pessoa jurídica estrang~ira, corbo aquela "-cujo controle efetivo, em caráter permanente esteja sob a titularidade
direta ou indireta de pessoas físicas residentes e domiciliadas
fora d_o_ país". Isto, porque, "como é notório, muitas pessoas
físicas estrangeiras e muitas empresas estrangeiras são também
pessoas físicas e jurídicas domiciliadas e residentes no país".
45. Da primeira conseqUência tiram os autores uina outra: a lei devia ter criado um mecanismo que impedMse, após
a privatização, um sóciO brasileiro de alienar suas_ aç_óes ao
acioniSta estrangeiro·, entregando-lhe o controle do capital.
-46. "Mas não é nada disso", como dizia o saudoso Ministro Villas Boas, quando sua aguçada sensibilidade de Juiz
era chocada por decisão particularmente aberrante.
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47. Realmente, as empresas incluídas no programa de
privatização não têm o privilégio de reserva de mercado, ou
seja, não estão submetidas a uma camisa de força, como as
do setor de informática, _que impeça o controle de seu capital
por pessoas jurídicas estrangeiras.
48. Assim, quando a Lei n' 8.031limita a 40% do capital
votante, o número de açóes que podem ser alienadas a estrangeiros, Só Pode Alcançar a Operação de Privatização, isto
é, unicamente, em leilão, das ações de que o GoVerno-é titular.
49. A restrição, limitada à primeira venda, evidentemente teve como objetivo d~r ao empresariado brasileiro condições de enfrentar, com vantagem, a concorrência estrangeira, fazendo da privatizaÇão, ao contrário do que suStentam
os autores, um íilstrúmento· de estímulo ao capital nacional.
50. Proibir, no entanto, o investidor brasileiro, adquirente das ações, de_ dispor delas, seria uma violênci3-atent.atória ao direito_- de propriedade, e, portanto, flagrantemente
_
. . " . __ __ . _
inconstitucional.
_ _ ___
51. Não é mais feliz, d. v., o segundo fundamento da
representação nesta parte, relativa à naciofiàlidade dos futuros
adquirentes das ações da Usirninas. Pret~n9em .. qsr auto_res .
que a Lei no 8.031 adotou, em rel~ção à nacionaliPade dos
cairdidatos à aquisição das ações das empresas "privatizáveis",
um critério· mais reStrifivõ-q"ue o-da Constitliiçâól Entendem
eles que a Lei no 8.031 fala em "pessoas físicas e- jurídicas
e estrangeiras", para obstar que qualquer alienígena, mesmo
residente no Brasil e que sociedades controladas por pessoas
físicas estrangeiras, Ainda Que Domiciliadas no Br~siL possam adquirir, em qualquer· tempo, maiS de 40% do capital
das empresas a serem privatizadas. Conseqüentemente, pontificam, -é ilegal o texto do item 3.1.11 do edital, que adotou,
para definir os participantes. estrangeiros, ... o critêrjq estâ.l?é-_
iecido na Constituição! Leia-se a representação (fls.17):
"O texto desse item (3.1.11) fundamenta-se na
Constituição e- náo pode, por conseguinte, Servir de
Base Jurídica para o estabelecimento de limites a participações acionárias em quaisquer empresas sediadas
no país, inclusive naquelas em processo de privatizaw
ção."
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tem domicílio no Brasil, sem discriminar nacionálidádes pessoais ou a origem estrangeira do nascimento."
54. No mesmo sentido do douto jurista opina o Pro(.
Celso Ribeiro Bastos, em seus "Comentários à Constituíç3o -Brasileira, 7' v., p. 43/51.
55-. --As considerações acima de~envolvidas mostram que
o autor do edital de licitação não podia adotar outro critérLo
que não fosse o da Constituição. Admitir que a Lei no 8.031
seguira orientaçãõ" diferente, seria" darwlhe interpretação que
a colocaria em conflito com a Cpnstituição.
O VALOR DE MERCADO DA USI/d!NAS
56. Prosseguem, os ilustres autores,. afirriian99. que_ a
avaliação da Usiroinas não levou em conta o fato ~ 9 número
das ações que vão ser leiloadas conferir o controle do capital.
57. A alegação é temerária. Os estudOs. para avaliação
da U siminas, realizados por dois çorisórcios· de empreSas· especializados não podiam ter sido mais minucio"soS mi poiideração
de torlos.os fatores que poderiam influir no preço, entre eles,
logicamente, a influência do co:o.trole sobre o valor das ações
(doe. anexos).
__58_:_ Os ci:msJ.Jlfores que realizaram esses estudos, contra'tad.os por meio de licitação, têm larga experiência e-m aValíação
de empresas e foram assistidos por técnicos do BNDES, especialistas na análise de projetas siderúrgicos.
59-. · Neste ponto, também, a representação é rigorosamente inútil porque, acolhida, teria o seu desfecho no ajuiz3.mento de uma ação P<:J?.':lla.r, }~ pr~posta, ·conio se diss·e. ·

MISCELÂNEA
60. __ Afirmam dogmaticamente os eminentes sigp.atáriOs
da representação que o processo de _alienação da Usiminas
não pode ser levado a cabo antes que normas sejam baixadas,
no sentido de assegurar que os avais da Uniã_o serãO sqbsUtuídos por garantias a serem oferecidas pelos novos controladores.
61. Não há, porém, como proceder comp~lsol-ianíente
a esta substituição: Ela depende do consentimento dos credp52. "Et voila ce qui fait que votie filie est muette", res da empresa .que, provavelmente não quererão renunciar
como diria o herói de Moliêre. Depois de enunciarem esse, aQ_ aval da Uniij.o. O edital, porém, esclarece (j_tem_ 9.1.7.3)
d. v., esdrúxulo ponto de vista, citam os autores um--parecer que os_ financiamentos externos não excedem
do Consultor-Geral da República, Dr. Saulo Ramos, ... Con- US$38.000.000,00, valor ínfimo para o vulto do patrimônio
d<:!_~mpresa.
'
trário a ele.
· 62. _ "O va;1or de mercadQ da Usiminas depende crucial53. O parecer, com efeito, refuta uma decisão da S~cre
taria Especial de InformátiCa, que considerou estrangeira uma mente do seu faturamento futuro e este dos preços do aço
determinada empresa, porque seus sócios eram ale_mães, e.m- vigente após a Privatização. Conseqüentemente é impOssível
avaliar-se correfamente o -valor de mercado da UsimiDas, antes
bora domiciliados no Brasil (fls. 18):
qué ·a política governamental que regerá os preços futuros
" ... qual. em síntese (seria), a objeção levantada,
do aço seja claramente expiicitada"(fls. 20). Se fosse possível
pelos técnicos; contra o controlador da empresa ... ? prevalecer eSse extravagante_ raciocínio, o programa nacional
O fato de ser alemão, embora residente e domiciliado
de privatização estaria irremediavelmente condenado, porque
no País, sob a ·suspeita' de ter igualmente residência só na Rússia Soviética seria possível garantir uma inflexível
na Alemanha". Ora pela lei do Brasil a Semikron é
política de preços para um produto qualquer, .. chova ou faça
rigorosamente empresa brasileira de capital_nacional. sol". Uma política de preços é necessariamente flexível, como
Se seu controla_dor, residente no Brasil, controla igualw
todas as políticas, tal o número de fatores diretos ou indiretos,
ménte a Semikron alemã, esta sim, deveria ser consideconjunturais
e de longo prazo, sem falar nos imponderáveis,
rada estrangeira na Alemanha, se aquele país tivesse
legislação semelhante à IJ.Ossa". "Pelo _menos, teve o que podem influir na sua determinação. Ainda, aqui, porém
do edital responde aos autores, no itero 9.3.5:
legislador ordinário, e agora o constituihte,·o cuidado
..Tendo em vista os cenários para o futuro comporde considerar empresa brasileira de_ capital nacional
- tamentó da economia brasileira, nos quais a abertura
aquela cujo efetivo controlador, quando pessoa física,

Setembro de 1991

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seç!io II)

Sexta-feira 20 6209 ·

para o mercado externo e a privatizaçãO da siderurgia qüila jurisprudência do Supremo Tribunal, pela de ilegalidade
de aços planos desempenham papel fundamental, ?S da norma regulamentar.
70. Por todas essas razões, espera o Banco ~acional
preços do aço no mercado interno terão como referência os preços praticados no mercado internacional. de :beserivolvimento Económico e Social que V. E~ indefira
Para a consolidação desta estratégia, os preços so- a represeõ.tação, determinando o-seu arquivamento.
Brasflia- DF, 21 de agosto de 1991.- Cláudio Lacomfrerão ainda algum controle, no curto prazo, visando
a uma gradual redução da defasag_em atu~l:Qtente_ exis- be.''
tente.- Por outro lado, a importação será utilizada como
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides. Faz soar a camum importante instrumento desta política, estabelecen- painha)- Nobre Senador Marco Maciel, solicito a V. EX'
do o limite dos preços a serem praticados."
que _conclua o seu pronunciamento.
63~ Protestam Os -autores contra a fixação do preço das
O SR. MARCO MACIEL - Sr. Presidente, vouJ!tendér
ações da Usiminas em cruzeiros, argumentãrido com a "Circuns- a observação de V. Ex~, mas gostaria de dizer, para co-ncluir,
tância de a empresa ter "abrangência iritc!m3.Ci0nal", como que a operação posteriormente elaborada para permitir que
se fosse ela um gigantesco polvo brasileiro, com tentáculos a Nippon pudesse recuperar sua participação acionária foi
atingindo todas as partes do globo.
f~ita em ressarcimento de pesados prejuízos que o sócio mino64. Mas, tratando~se_de estabelecer o preÇO de uma ritário teve. Quando ele se habilitou para subscrever o aumencoisa a ser vendida no Brasil, somente em moeda de curso to de capital, feito à luz do sol, ele o fez tendo que pagar
forçado poderia ser- ele estimado! isto é, em cruz_!irgs. É o todos Ç>S custos da operação, inclusive os custos inflacionários.
que dispõe imperativamente o Decreto Lei n9 857,_de 11~9~69,
O que :Posso concluir da operação, Sr. Presidente, é que
reiterando medida legislativa de 1933, ·o Decreto n~' 23.501.
o acionistã minoritário, a Nippon, que chegou a ter 13% do
65. Enganam~se os autores quando afirinam que foi con- capital acionário e ficou reduzido a quatro e pouco, somente
cedido à UsiminaS, à. Cia. Siderúrgica de Tubarão e à Aço- Com tlmita dificuldade e pagando elevados ~~ca~gos ~ que
minas o uso exclusivo do Porto de Praia Mole. Concedeu- ,.póde voltar a ter aproximadamente 13% do controle acionário
se~lhes a utilização privativa, Remunerada, do Termiçal de
da Usiminas!
Produtos SiderúrgicoS (como está claro, aliás, no item 9.1.7.5
Isso posto, sr·,- Presidente, gõstaii3 de encerrar a IDintLa
do edital), essencial à exportação-de seus produtos. É normal
que a empresa continue a usar o terminal, sob pena de i!Jutili~ manifestação sobre esse assunto, mas protestando por outros
zar-se o processo· de privatizaÇã~. a(, sim,_ Coril -]!fep~ráv~is ·esclarecimentos que considero importantes para o pleno co:-prejuízos ao património públiCo. Se a remuneração pelo uso nhecimento da questão. Se a questão à Casa retomar - e
das instalações deve ser aumentada, com a mudança do usuá- espero que venha a acontecer, seja em que p~ríod_o fo~ :=-.
gostaria de produzir os meus argumentos, que nao são apenas
rio, já é-Uni out-ro problema.
meus, mas da minha Bancada, e também argumentos que
66. Não é lesiva, portanto, 3: autorizaçãg_, nem ilegal, são de lavra do Governo, que tem sobre esse assunto uma
porque foi expedida no uso regular .da competência da autori- posição que quer deixar límpida, cristalina, para que não fique
dade por ela responsável. Reza, com efeito o art. 227, I, nenhuma dúvida. Límpida como o mármore, mas dura como
a, do Decreto n 9 99.244, de 10~5-90~ que dispõe sobre a estru- a verdade.
.tura adminisfrativa do Governo Federal:
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito beml)
"Art. 227. Ao Departamento-Nacional de
Durante o discurso do Sr. Marco Maciel, o Sr.
Transportes Aquaviários cOmpete submeter ao SecreMauro Benevides, Presiderite, deixa a cadeira d~ pre~i~
tário Nacionaf"de Transportes e executar, direta ou
____ _dência, que é ocuptidã pelO Sr. Alexandre Costa, ]P
indiretamente, a política" nacional e os planos, progra~
Vice-Presiâente:
· -·
mas e projetes de viação e de transportes aqoaviários
Durante o discurso do Sr. Marco Maciel o Sr. Ale~
e, em especial:
xandre Costa, ]" Vici!~Presidente, deixa a cadeir': da
I - conceder, permitir ou autorizar, coordenar e
presidência, que é ocupada pelo Sr. Mauro Bene~1des,
controlar:
Presidente.
a) a implàntação, a administração, a operação,COMPARECEM MAIS OS SRS. SENADORES:
ma'lutenção e conservação de instalações portuárias,
marítimas, fluviais e lacustres."
-Albano Franco- Carlos De'Carli- Ed-uardo Suplicy
67. Finalmenle, Dão há, contrariamente ao que supõem - Iram Saraiva:-=- Ney Maranhão -Telmo Yieira.
os-autores, inconstitucionalidade da ld por omissões, ambigüi~
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -~ A Presidades ou exorbitância do seu regulamento. A inconstitucio- dência esclarece à Casa que adotou total flexibilidade, na
nalidade por omissão está prevista no art. 103, § 2", da Consti- manifestação dC?s oradores, que se alongaram até agora, não
tuição e se refere à falta de "medida para tornar efetiva ~ohna apenas para ter a oportunidade de ouvir excelente~ discursos,
constitucional". A omissão inconstitucional não se situa, por- como foram os da tarde de hoje, mas também para que se
tanto, no plano "lei-regulamento", mas no da "Constitui- aguardasse a chegada, ao Senado Federal, dos autógrafos refeção-lei". Não é desta úJtima que se queixam os dignos autores. rentes ao aumento das f'orças Armadas_. Até o presente mo~
68. As -ambigüidades não podem ser supridas por meio menta, os autógrafos não chegaram à Secretaria~Geral da
de ação cominatória contra o Poder Executivo. Podem ser Mesa. Chegou à Casa apenas o autógrafo pertinente ao aureinediadas, sim, pelo Judiciário, através dos proCeSsos clássi- mento dos professore-s universitários. Em razão disso, a Mesa
cos de interpretação da lei.
_
se sente no dever de explicar à Casa por que se prolongou
69. E a exorbitância da regulamentação não se resolve tanto o expediente desta sessão. S_e, por um lado, propiciou
pela declaração de inconstitucionalidade, mas, segundo a tran- nos a imensa alegria de ouvir excelentes pronunciamentos,,
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por outro, abriuRse uma alternativa de se esperar a chegada

desse autógrafo que, lamentavelmente, não foi entre-gue ainda
à Secretaria-Geral da Mesa.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 1~' Secretário.
É lido o seguinte
REQUERIMENTO N• 630, DE 1991
RequeremoS ui"gência, nos termos_ do art. 336, alínea c,
do Regimento- Inter~o, par~ o Projeto de Decreto Legislativo
n"' 119, de 1991, que "susta-os a tos norinativoS do Poder Executivo que objetivam realizar o processo de privatização da Usiminas".
Sala das Sessões, 19 de setembro de 1991. -Humberto
Lucena - AtTonso Camargo --Maurício Corrêa - Eduardo
Suplicy - Jutahy Magalhães - Epitácio Cafeteira - Júnia
Marise - Alexandre Costa -- José Paulo Bisol.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -O requerimento que acaba de ser lido será submetido ao Pl.e.nário após
a Ordem do Dia, nOs- termos-âo-·art. 340, inciso II, do Regimento Interno. (Pausa.)
· SObre a mesa, requerirriento ·que será lido pelo Sr .. 1~
Secretário.
É lido o seguinte
REQUERIMENTO N• 631, DE 1991
Requeremos urgência; DOs termOs do art. 336~ alínea c,
do Regimenfá Interno, para o Projeto de DecretO Legislativo
n<;' 82, de 1991, que susta os atas normatiyos do Poder EXecutivo que objetivam realizar o processo de privatização da Usi._
_
minas".
Sala das Sessões, 19 de setembro de 1991. - Humberto
Lucena - Chagas Rodrigues - Epitácio ·Cafeteira - Alexandre Costa - Eduardo Supiicy - Louremberg Nunes Rocha
- Júnia Marise -·José Paulo Bisol- Esperidião Amin.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides.) _- 0_ requerimento que acaba de ser lido será submetido ao Plenário após
a Ordem do Dia, nos termos do art. 340, inciso II, do Regimento Interno.
Sobre a mesa, requerimentos que serão lido_~ pelo Sr.
19 Secretário.
São lidos e aprovados os seguintes
REQUERIMENTO N• 632, DE 1991
Por motivo de· doença de minha espos.a, viajei a São
Paulo nos dias 17 a 18 do corrente mês, pelo que solicito,
nos termos do art. 43, II, do Regimento Interno, seja considerada como licença autoriiã.~da_.mjn.ha. ausêllda aOs Trabalhos
da Casa naquele período.
Sala das Sessões, 19 de setembro de 1991. - Senador
José Sarney.
REQUERIMENTO N• 633, DE 1991
Senhor Presidente,
Nos termos do art. 56, II, da Constituiçâo e do art. 43,
II, do Regimento Interno, requeiro licença para me af~~tar
dos trabalhos da Casa, nos dias 20 e 23 do corrente mês,
perfodo em que estarei em Florianópolis proferido Palestra
na Universidade Federal de Santa Catarina e participarei do
Seminário "O Jovem e o Poder", com a participaÇão do Secre-
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tário dos Desportos, Bernard Razjman, além de contatos que
manterei no âmbito do Governo do Estado e Assembléia
Legisla_tiva.
Sala das Sessões, 19 de setembro de 1991. ~ Senador
Esperidião Amin.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -Aprovados
os requerirnento.s, ficam conCedidas as licença_s solicitadas,
no~_ tennÇ!S do art. 4~ 1 inciso I_I_,_ dp_ Regimento Interno.
Sobre a mesa, requerimento que será. lido pelo Sr. 1"'
Secretário.
É _lid? o seguinte
REQUERIMENTO N• 634, DE 1991
De acordo com Oart. 49, _inciso· X, e art. 50, § 1~. da
Constituição Federal, combinados com o art. 216 do Regimento Interno do Senado Federal, solicitamos ao Senhor Ministro da Economia, Fazenda e Planejamento tios sejam fornecidas as seguintes informações relativas à decretação da liquidação extrajudicial do Banco do Estado do Rio Grande do
Norte S.A., ato do Banco Central do Brasil de 20.9.1990:
1) Qual o estágio atual dos estudos que estariam sendo
realizados pelo Banco Central do Brasil no exame da proposta
formalizada pelo Governo do Estado do RiO Grande do Norte,
com· alternativa~ para reabertura do Ba~dern?
2) Quando o Banco Central do Brasil Pretende anunciai
oficialmente o parecer definitivo sobre a viabilidade de reabertura daquela instituição?
3) Qual a situação financeira e contábil do Bandern em
20.9.1990, quando foi decretada a liquidação extrajudicial,
e; nesta data, inclusive eventuais saques à cori.ta de Reserva
Bancária efetivados no período?
Justificação
Em setembro de 1990, o Banco Central do Brasil decretou
a liquidação extrajudicial de. alguns bancos oficiãJs-eSt"ãduais,
iricluindo o Banco do Estado do Río Grande do Norte S.A.
Neste primeiro ano, Governadores e Parlamentares que·integram a Bancada do nosso Estado no Senado Federal e Câmara
dos Deputados têm participado de. reuniões cOm antigos e
atuais dirigentes do Banco Central do Bras.il, uma das quais
em ~essão especial da Comissão de Assuntos Econômicos do
Senado, com a presença do presidente do B3cen, Dr. Francisco Gross, sem que, até o momento, tenha sido oferecida
qualquer solução. A au_s.ê.ncia de informações fomenta especulações que afligem us norte-rio-grandenses, especialmente
clientes e fU.ncionáríos..do Banco, resultando no crescente desgaste da credibilidade.. do Bandern, patrimônio intrínseco das
instituições financeiras. - Senador G.3ribal_di Alves Filho
(PMDB- RN)- Senador Lavoisier Maia (PDT- RN).
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -O requerimento lido será- despachado. à Mesa para decisão, nos termos
do inciso III do art. 216 do Regimento Interno.
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 19
Secretário.
É lido e aprovado o seguinte:
REQUERIMENTO N• 635, DE 1991
Nos termos do art. 281 do Regimento Interno, requeiro
dispensa de interstlcio e prévia distrióuição de avulsos para
o Projeto de Resolução n"70, de 1991, que rerratifica ã. Resolução n' 85, de 18 de dezembro de 1990, aprovando a contratação
pela Embratel S/A, com garantia da República Federativa
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Art. 2o;. ftara atender à nova composição a que se refere
o attigo anterior, ficam criados dez cargos de juiz togado,
vitalício e quatro cargos de juiz classista, temporário, observando-se quanto a estes últimos a representação paritária dos
trabalhadores e dos empregados.
§ lo;. Dos cargos de juiz togado vitalício criados por esta
lei são destinados a preenchimento por Juízes Presidentes
de Junta de Conciliação e Julgamento, observados os critérios
legais, e três por egressos do_ Ministério Público e da classe
dos advogados, considerada a última nomeação ocorrida, de
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Esgotado tal modo que, frente ao númeio ímpãt de componentes da
referida proporcionalidade, ocorra a alternância.
o tempo destinado ao Expediente.
.§ 2º O proViinento·dos cargos de juiZ clasSiSta tempoPassa-se à
rário observará o que dispuser a legislação em vigor.
§ 3" Haverá um suplente para cada juiz classista.
Art. 4" Dentre os juízes togados do Tribunal será eleito
ORDEM DO DIA
o Corregedor Regional, na forma da legislação em vigor a
ser estabelecida em seu Regimento Interno.
Item 1:
.§ 1º O Corregedor-Regional não integrará as rurmas
. Votação, em primeiro turno,_4a Proposta de Emen- nem os G!upos de Turmas, mas participará, com voto, da"S
da à Constituição n? 2, de 1991, de autoria do Senador sessões do Tribunal Pleno.
§ 2• O mandato do Corregedor Regio~nal coilicidirá com
Affonso Camargo _e outros Senhores Senadores, que dá
nova redação ao inciso Ill, § 2•, do art. 155 da Consti- os dOs cargos de direção do Trib_unal.
Art . .5o;. O Tribunal funciOnará dividido em seis Turmas,
tuição FederaL
em GrupoS de Turmas, observando-se o disposto na Lei n9
A votação da matéria, nos- termos do art. 354 do Regi7.701188 e no art. 670, § 8•, da Consolidação das Leis do
mento Interno, depende para a sua aprõvação do voto favoráTrabalho.
vel de 3/5 da composição da Casa, devendo ser feita pelo
§ lo;. Os_T~ês juízes tàgãdos e vitalícios mais novos do_
-processo eletrônico. _
_ _ __
1'rib_Uiial atuarão· nOs afastamento"s temporários dos demais
Sendo evidente a falta doquorum qualificado em plenáiio,
juízes togados vitalícios.
a Presidência deixa de proceder à votação.
Art. 6o;. Ficam criados, no Quadro Permanente de Peso SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Item 2:
soal da Secretaria do Tribunal do Trabalho da 3~ ~egião,
Discussão, -em~ ttirno Uníco, do PfoJe-tõ
Lei da os cargos em Comissão- constantes do Anexo I e os cargos.
Câmara n' 10, de 1991 (n• 5.373/91, na Casa de origem), efetivos constantes do Anexo II a serem providos na forma
de iniciativa do Tribunal Superior do Trabalh~, que_ alte- estabelecida no art. _37, indso·n, da Constituição Federal,
ra a composição e organização interna do Tribunal Regio- e, ainda, as Funções de Representação de Gabinente con-stannal do Trabalho da 3• Região, cria cargos e fUnções e tes do Anexo III, a serem preenchidas de acordo com as
normas internas do Tribunal.
dá outras providências, tCndo
§ 1º Os cargos em comissão de Assessor de Juiz, privaParecer sob n• 280, de 1991, da Comissão
tivos
de portadores de diploma de curso superior, serão preen- de Constituição, Justiça e Cidadania, favorável
chidos mediante liv-re indicaçãO dos magistrados_ junto aos
ao projeto, com Emenda que oferece de n~ 1-CCJ.
quais forem servir.
Discussão do projeto em turno único. (Pausa)
§ '2:? Não poderão ser nomeados, a qualquer título, para
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discuscargos em Comissão do Quadro de Pessoal do Terceiro TRT,
são.
cônjuges, parentes Cotisangüíneos ou afins, até o terceiro grau:
Em votaçã-o o ptõjeto, sem prejuízo da- emen-da.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram· perma-~· de juízes em atividade ou aposentadas há menos de cinco
anos, exceto se integrantes do quadro funcional, mediante
necer sentados. (Pausa.)
_
_____
_
_
_
__
_cg_ncurso público.
Aprovado.
Art.. 7o;. As despesas· decorrentes da aplicação da lei,
É o seguinte o projeto aprovado.
no montante de Cr$33.392.972,00 (trinta e três milhões, trezentos e noventa e dois mil, novecentos e setenta e dois cruzeiPROJETO OE LEI DA CÂMARA N• 10, DE 1991
ros), devidamente corrigidos, correrão à conta das dotações
(N• 5.375/90 na Casa de origem)
orçamentárias próprias da Justiça do Trabalho e, se insuficientes, à conta do excesso de arrecadação, ficando, desde
De Iniciativa do Tribunal Superior do Trabãlho
já, autorizada a abertura do crédito. necessário.
Altera a composição e a organização interna do TriParágrafo único. Fica autorizada a abertura do crédito
bunal Regional do Trabalho .da 3• Região, cria cargos de Cr$ 25.000.000,00 (vinte e cinco milhões de cruzeiros)
e funções e dá outras providências.
par~ o alu_gu~l de um prédio, onde se localizarão os serviços
O Congresso Nacional decreta:
a· serem remanejados do edifício--sede do Tribunal em decorArt. 1• Fica alterada a composição do Tribunal Regioc - rência da inStal~ção das duas novas Turmas.
Art. s~ Esta lei entra em vigor na data de sua publinal do Trabalho da _3~ Região~ que se comporá de trinta e
_
seis juízes, sendo vinte e quatro togados, vitalícios e doze cação,
classistas, temporáríos.
·
- ·
Ait. 9~ Revogam-Se -as disposições em coõ.tfáriO.do Brasil, de três operiçõeS de crédito externo no valor glObal

de U$286,424,673.00, a fim de que figure na Ordem do Dia
da sessão seguinte.
Sala das Sessões, 19 de setembro de 1991. -Senador
Marco Maciel.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -Aprovado·
o requerimento, o projeto a que:- se refere figurará na Ordem
do Dia da próxima sessão.
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DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçao II)

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevidesf- Votação da
Emenda n' 1 da CCJ. (Pausa.)
.. _
Os Srs. Senadores que a aprovam q-ueiram 'permanecer
sentados. (Pausa.)
Aprovada.
_ __ _
A matéria vai à Coiilissáo Diretora parã 3 Redação Final.
:É a seguinte ã
aprovada:
-
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PROJETO DE RESOLUÇÃO N' 68, DE 1991
(Incluído em Ordem do Dia noUermos do art. 281 do
Regimento Interno)
Discussão, em turno único, -do Projeto de Resolução no 68, de 1991 (oferecido pela Comissão de_As~un- tos Económicos como conclUSáo de Seu Parecer n"' 340,
de 1991), que autoriza a Prefeitura Municipal de Vali-nhos - SP, a contratar operação de crédito, junto
EMENDA N• I - CCJ
à Caixa Económica Federal, no valor de (quatro bilhões, oitocentos e nove milhões, novecentos e oit~pta
Dê-se ao § P do_art. _69, transformando-o em parágrafo
e quatro mil, setecentos e cinqüenta cruzeiros e_sessenta
único e-suprimindo, em conseqüência, o sêu § 29 , a seguínfe
·e dois centavos, destinados ao financíaniento de obras
redação:
e serviços de_ ~pliação dos sistemas de abastecimento
"Art. 6" ··-··-····~-~·-···················,...-.•• -......•...•• ~
·cte água e 9e e~gotqs san~!ários daquela _cid~de.
•••••••••••••••
Em discussão o projeto em turno único. (PauSa.) Parágrafo único. Os cargos em corn_,issã·o. de Asse_sNão havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.
sor de Juiz, privativos de portãdOres de diploma de Bacharel em Direito, serão preenchidos mediante livre indiEm votação.
cação dos magistrados aos quais forem servir".
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -Item 3:
. Aprovado.
PROJETO DE RESOLUÇÃO No 63, Diri99!
A matéria vai ã Comissão Diretora para a redação final.
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do 3rt. 281 do
.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Item 6:
RegimentO Inteino)
__ _
Discussão, em turno único~ do PiõjetO de ResoluçãO·
PROJETO DE RESOLUÇÃO N° 69, DÉ 1991
n• 63, de 1991 (oferecido pela Comissão de Assuntos
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do art. 281 do
Económicos colllo conc!usiío do Parecern'335, de 1991).
Regimento Interno)
Discussão, e·m turno único, do Projeto de Resolução
que autoriza a República Federativa do Brasil a ultimar
a contratação de operação de crédito externo, no valor
n• 69, de 1991 (oferecido pela Comissão de Assuntos
de até cem milhões de dólares norte-americanos, ou seu
Económicos como conclusão de seu Parecer n 9 341, de
equivalente em outra moeda, junto ao Banco Interame1991), que autoriza o Governo do Estado de Minas Ge·
ricano de Desenvolvimento.
rais a emitir e- colocar Iio me-rcado Letras Financeiras
do Tesouro do Estada.de Minas Gerais (LFf-MG), destiEm discussão o projeto
turno único. (PaUsa.)
nadas ao giro da dívida mobiliária Vencível no segundo
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.
semestre de 1991..
Em votação.
Em discussão o projeto· em turno único.- (Pausa.)
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram petinanecer
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.
sentados. (Pausa.)
Aprovado.
Em votação. .
.
Os Srs. Senadores que o aprov~m queiram permanecer
A matéria vai_ à Colnissão Diretora para a redaÇ3o- final.
sentados. (Pausa.)
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -Item 4:
Aprovado.
A matéria vai à Comissão Diretora para a redação final.
PROJETO-DE-RESOLUÇÃO N" 67, DE 1991
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do art. 281,
_ O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -Sobre a mesa
do Regimento Interno)
·
pareceres de proposições, já aprovadas na Ordem do Dia
de hoje, que, nos termos do art. 320 do Regimento Interno,
DiscussãO, eiDfUYilo único, do Projeto de Resolução
se não houver objeção do Plenário·, serão lidos pelo Sr. V
n• 67, de 1991 (oferecido pela Comissão de Assuntos
Económicos cómo conclUsão de Parecer n"' 339, de 1991), Secretário.
que autoriza a Prefeituia da Cidade _do_ Rio de Janeiro
São lidos os seguintes:
a emitir e colocar no mercado, através de ofertas públicas, Letras Financeiras--do Tesouro Municipal (LFTMPARECER N° 355, DE !991
RJ), destinadas ao giro de 15.865.900 LFfM-RJ, venci(Da Comissão Diretora)
das em julho e agosto de_ste ano e vincendas até 15 de
Redação
fiiial do Projeto de ReSolução n~ 63, de
outubro de 1991.
1991.
Em discussão o projeto, em turiló Uníco. (Pausã.)" ··
A Comissão Diretora apresenta a redaçãO final do Projeto
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão. -~e Resolução n"' 63_,_ de 1991, que autoriza a República FederaM
- .
.
_
_ - ·
Em votação.
Os Srs. Senadores que o aprovam- queiram permanecer tiva do Brasil a ultimar a contratação de operação de crédito
externo, no valor de até US$100,000.000.00 (cem milhões
sentados. (Pausa.)
de dólares norte-americanos), ou seu _equivalente em outra
Aprovado.
__
_ _ ...-.. _ ___
moeda,
junto ao Banco Interamericano de Desenvolvimento.
A matéria vai ã ComissãO Diretora para a redação final.
•Sala de Reuniões da Comissão, 19 de setembro de 1991.
-Mauro Benevides, Presidente -Alexandre Costa, Relator
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Item 5:
-Lucídio Portella- Benf Veras.
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ANEXO AO PARECER Ne 355, DE 1991
ANEXO AO PARECER N' 356, DE 1991
Redação final do Projeto de Resolução n' 63, de
Redação fmal do Projeto de Resolução no 67, de
1991.
1991.
Faço saber que o· Senado Federal aprovou, e eu, Presi,
Faço saber que o Senado Federal aprovou, e eu,
dente, nos termos-do art. 48, item-28, do Regimento Interno
promulgo a seguinte:
' Presidente, nos termos do art. 48, item 28, do Regimento
Interno, promulgo a seguinte, RESOLUÇÃO N'
, DE
RESOLUÇÃO N"
, DE 1991
1991
Autoriza a República Federativa do Brasil a ultimar
Autoriza a Prefeitura da cidade do Rio de Janeiro a emitir
a contratação de operação de crédito externo, no valor
e
colocar
no mercado, através de ofertas públicas, Letras Finande até US$ 100,000,000.00 (cem milhões de dólares norteceiras do Tesouro Municipal (LFTM-Rio), destinadas ao giro
americanos), ou seu equivalente em outra moeda, junto
de 15.856.900 LFTM·Rio vencidas em em julho e agosto deste
ao Banco lnteramericano de Desenvolvimento.
ano
e vincendas até 15 de outubro de 1991.
O Senado Federal resolve:
Art. J<:> É a República Federativa do Brasil autorizada
a contratar operação de crédito externo, no valor de até
O Senado Federal resolve: _
__
___ __ _ _
US$100,000,000.00 (cem milhões de dólares norte-americaArt. Iii -É a Prefeitura da cidade do Rio de Janeiro autonos), ou seu e_quivalente em outra moeda, junto ao Banco rizada, nos termos dos arts. 49 e 89 da Resolução n" 58, de
Interamericano de Desenvolvimento.
1990, do Senado Federal, a colocar no mercado, através de
Parágrafo único. A_operação de crédito esternO defi-_ ofertas públicas, Letras Financeiras~âo TeSouro Municipal
nida nocaput deste artigo destina-se ao financiamento parcial (LFTM-Rio).
do Programa de Desenvolvimento CientíficO -e Tecnológico
'_ § 19 A emissão das LFTM-Rio -destina-se ao gíio de
no âmbito de atuação da Financiadora de Estudos e Projetes 15.856~900 Letras Financeiras_çlo Tesouro Municipal vencidas
(FINEP).
em 15 de julho e 15 de agosto de 1991 e vincendas até 15
Art. 29 As condições ffn:in_ceiras básicas das operações de outubro de 1991.
-de créditos são as seguintes:
Art. 29 - _As_co_ndições financeiras-da e:missão_das !.-FJ'Ma) prazo: vinte anos.
_ Río São as seguinte_s:
b) Amortização: prestações semestrais, iguais e consecuI - a quantidade será defiilida na data de resgate dos
tivas, vencendo-se a primeira seis meSes após o deSembolso títulos a serem substituídos, deduzida a parcela de 12% a
final.
título de juros;
II -modalidade: nominativa·-transferivel;
c) Taxa de juros: a ser fixada pelo BID em nível igual
aos custos médios dos empréstiinoS por ele tomados durante
III- rendimento: igual ao das Letras Financeiias do Teos doze meses anteriores à data de aplicação da referida taxa, souro Nacional (mesma taxa referencial);
IV- prazo: até 1.447 dias;
acrescida de uma margem apropriada que, determinada pelo
V- valor nominal: Cr$ 1,00;
banco, destina-se a cobrir as suas despesas. Os juros serão
pagos semestralmente a partir da data da assinatura do cooVI -características dos títulos a serem substituídos:
~ _
trato.
d) Comissão de Compromisso: paga semeStralmente,
juntamente com o-s-juros, eCalculada a·0,75% a.a. sobre
Quantidade
Vencimento
o saldo não desembolsado do empréstimo.
- e) Comissão de Inspeção e Supervisão Geral:
15-7-91
6.601.900
US$1,000.000.00 (um milhão de dólares norte-americanos),
15-8-91
3.085.000
a ser amortizado em prestações trimestrais.
15-9-91
3.085.000
Art. 3~' A autorização concedida por esta resolução de15-10-91
3.085.000
verá ser exercida num prazo de três anos, contados da data
Total
-·-15.856.900
em que o BID considerar eficaz o contrato de empréstimo.
Art. 49 Esta resolução entra em vigor na data de sua
publicação.
VII- preVisão de colocação e venciMento -dos "títulos
PARECER N• 356, DE 1991
.a-Serem emitidos:
(Da Comissão Diretora)
Redação fmal do Projeto de ReS9lução n9 67, de
Data-base
Colocaçllo Vencimento
ntulo
1991.
15-7-91
1°-7-95
681447
15-7-91
A Comissão Diretora aprese-nta a redação final do Projeto ·
10-8-95
15-1-91
15-8-91
681447
de Resolução n<? 67, de 1991, que autoriza a prefeitura da
15-9-91
16-9-91
1°-9-95
681446
cidade do Rio de Janeiro a -emitir- e colocar _po mercado_,_
15-1().91
15-1().91
1°-10-95
681447
através de ofertas- públicas, Letras Financeiras do TesouroMunicipal (LFfM·Rio), destinadas ao_ giro de 15.856.90W
VIII-= íõfiíta de colocação: através de ofertas pUblicas
LFTM-Rio vencidas em julho e agosto deste ano e vincendas
nos termos da Resolução n• 565, de 20 de setembro de 1979,
até 15 de outubro de 1991.
Sala de ReuniõeS -da Comissão, 19 de setembro de 1991. do Banco Central.
Art. 39 Esta resolução entra em vigor na data de sua
-Mauro Benevides, Presidente -Alexandre Costa, Relator
pub!icacão.
- Lucídio Portella - Beni Veras
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PARECER N• 357, DE 1991
Da Comissão Diretora ·
Redação- fmal do Projeto de ~eso!u~ão ~'-§_ª-, de
1991.
A Comissão Diretora apresenta a redação final do Projeto
de Resolução n~ 68, de 1991, que autoriza a Prefeitura Municipal de V alinhos (SP), a contratar operação de crédito,_ junto
ã Caixa Económica Federal, no valor de Cr$4.809.984. 750,62
(quatro bilhões, oitocentos e nove milhões, novecentos e oitenta~ quatro mil, setecentos e cinqüenta cruzeiros e sessenta
e doisteintavos), destinado ao fiflanciãme:oto.de obras e serviços dé ampliação dos sistemas de. abasteciritento de água e
de esgotos sanitários daquela cidade.
._
Sala de Reuniões da Comissão, 19 de setembro de 1991.
-Mauro Benevides, Presidente -Alexandre Costa, Relator
- Lucídi~ Portella - Beni Veras.
ANEXO AO PARECER N• 357, DE 1991
Redaçáo fmal do Projeto de Reso~ução n' 68, de
1991.
Faço saber que o Senado Federal ap~ovou, e e_u;
Presidente, nos termos do art. 48, item 28, âo Regimento
Interno, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO N'
, DE 1991
Autoriza a Prefeitura Municipal de Valinhos (SP),
a contratar operação de crédito, junto à Caixa Econô~
mica Federal, no valor de Cr$4.809.984. 750,62, desti~
nado ao rmanciamento de obras e serviçó5 de ampliação
dos sistemas de abastecimento de água e de esgotos sani~
tários daquela cidade.
O Senado Federal resolve:
Art. I• É a Prefeitura Municipal de V alinhos (SP), nos
termos dos arts. 3•, 4• e 6• da Resolução n' 58, de 1990,
do Senado Federal, autorizada a contratar operação de. crédito, junto à Caixa Económica Federal, n? valor de
Cr$4.809.984.750,62 (quatro bilhões, oitocentos e nove milhões, novecentos e oitenta e CJ.i.iã.tro mil, setecentos e cinqüenta cruzeiros e sesse-nta e dois centavos), destinado ao financia~
mento de obras e serviços de ampliação dos sistemas de abaste~
cimento de água e de esgotos sanitários daquela cidade.
Art. 2"' As condições financeiras bási.cas d~ 9peração
de crédito sáo as seguinteS:
··
·...
a) valor: Cr$4.809.984. 750,62 dividido em dois subcréditos, a saber:
. · --. -I - subcrédito A: Cr$3.998.291.095,36 (em·cómplementação ao valor de Cr$ 898.496AOU,OO a Sei COritratadá indepen·
dentemente de autorização do Senado Federal), destinado
às obras e serviços de ampliação do sistema de abastecimento
de água.
~ ·~
~

II- subcrédito B: Cr$811.693.655,26 destinado ãs obras
de ampliação do sistema de esgotos sanitários;
·
b) prazos:
·
I - de execu_ção:
- subcrédito A: dezoito meses, e
- subcrédito B: doze meses;
II- de carênciã:
·
- subcrédito A: até abril de 1993, inclusive, e
- subcrédtio B: até outubro de 1992, inclusive;
III- de amortização:
·
- subcrédito A: duzentos e dezesseis meses, e
- subcrédito B: tre;~ntos meses;
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c) condições _financeira,s:
.
I-taxanominaldejuros: 12% a.a.;
II- taxa efetiva de juros: 12,683% a.~.;
III -taxa de risco de crédito: 1% do valor do financiamento; e
..IV- atualização do valor da dívida: mesmos índices de
~t~alização dos depósitos do Fundo d~ Garantia do Tempo
de Serviço (FGTS), conforme art. 15 da Medida Provisória
n' 294, de 31 de janeiro de 1991.
Art. 3~ Esta resolução entra em vigor na data de sua
publicação.
PARECER N• 358, DE 1991
Da Comissão_ dí.retóra
Redação final do Projeto de Resolução n~ 69, de
1991.
A Comissão Diretora apresenta- a redação final do Projeto
de Resolução n<? 69, de 1991, que autoriza o Governo do
Estado de Minas Gerais a emitir e colocar no mercado Letras
Financeiras do Tesouro do Estado de Minas Gerais (LFTMG), destinadas ao giro da dívida da mobiliária vencível no
·- __ .
.
segundo sem~stre de 1991.
Sala de Reuniões da Comissão, 19 de setembro de 1991.
-Mauro Benevides, Presidente --Alexandre Costa, Relator
- Lucidio Portella - Beni V eras.
ANEXO AO PARECER N• 358, DE 1991
Redação final do Projeto de Resolução n~ 69, de
1991.
,
Faço saber que o Senado Federal aprovou;· e· en, ·Presidente, nos termos do art. 48, item 28, do Regimento
Interno, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO N•
, DE 1991
Autoriza o Governo do Estado de Minas Gerais
. -a emitir e colocar no mercado Letras Financeiras do
Estado de Minas Gerais- LFTMG, destinadas ao giro
da dívida mobiliária vencível no segundo semestres de
1991.
.
Art. 19 É o Governo do Estado de Minas Gei3.is autorizado a emitir e colocar no metta"do Letras FinanceiraS do
Tesouro do Estado de Minas Gerais - LFTMG, destifladas
ao giro de 59.420.273 .LFTMG, vencidas no ·sem_estre, e
507.061.676 LFTMG, relativas a contrapartida dos
14.027.431.852 Bônus do Tesouro de Minas Gerais -BTMG,
também vencidos no seguitdo semestre de 1991. . _
Art. 2<? A autorização a que se refere o artigo anterior
será realizada nas seguintes condições:
a) quantidade:.será definida na data de resgate dos títulos
substitUídos, deduzida a parcela d~ dezesset~ por cento e obs-éfvàdo, no Caso da contrãpirtida do BTMG, a dedução exclusiva sobre as ~FTMG efetivam.ente ..Yencidas na ~ata da rolagero;
_
.
..
. ·-- _
b) modalidade: nominativa-transferíyffi__________ _ _ _ _
c) rendimento: íguai ~o das Letras Financeiras do Tesou~
ro Nacional, observa_do,_ no casg elas LfT~ÇJ de co.ntrapartida
dÜ_s ~TMG, <>.Preço Unit~rio d~ vínculação, devidamente atua~
lizado peJa LFT refenrencial;
d) prazo: até 1.827 dias;
e) valor nominal: Cr$1,00;
O características dos títulos a serem substituídos: .
.
~ ~ -59.420.273 LFTMG: ·vencimentó entre !•-7-9ft
1•-12-91:
\

\
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lecê:mdo um procedimento que considero fundamental, ou se~
ja, incentivando o desenvolvimento científico-teC::nológico,
porque esta será a fronteira através da qual o País irá inserii'Rse
no Primeiro Mundo.
Neste fiflal de milênio, quem não -tiver aCesso às novas
gerações tecnológicas, não for capaz de permutar, .não for
capaz de fundir teénolOgias,- certamente fícará condenado a
ficar na periferia, deixará de ser nação influente, deixará de
ser riação afluente para se colocar à márgein da História.
Por isso, Sr. Presidente, gostaria de registrar a aprovação
desse projeto, dizer da sua signfíCã.ç~o-parã O Pàís e mOstrar
que, de alguma forma, temos feitO alguma coisa para resolver
a vexatória ~ituaÇãO em que se encOntra· o ensino e a pesquísa
em nossa Pátria. Ox~lá openições dessa natureza- põ:Ssam ser
fdt3s, inclusive, com outras instituições, até mesrilO-cõin instituições financeiras inteniacionais'que o-perãtft CõYn jiif6s.s'ubsidiados, para que a ciência e a- tecnologia e, ao lado dela,
a educação tenham a prioridade que todos desejamos e que
o País está a reclamar.
Era esta, si. PfeSídente,-a manífe"_StàÇãQ··que:...gosúlria de
fazer, em rápidas palavras, no momento em que votamos
a redução final dessa proposição.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidel!t~. (Muito b~~!)
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Em votação
o requerimento. (Pãusa.)
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer
sentados.
Aprovado.
Aprovado o requerimento, passa~se -ã imediata apreciação da redação final.
Em discussão a redação final. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.
Em votação.
_ Os Srs. Senadores que a aprovam queiram permanecer
·
· ··
sentados. (Pausa.)
Aprovada.
O Sr. Marco Maciel -Sr. Presidente, peço a palavra
Aprovada a redação final, o projeto vai à. promulgação.
pela ordem.
O
SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Sobre a meO SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Concedo
sa, requerimento que será lido pelo Sr. V secretário.
a palavra a V. Ex~
É lido e aprovado o s_eguinte
O SR. MARCO MACIEL (PFL- PE. Pela ordem. Sem
revisão do orador.) -Sr: Presidente, antes de votar essa
REQUERIMENTO N• 637, DE 1991
redação final, gostaria de registrar - não pude fazêRio por
Nos
termos
do art. 321 do Regimento Interno, requeiro
ocasi"ã:o da sua discusaão pois estava absorvido com os afazeres
e votação,
de plenário - que a apróvação desse empréstimo externo dispensa de publicação, para imediata discussão
9 67, de 1991,
n
da
redação
final
do
Projeto
de
Resolução
tem uma alta signifiCação para o País e, de modo especial,
para o_desenvolvimento da sua política científica e tecnológica. que autoriza a Prefeitura da cidade do Rio de Janeiro a emitir
Entendo, Sr. Presidente, que uma das fronteiras mais e colocar nO mercado, através de ofertas públicas, Letras Fiimportantes do País -isso guarda consistência com éi"dfscus-- nanceiras do Tesouro Municipal (LFfM-Rio), destinadas ao
são aiilda há pouco ocorrida sobre o problema da Usiminas giro de 15.856.900 LFTM-Rio vencidas em julho e agosto
deste ano e vincendas até 15 de outubro de 1991.
- é o desenvolvimento científico e tecnológico. Há vários
Sala das Sessões, 19 de setembro pe 1991. - Maul-ício
projetas e proposições sobre o assunto, inclusive sou autor
da lei que recriou o Fundo Nacional de Desenvolvimento Corrêa.
Científico e TecnológiCo, e por isso considero-_i:ne neste ino~
O SR. PRESII:IENTE (Mauro Benevides) -Aprovado
mento, quase desafiado a fazer uma manifestação sobre o o requerimento, passa-se à "imediata apreciação da redação
empenho do Governo com _essa questão.
final.
Discussão da redação fip.al. (Pausa.) __
Veja V. Ex• que por esse caminho o Governo brasileiro
receberá o equivalente a 100 milhões de_ dólares para uma
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.
operação que considero extremamente importante, porque
Em votação.
.
se destinará à FINEP que vai, por sua vez, repassar esses
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram permanecer
recursos para instituições universitárias do nosso País, alavanR sentados. (Pausa.)
cando, assim, as univeisidades. criando condições para que
Aprovado.
Aprovada a redação final o projeto vai à promulgação.
os pesquisadores e cientiStas possam melhor trabalhar. estabeR

-507.061.076 LFTMG: vencimento ~ntie-1 9 -4-90 e
1•-2-95;
g) previsão de colocação dos títulos a serem emitidos:
-colocação: 1•-7-91 a 6-12-91;
·
-vencimento: 1•-10-91 a 16-12-96;
h) forma de colocação:
- 59.42<J.273 LFTMG: através de ofertas públicas, nos
termos da Resolução no 565, -de 20 de setembro de 1979,
do Banco Central do Brasil;
-507.061.076 LFTMG, de contrapartida dos BTMG,
através da renovação d~ seus registras originais no· SiStema
Especial de Liquidação e Custódia- SELICIBACEN;
i) autorização legislativa: Lei n~ 9.589, de 9 de junho
de 1988, e Decreto n• 29.200, de 19 de janeiro de 1989.
Art. _31' __ Esta resolução entra em vigor na data de sua
publicação, revogados os dispositivos da Resolução n~" 25, de
19 de junho de 1991.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Os pareceres
vão à publicação.
Sobre a mesa, requerimento que serálido pelo Sr. 19
Secretário.
É lido o seguinte
REQUERIMENTO N• 636, DE 1991
Nos termos do art. 321 Qo Regimento Interno, requeiro
dispensa de_ publicação, para imediata discussão e votação,
da redação final do Projeto de Resolução n9 63, de 1991,
que autoriza a Rep~blica Federativa do Brasil a ultiniar a
contratação de operação de crédito externo, no valor de até
US$100,000,000.00 (cem milhões de dólares norte-ameriell>
nos), ou seu equivalente em outra moeda, junto ~o Banéo
lnteramericano de Desenvolvirilento.
Sala das Sessões, 19 de setembro de 1991. -··Ney Maranhão.

.

Setembro de 1991

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçao II)

O Sr. Marco Maciel - Sr. Presidente, peço a palavra
pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Concedo
a palavra ao nobre Líder.

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Sobre a mesa, requerimento que se·rá lido pelo Sr. 19 Secretário.
É lido e aprovado o seguinte:
REQUERIMENTO N• 638, DE 1991Nos termos do art. 321 do Regimento Interno, requeiro
dispensa de publicação, para imediata discussão e votação,
da redação final do Projeto -de Resolução n• 68, de J991,
que autoriza a Prefeitura~Municipal de Valinhos-SP, a contratar operação de crédito, junto à Caixa Econômié-c,t Federal,
no valor de Cr$4.809.984.750,62, destinado ao financiamento
de obras e serviços de ampliação dos sistemas-~~ abasteci:'
menta de água e de esgotos sanitários daquela cidade.
Saladas Sessões, 19 de setembro de 1991. -Mário Covas.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Aprovado
o requerimento, passa-se à imediata apreciação da redação
final.
Discussão da redação ftllal. (Pausa~>"
Não havendO quem peça a palavra, encerro a discussão.
Em votação.
Os Srs~ Senadores que a aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Aprovado.
Aprovado a redação final, o projeto vai à promulgação.
o SR. PRESIDENTE (Mãuro Benevides) -_ Sobre â mesa~ requerimento que será lido -pelo Sr. 1~" Secretário.
·
É lido e aprovado o seguinte

. O SR. MARCO MACIEL (PFL- PE. Pela ordem. Sem
revisão do orad()r .) - Sr. Presidente, Srs. Senadores, ouvi
a _m_anifestãção qo nobre Líder do PT, Senador Eduardo Suplicy, e quero, sobre o assunto, fazer uma breve consideração
e, de alguma forma, devolver-lhe o apelo.
Vou começar, Sr. :Presidente, fazendo um brevíssimo históiicõ dessa questão e, quem sabe, poderemos somar-esforços
na mesma direçáo.
Poi~ ben;t, S_r. Presidente, o aume_nto s~ariai dos professores umvers1tános- com o qual estou total e integralmente
?-e ~cardo e para o qual concorri, fazendo gestões pessoais
Jf:lnto ao Executivo,_ qu~r na administração do meu amigo
e ex-Ministro da Educação Carlos Chiarem, quer na administração do novo Ministro da Educação, o professor Jose Goldem~erg- a meu ver, supre de alguma forma a defasagem_
·salanal que enfretaram os professores universtitários. _

REQUERIMENTO N• 639, DE 1991
Nos termos do art. 321 do Regimento Interno, requeiro
dispensa de publicação, para imediata discuSsãO e_ vot;~:çãõ,
da redação final do Projeto de Resolução n• 69, de 1991,
que autoriza o Governo do Estado de Minas Gera1s a emitir
e colocar no mercado Letras Financeiras do Tesourõ _do Estado
de Minas Gerãis- LFf-MG; desti_nadas ao_girO da_ divicta
mobiliária vencível- DO-segundO semest~e 9-e -1991.
Sala das Sessões, 19 de setembro de 1991.- Ronan Tito.
--

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -Aprovado
o requerimento, passa-se à imediata apreciação da redação
final.
Em discussão. (Pausa.)
Não havendo que peça a palavra, encerro a discussão.
Em votação.
__
_. ..
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
·
Aprovada.
Aprovada a redação fió.al, o projeto -vai à promulgação.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Passa-se à
votação do Requerimento n'~ 630, de 1991, de urgência, lido
no Expediente, para o projeto de Decreto Legislativo n9 119,
de 1991.
O Sr. Eduardo Suplicy- Sr. Presidente, peço a- palavra
pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Com-a pala:
vra o nobre Senador e Líder, Eduardo Suplicy, para ~-!J.~aminhar o requerimento.
- --

0 SR. EDUARDO SUPLICY PRONUNCIA DISCURSO QUE, ENTREGUE Ã REVISÃO DO ORADOR, SERÁ PUBLICADO POSTERIORMENTE.
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Com esse aumento, Sr. Presidente, estou totalmente de
a-tõrdo e dispoSto-a votá-lo agora se for o caso. Vou mais
além: tão logo pressentimos, por informações que viàam-d_a
oõlr'!_Çasa, que essa referida proposição poderia ser aprovada
pela Câmara hoje de manhã, apressamos-nos fazer um período_
de urgência urgentíssima, usando a prerrogativa do art. 336,
-letra b, do Regimento Interno.
Hoje pela- manhã, quando providenciava o levantamento
d_~_s assinaturas- V. Ex~ é testemunha disso porque telefonou
para minha residência de rna~hã cedo, cobrando igual providência- quando me aprestava para prosseguir no meu trabalho de coletar assinaturas, fui procurado por dirigentes da
ANDES e professores da UNB, que me falaram que haviam
iniciildo, há mais tempo do que eu, a coleta das assinaturas.
Isso é muito mais adequado, porque feito por quem de direito,
por aqueles que poderiam permitir aos Srs. Senadores a exata
dimensão çias necessidades dos professores universitários. E
disse: já que estão fazendo esse trabalho, aporei a minha
assinatura; então, colham então aquelas que julgarem adequadas_. Acompanhei o processo que se cõrtcluiu logo no início
da tarde.
PeJo qui Sei, si. -Presidente- conversei com o próprio
senador Eduardo Saplicy - o pedido ingressou na Secretaria-Geral da Mesa antes das 16 horas. Portanto estava apenas
esperando que para aqui viessem os autógrafos da Câmara
dos Deputados.
_ Não vejo, Sr. Presidente por que não votarrribs logo o
aumento dos professores. Não entendo por que se impõe uma
exigência adicional que permeia entre este instante e a votação
do aumento dos professores.
_
Vejo que há vários tij:>os de urgéncia de que a Casa pode
valer-se para dar maior velocidade à tramitação da matéria.
Estão todas catalogadas, como d_isse, no art. 336, do Regimento Interno, que diz:
"Art. 336. A urgência poderá ser requerida:
a) quando se trate de matéria gue envolva perigo
para a seguran-ça naci6iiãl ou de providência para aten·
der a calamidade pública''; é uma hipótese.
b) quando se pretenda a apreciação da matéria
na mesma sessão;
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c) quando se pretenda a apreciação da matéria na
segunda sessão ordinãri3 subseqüente aprovação do
requerimento;"
-

a
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derações por ocasião da votação da matéria, eu gostaria de
dizer que nada tenho a opor ao apelo do_ Senador' Eduardo
Suplicy. Acredito que nisso estou até interpretando, penso,
o sentimento do Plenário. Por isso, Sr. Presidente, quero

Não quero fazer nenhuma censura à Mesa; pelo contrário, deixar clara a minha posição, para que não fique dúvida sobre
V. Ex~, Sr. Presidente, já é cre"dQr, há muito tempo, do IioSsõ a minha conduta,
.
. ..
respeito e da nossa admiração, mas sobretudo agora, como
_ Aprendi, há muito tempo, com os latinos --e vou repetir
Presidente da Casa, pela forma como_ tem_ conduzido os traba- - um brocardo muito simples, uma parêmia ··extremamente
lhos da instituição. Sem querer fazer nenhum reparo quanto breve. Os romanos dizlan;t: _Concientia mille testis, isto é, a
à forma ·com que a Mesa conduz o processo, eu gostaria de cOnsciência vale por mil testernunhos.__Tenho_ tranqüilidade
dizer que, a meu juí:z-o=-.2- tãlvez seja pobre a minha interpre- de consciência de que,_ a tempo- e contratempo, tenho defentação, e posso recorrer a outros colegas, quem sabe especia- dido a causa da educação no País~ Nãose queira a!ri_buir
listas em regimeritos- que põSsárõ. fazer uma hermenêutica, a mim qualquer mai:Iobra que venha a prejudicar a causa
uma exegese mais adequada - , a urgência da letra b, do da Eduçação no~País ..
Regimento por preceder_ importância à urgência da letra c,
O SR. PRESIDENTE (Mauro B~nevide~)- Noi;>(e.Senadevia ser votada anteriormente. Por isso eu disse ao Senador_
dor Marco Maciel, a Presidência soliCita a V. Ex~ que conclua
Eduardo Suplicy que não ·sou contra o apelo que me faz;
o seu pronunciamento.
apenas o devolvo para que S. Ex~ a mim se inassocie e faça
O SR. MARCO MACIEL - Sr. Presidente, concluo o
com que ·seja votado, já e agora, o projeto do aumento do.s
professores univerSitáriOs; delxã.Iido a questão da privatização meu pronunciamento sobre o apelo do _Senador Eduardo Suda Usimin-as, qtie não será resolvida hoje, nem _agora, para plicy
uma apreciação posterior; sobre a questãO da privatização
da Usiminas, não houve instrução alguma, e _a matéria é de
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- V._ Ex• dispuenorme complexidade, conforme os Srs. Senadores mesmos nha de 5 minutos e, numa deferência esj)eclal a V. Ex' e
já concluíram.
__ _ _
_____
___ - pelo"fatodeoPlenáriosentir:-sebrindadocomassuaspalavras,
Por isso, Sr. Presidente, eu gostaria de fazer um apelo já falou durante 16 minutos, IDas chegou um determinado
à mesa, secundando, de alguma forma, o apelo que faz o morriento em que o Líder ao seu lado já se apressa para
Senador Eduardo Suplicy, quando S. Ex~ se dirigiu a mim. ocuparoriiicrofóne. Evidentemente V. Ex~ irá terminar agora
E como se diz em Pernambuco, "quem sou" para poder, o pronunciamento.
como uro simples líder pretender dispor sobre a tramitação
__ 0 SR. M~~CO l\1ACIEL :- ÇoncluQ e quero fazer tamR
das matérias nesta Casa. = , ;- ,-. . .
•
bém um apelo ã :Mesã, ni10 apellã.s ao Seiiador Eduardo S,upliR
Eu apenas gostaria, nobre Senador Eduardo Suplicy, que cy. V. Ex~ diz sempre, e ainda. à s_emana passada esse assunto
V. Ex~ também juntasse as suas forças às_minhas, para que veio à colação, que 0 acordo de Lideranças supera tudo. Faça-mos um acordo de Lideranças aqui e agora. Votem9s já o
possamos votar aqui e agora.
- É tão usual nesta Casa, Sr. Presidente, a in-Versão -de aumento dos professores e deixemos essas questões mais compauta. Por que não fazê-la agora? Acredito _que todos concor~ plexas para resolvermos com a calma, 0 çuidado que a questão
dariam que a fiZéssemos. Pôr ulna matéria de complexidade exige. E esse 0 me_u apelo à Mesa. Além disso, apelo a V.
que envolve interesses outros, ainda não devidam_ente estuda-_ Ex~ para que deixe clara a minha posição.
- dos, entre uma matérlã. e·otitra eu-gOStãria que não ocorresse.
Daí por que faço o apelo ao Senador Eduardo Suplicy.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - A PresiS. E~ é diligente, não -é um Senador desidioso; é sempre dência iÍlforma ao Senador MarCo Madel que, evidentemente,
exato no cumprimento do seu dever. Faço um. apelo a S. não teria condições regimentais de deferir o seu apelo. A
EX~: nós que estamos varando a noite, como acontece _amitfde_ processualística já se iniciou, a votação Já prossegue.
aqui, que resolvamos logo a questão do professor! E há várias
Pediria ao nobre Líder Humberto Lucena que, com a
formas para isso sem ferir o Reginiento Interno. N~qpretendo compreensão habitual, fizesse o seU pronunciamento para peraqui advogar nada que venha a ferir ainda que de -passagem, mitir a votação dessa matéria.
o Regimento Interno Sr. Presidente, poderíamos fazer a inverO SR. HUMBERTO LUCENA (PMPII_,- j>B. Como
são de pauta, considerar encerrada esta sessão, já que o seu Líder. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente 1 eu não
objetivo foi cumpriao: o de votar a Ordem do Dia, já esgotada. pretendia falar nesta ocasião, até porque V. Ex~ anunciou
E não fiz nenhuma obstrução nesse sentido, a fim de que a votação de um requerimento que não chegou sequer a ser
votássemos o aumento do professor.
lido pelo Sr. ls> Secretário em e:XefcfCiõ. Acreditõ que se ~ta
Agora estou sendo surpreendido com a idéia de que pri- do_ requerimento de urgência, assinado por mim a vários Srs.
meirO tem-se que votar a urgéricia c, que Dão te_ni precedência Líderes, para que o projetO de decreto legislativo, de autoria
sobre a urgência b. DissO eu. gostarTá de divergir e fazei um do nobre Senador Maurício Corrêa, como Relator na Comisapelo à Mesa para que venha a exercitar as normaS regimeiitafs são de Constituição ..e Justiça, da matéría ·enCaminháda, ao
em benefício- do_ Magistério. Vamos consumir o nosso tempo CongreSSo, pelo Procurador-Geral da República sobre o_ caso
na análise dos pedidos de urgência que tratam da privatizaçãO da privatização da Usiminas, seja apreciado, em regime de
da Usiminas, certamente, quando essa discussão terminar, urgência noS termos regimentais.
-·--··--- _
já teremos, quem sabe até realizado o leilão, se é que o objeAntes, porém, que v: Ex~ ordene a leitura do requeiitivo é sustá-lo pois trata-se de matéria que vai envolver muitas menta para que toda a Casa tome conhecimento, gostaria
manifestações e hoje nãQ a concluiremos.
apenas, em face da manifestação do nobre Líder Marco Ma-__
Assim sendo, Sr. Presidente, sem prejuízo de protestar cíel, de dizer· que, V. Ex! está ctiriipriildo- rigorosamente o
por falar posteriormente sobre esse tema e aduzir ou_tras consi- - Regirilento. v: Ex~ leu, no Expediente, dois requerin''fentos
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de -urgência e anunciou ·que _seriam votados __ip6s a Ordem
Tenho o maior apreço pelos professores, mas não conheço
do Dia. V. Ex~ não pode, portanto, inverter a ordem dos o projeto, não o recebi, não sei em que termos está. Posso
trabalhos, para atender ao Líder Marco Maciel.
querer ben~fi_ciar ail!da mais QS professores. como também
Por outro lado, dizer que a matéria pertinente à USiminas, posso ter restrições ao projeto.
em face da impugnação do Sr. Procurador~Geral 9.a República
É para isso que existe o Senado. O Senado não pode
não é importante, rião prOcede, Sr. PreSidente. __
ser a chancelaria dos atos da Câmara. Tenho dite isso todaS
Ademais o Senador Marco Maciel, Líder do Governo as vezes e sem eco nesta Casa. Vamos, mais uma vez, votar
e Líder do Bloco PFUPRN deseja votar, como todos nós, um projeto que nem lemos, nem foi publicado, de que não
ainda hoje, o projeto ·cte lei que concede reajuste aos profes~ temos conhecimento.
sares universitários.
Será que esse projeto é aquele" Que atende às aspirações
Então, é muito simples. Basta S. Ex' ãdmitir a võfãção dos professores, só_ porque foi aprovado pela Câmara? Não.
simbólica dos requerimentos porque, de acordo com a letra Temos que dar aos Senadores ao menos o direito d_e ler,
c, do art. 336 do Regimento Interno, aprovada as urgênciaS-, de C<)'phecer os termos de"sse projeto.
as matérias pertinentes à piívatização
Usiminas só serãO
De ~odo, Sr. Presidente, que qualquer que seja o desfe~
votadas na próxima terça~feira, sem nenhum prejuízo, para cho,.não participaJ;ei e peço -aos Colegas que não participem,
o restante da Ordem do Dia. Conceder-se~ía urgência hoje de qualquer sessão extraordinária para votar, sem conheci~
aos projetas de decretos legislativos, de autoria do Senador menta de causa, projetas que cheguem neste minuto â Casa.
Maurício Corrêa e da Senadora Júnia Marise_, na próxima
Esse pedido que faço não prejudica os professores. No
terça-feira, apieciãfíamos essas duas-proJ)osiçõe-5, -no seu méri- começo da minha vida, também me submeti a um concurso
to. Votados, simbolicamente, os requerimentos ·de urgência para ser professor _de faculdade. Sei o que isso fepresentà.
para esses dois projetas de decreto legislativo, em seguida,
Mas não posso, como Senador, contribuir com o meu
.. V. Ex', Sr. Presidente, convocará uma outra sessão extraor- voto, mais uma vez, para que o Senaâo decliii~- d~ sua compedinária, para que-·voterriOS tfprojefo dê fei de ieajuste dos tência, decline do direito de examinar os projetas tranqüilaprofessores universitários.
- ~ - -mente, de emendá-los, se necessário; de aprová-los, se julgar
Logo, -o que ·se-precisá -=- nesse sehtido foi que com~ correto.
preendi o apelo feito pelo Senador Eduardo Suplicy - é
Por isso, Sr. Presidente, peço aos colegas que assim pen~
que o Senador Marco Maciel se conforme com a votação sam que, se houver alguma pressão, que o Senado não realize
simbólica dos requerimentos peJas lideranças, porque, na Ca- nova sessão, porque, certamente, não haverá número para
sa, se encontram presentes mais de sessenta Srs. Senadores. ela.
Se S. Ex', Senador Marco Maciel, pedir verificação-de votação,
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Ultímado
certamente prejudicará o interesse dos professores univero processo de votação.
sitáriOs.
- O Sr. Marco Madel - Sr. Presidente, peço a pala'vra
pela ordem.
·
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -Procedido,
O
SR.
PRESIDENTE
(Mauro Benevides) - Concedo
portanto, o encaminhamento, vamos passar-à VõtaÇãO.
a palavra a V. Ex~
Estão_ presentes na Casa 66 Srs. Senadores.

aa

O Sr. Marco-Macief ~sr. Presidente, Posso fazer· um
apelo?
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) ~Nobre Líder,
a Casa já teve o privilégio de ollví-lo dlli-ante ~-~arde inteira.
Pediria a V. E~ que garintísse a oPortunidade a outros Senadores que, com parcimónia em termos -de tempO, certamente
vão ocupar esses instantes derradeiros.da sessão.
O Sr. Nelson Carneiro- Sr. Presidente, peço a palaVra,
pela ordem, para um apelo.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Tem a palavra V. Ex~
O SR. NELSON CARNEIRO (PMDB- RJ: Pela ordéin.
Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente, não éstou a referirme, evidentemente, ao ato adicional que tenho em mãos,
sob o título Proposta de Emenda Constitucional; é Um_ acaso
apenas, é um novo ato adicional.
Sr. Presidente, quero fazer uma declaração: aqui estamos
para votar desde sexta~feira. V. Ex\ no .seu _relatório, fez
uma descrição de q~e,_ sexta-feira, chegou o apelo do Sr.
Procurador-Geral; desde então,o Senado está inteirado dessa
matéiiã e antes até; através da iniciã.tiva da nobre Setiadofa
Júniã- Marise. A própria Comissão de COnstltuíçã"o, JUstiça
e Cidadania já tinha opinado. E estou sabendo que nos chega. ·
agora, o ·projeto dos. professores.

O SR. MARCO MACIEL (PFL- PE. Pela ordem. Sem
do orador.)- Sr. Presidente, gostaria de encaminhar
à Mesa uma proposta sobre o tem'! antes de votarmos a maté~
ria, _porque não quero também sone_gar os meus pontos de
vista.
Ajo d~ maneira clara. V. E~ me conhece, e ajo até
por imperativos de Estado neste momento, não fos~e a convicção, uma convicÇãO interior muito forte. Quero chegar a casa
e dormir. Por is,So lembrei, há pouco. o brocardo romano,
conscientia mille testis, consciência como testemunha.
~·evisão

Não posso transigir n~ssá matéria, pois estaria faltando
com superiores interesses dO_ Estado aí envolvidos.
Por isso,_ Sr. Presidente, quero en~aminhar '='"ma proposta,
já que o nobre Líder Humberto Lucena, a quem tanto respeitamos e admiramos, um parlamentar que conhece, _como pou~
cos, a vida desta Casa· e o noSso_ Regimento Interno, decHnou,
há pouco, que há, na Casa, 60"Srs._Senadores. Então, agindo
de forma muito clara - aprendi com um político francês
que a maior habilidade na política é um jogo claro-, pedirei
verificação de votação. Espero contar com a colaboração dos
Colegas que pensam, também como eu, não apenas no proble. ma· do Governo, mas no do País.
Assim sendo, Sr. Presidente 1 se quoruni não houver para
esta votação, em face da verificação, V. Ex~ poderia convocar,
imediatamente após esta sessão uma sessão extraordinária
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para votar o aumento dos professores. Porque, Sr: Presidente,
O SR. PRESIDEN'J.'E (Mauro Benevides) -Prossegue,
em todo parlamento-do mundo existe o instituto da obstrução. portanto, a votação.
A partir deste momento, vou tomar o voto das Lideranças
É lícito, nesta hora, a quem pensar divergentemente se
recusar a votar, Sr. Presidente. Agora, aqueles que vão exer- partidárias para a fixãção de um quadro inicial.
A Mesa avisa aos Srs. Senadores que está em votação
citar o direito da obstrução, um dos direitos da minoria, aliás,
aprendi com Chesterton que quando escreveram o direito o requerimento de urgência para o PDL n• 119/91. formaldo homem esqueceram o direito de ir embora - devem ter mente apresentado por vários líderes e complementado numeo direito de sair agora, Sr. Presidente, para não permitir que ricamente- para atender às exigências regimentais, por mais
esta matéria seja apreciada sem o exame em toda a sua inten- ·trésS'rs. Senadores, atingido, portanto, o número exigido pelo
Regimento.
- sidade.
Em votação o Projeto de Decreto Legislativo nÇ> 119/91
Sr. PreSidente, cumprindo a obstrução parlamentar, para
este Plenário volto a fim de cumprirmos o mandamento da que susta os ates normativos do Poder Executivo que objetiva
urgência que expressa a vontade de 57 Srs. Senadores. Se realizar o processo de privatização da Usiminas.
V. Ex~ não achar que isso está em desconformidade com os
Em votação.
Os SrS. Senadores que o aprovam queiram_ permanecer
procedimentos parlamentares, faria um apelo a V. Ex\ que
logo após verificada a inexistência -de quorum, antes de encer~ sentados. (Pausa.)
- Aprovado.
rar a sessão, convocasse uma outra e aí verificaríamos se essa
matéria poderia ser votada manSa e pacificamente.
O Sr. MarcO -MaCiei- Sr. Presidefl(e, peço verificiçào
É esta a questão de ordem que tinha a suscitar, e agradeço de quorum, com o apoio dos Senadores Josaphat Marinho,
as manifesrações de alguns colega~ com relação a e_~se a~s~nto. Esperidião Amin e Júnia Marise,
O SR. PRESIDEN'J.'E (Mauro Benevides) - A Presidência vai processar a votação.
Ó SR. PRESIDEN'J.'E (Mauro Benevides}- AMe!W pede
O Sr. Humberto Lucena- Sr. Presidente, peço a palavra o assentimento dos Senadores citados pelo Líder Marco Maciel
para atender à exigência da Mesa.
pela ordem.
O Sr. Josapbàt Marinho- Sf. Presidente·, estou pfesente,
O SR. PRESIDEN'J.'E (Mauro Benevides) - Concedo
mas quero declarar que voto em favor do requerimento.
a palavra a V. EX'
O Sr. Marco Maclel - Mas V. Ex~ não se opõe seja
O SR. HUMBER'J.'O L_UCENA (PMDB - l'B. Pela or- ~i:tado para ...
dem.)- Só para lembrar a V. Ex• que não houve nenhuma
questão- de ordem levantada pelo nobre Líder Marco Maciel.
O SR. PRESIDEN'J.'E (Mauro Benevides) - Se vota.
evidentemente descaracteriza o quorum a que V. Ex~ aludiu.
O SR. PRESIDEN'rE (Mauro Benevides)- Tanto assim Então, conseqüentemente, V. Ex~ não teve o apoio regimental
que a Mesa não respondeu conclusivamente.
necessário para apresentar. ..
O Sr. Maurício Corrêa- Sr. Presidente, peço a palavra
Nobre Líder Marco Maciel, quem é que V. Ex~ invoca
pela ordem.
para garantir o pedido de verificação de quorum. O nobre
Senador Josaphat Marinho declinou.
O SR. PRESIDEN'J.'E (Mauro Benevid~s) - Essa não
é uma questão de ordem. V. Ex• se dispense de contestá~ la
O Sr. Marco Maciel - Então, gostaria de dizer a V.
por quanto.-:.
Ex• o seguinte ...

O SR. MAURÍCIO CORRÊA (PDT -IJF._J>ela ordem.
Sem revisão do orador.) :-:-Sr. Presidente, o Senador Marco
Maciel falou como líder seguramente umas Quas b.oras. para
o encaminhamento da votação no horário reg!mental. Depois,
pediu a palavra, vencida a matéria, tínhamos votado, falou
mais meia hora acerca da justificação do_projeto, inclusive
de sua autoria. Agora, volta a falar.
De modo que, Sr. Presidente, pediria a S. Ex•, com todo
respeito, que limitasse as intervenções, de acordo com o Regi:.
mento. S. Ex~, o Senador Marco Maciel hoje, e aliás toda
vez que há uma votação séria, fica indócil.
Quero dizer a V. E~. Sr. Presidente, que evidentemente
essa proposta não tem o menor sentido. Vamos assumir todos
nós a nossa responsabilidade. É importante votar o projeto
dos professores. É importante votar o projeto dos militares,
mas para nós é de extrema impOrtância também que o Senado
defma o problema da Usiminas.
-Vamos assumir perante a Nação brasileira e não vamos
votar, evidentemente, a não ser que haja quorum, a não ser
que haja votação simbólica, os outros projetes, se não, etn
primeiro lugar o requerimento de urgência da votação do
decreto legislativo. Muito obrigado.

O.S_R, PJ!.ESJDENTE (Mauro I;lenevides) - Quçm são.
então, os outros três Senadores?
O Sr. Marco Maciel - Eu, primeiramente-, ci:mfoime
o Regimento. Segundo, o Senador Ney Maranhão. Em terceiro lugar, consulto o Senador Esperidião Amin. Em quarto
lugar ...
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- V. Ex• ainda
precisa ~e mais um.
-- O Sr. Marco Maciel - O Senador Amazo-o_ino Mendes.
O Sr. Jutahy Magalhães - O Senador Marco Maciel
está procurargio o quarto Senador que o apóie no pedido
de verificação, já qtie de acordo· com o art. 293, inciSO- IV,
do Regimento Interno, só será admissíVel se apoiado por três
Senadores.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Nobre Senador Marco Maciel. Uma manüestação de_ assentimento, apenas os Senadores Ney Maranhão, Esperidião Amin e Amazonino Mendes.
O Sr. Março Maciel- Quatro comigo.
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O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)_ - Não atendida, portanto, a exigência regimental, vai-:se_processar a verificação.
A votação, portanto, é nominal.
A Presidência pede aos Srs. Senadores que se encontram
em seus gabinetes que se desloquem para o p.Ienário, pOrque
está sendo processada a verificação de quorum.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Srs. Senadores, tomem assento nos seus respectivos lugares~ Vai-se processar a votação.
O Sr. Marco Maciel- Sr. Presidente, gostariã. de articular
só um segundo. A votação será feita...
-0 SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -A votação
será nominal. Solicito aos Srs. Senadores que ocupem- seus
lugares.
Os Srs. Senadores jlípodem votar.
Aqueles que· forem a favor do requerimento votarão
"sim" e aqueles que forem contrários· votarão "rião''~. Como vota o Líder do PFL?

§S_peridião Amin
Garibaldi Alves
Humberto Lucena
Josaphat Marinho
J únia Marise
Jutahy Magalhães
Lavoisier Maia
Mansueto de Lavor
Maurício Corrêa
Nabor Junior
Nelson Carneiro
Paulo Biso!
'----'Telmo Vieira
Wilson Martins

VOTAM "NÃO" OS SRS. SENADORES:
Alexandre Costa
Lucídio Portella
Marco Maciel
Ney Maranhão

OSR. MARCO MACIEL (PFL- l'E)- Por isso mesmo,
encaminho no sentido de votarmos "não".
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Vou proclaO SR. PRESlDENTE-(Mauio "!3enevides) - Cvmo vota mar o resultado, votaram 26 Srs, Senadores e com o Presidente
27.
o nobre Líder do PMD B?
O SR. HUMBERTO LUCENA (PMDB .:.._ PBf- Sim,
. O SR: PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Tendo sido
Sr. Presidente.
-constatada neste momento a inexistência de quorum, a PresiO SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)-::; Como vota dência suspenderá a sessão por 5 minutos, a flm de que os
Srs. Seriadores que se encontram em seus gabinetes venham
o nobre Líderdo PSDB?
imediatamente a este plenário. É um apelo que a Presidência
O SR. CHAGAS RODRIGUES (PSDB - PI) - Sim, faz a V. E~ , quando alguns Senadores participam--de uma
Sr. Presidente.
solenidade no auditório Petrónio Portella.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Como vota
O Sr. Jutahy Magalhães- Sr.Presidente, peço a palavra
o nobre Líder do PRN?
pela ordem.
O SR. NEY MARANHÃO (PRN -PE)...:. O PRN vota
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Concedo
"nãõ", Sr. Presidente.
apalavra ao nobre SenadorJutahy Magalhães.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Como vota
O SR. JUTAHY MAGALHÃES (PSDB- BA. Pela oro nobre Líder do PT?
dem. Sem revisão do orador.) -Dos quatro Srs. Senadores
O SR. EDUARDO SUPLICY (PT - SP) .:.._ O PT vota que solicitaram verificação de quorum, um deles não votou.
Portanto, fica sem efeito o pedido de verificação.
"sim", Sr. Presidente.
O Senador Amazonino Mendes, representante do Estado
O SR. PRESIDJj:NTE (Mauro Benevides) - Cori10 vota do Amazonas, não votou.
o nobre Líder do PDC?~
O Sr. Amazonino Mendes- Sr. Presidente, peço a palaO SR. AMAZONINO MENDES (PDC- AM)- O PDC
vra pela ordem.
vota "não", Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Mauro· Benevidesj - Concedo
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Como vota
a palavra a V. Ex•
o Líder do PSB?
O SR. AMAZONINO MENDES (PDC - AM. Pela orO SR. JOSÉ PAULO BISOL (PSB -RS)- O PSB
dem. Sem revisão do orador.) --Sr. Presidente, quero esclavota "sim", Sr. Presidente. recer que votei, se meu nome não constou do p~inel pode-se
Procede-se à votação.
_-debitar a algum defeito técnico.
Estou em plenas faculdades mentais, tenho a certeza de
VOTAM "SIM" OS SRS. SENADORES:
ter votado.
Almir Gabriel
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - A Presi·
Antonio Mariz
dência vai proceder a uma nova votação dentro de cinco minuBeni V eras
tos.
Chagas Rodrigues
- O Sr. Jutahy Magalhães- Sr. Presidente, peço a palavra·
Coutinho Jorge
peJa ordem.
Divaldo Suruagy
Eduardo Suplicy
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Concedo
a palavra a V. Ex~
Epitácio Cafeteira
5
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VOTAM "NÃO" OS SRS. SENADORES:
Amazonino Mendes
César Dias
Lucídio Portella
Marco Maciel
Ney Maranhão

O SR. JUTAHY MAGALHÃES (PSDB - BA. Pela ordem. Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente, o Regimento
é claro: "Não havendo a presença dos que pediram verificação
de quorum, o pedido fica sem efeito'j ._
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Nobre Sena-

dor Jutahy Magalhães, o Senador Amazonino Mendes está
presente no plenário; se ele tivesse yotado, seriam 27 Srs.

L.

Senadores.

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Vou procla·
mar o resultado.
·
Votaram SIM 22 Srs. Senadores; e NÃO 5.
Total de votos: 28, incluindo o do Presidente.
Não há número para votação.
Ficam, portanto, prejudicados os dois requerimentos, o
de 0° 630 e o de no;> 631, que pediam urgência para o decreto-legislativo, projeto originário de iniciativa da Senadora Júnia
Marise.
O Senador Josaphat Marinho encaminhou à Mesa ~ec~a~
ração de voto, nos termos do Regimento. Será publicado.
É a seguinte a deCTãfãção dé voto encaminhada:
DECLARAÇÃO DE VOTO
Declaro que, enibora não tenh3- asSinado o reQuerimento
de urgência, votei por sua aprovação. Se a Procuradoria~Geral
da República, fundada em exposição largamente motivada,
-aqui a ilegalidade do edital sobre a privatização da Usiniinas
S.A. e o leilão está previsto para o dia 24 deste mês, é de
inquestionável conveniência que se vota o projeto de decreto
legislativo que suspende os atos concenentes à conjunção da
medida impugnada.
·
Sala das Sessões, em 19 de setembro de 1991. -Josaphat
Marinho.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - A Presi·
dência lembra aos Srs. Senadores que será realizada amanhã
s~ssão ordinária do Senado_ Eede_ral. e, IJessa çcasião,_ serãc
submetidas proposições, entre elas o aumento concedido à
uníversídades e às Forças Armadas, cujo autógrafo somente
agora está chegando à Secretaria~Oeral d:t Mesa. Portanto
a Presidência encarece o comparecimento dos Srs. Semldores
à sessão de amanhã, às 9 horas.
O Sr. l9 Secretário procederá à leitura de expediente
da Câmara dos Deputados.
É lido- o seguinte

O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Mas não votou.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - A Presi·
dênciã. recorda-se de uma· decisão semelhante - proferida
no plenário do Congresso Nacional-sobre esse tipo de matéria. Assim, dentro de 5 minütos, voltaremos a processar uma
outra votação.
Os Srs. Senadores que e-stão em seus gabinetes deslo- quem-se imediatamente ao plenário.
Está suSpensa a sessão.
(Suspensa às 20h18min., a sessão é reaberta às
20h20min.)
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) berta a sessão.

Está rea-

Peço aos Srs. Senadores que tomem assento em seus
respectivos lugares. (Pausa.)
Nobre Senador Amazonino Mendes, o nome de V. E~
não figurou no painel, porque V. Ex• não estava- no lugar
adequado, o que lhe é destinado. Se a diferença foSse por
um voto, a Mesa então poderia ser questionada. Mas, real~
mente V. Ex~ não estava no seu lugar para o exercício do
voto. Quando muito, deve ter aparecido o titular daquela
cadeira, o que evidentemente não alteraria ~quele resultado.
Os Srs. Senadores já podem votar. (Piúsà.)
Procede-se à votação

VOTAM "SIM" OS SRS. SENADORES: .
Almir Gabriel
Antonio Mariz
Beni V eras
Chagas Rodrigues
Coutinho Jorge
Divaldo Suruagy
Eduardo Suplicy
Epitácio Cafeteira
Esperidião Amin
Garibaldi Alves
Humberto Lucena
Josaphat Marinho
Junia Marise
Jutahy Magalhães
Lavoisier Maia
Mansueto de Lavor
Maurício Corrêa
Nabor Júnior
Nelson Carneiro
Paulo Biso!
Telmo Vieira
WilsonMa_rtin~-

OFÍCIO
Do I~ Secretário da Câmara dos Deputados, encaminhado
à revisão o seguinte projeto:
PROJETO DE LEI DA CÃMARA N• 79, DE 1991
(N• 1. 794/91, na Casa de origem)
(De iniciatiVa do Poder Executivo)
Dispõe sobre a remuneração dos servidores milita~
res federais das Forças Armadas e dá outras providências.
.

.

O Congresso Nacional decreta:
.. ···TÍTULO I
_
Das Disposições Preliminares
____ Art. lo;> Es-t_a lei regula a remuneração dos servidores
militares federais, da ativa e na inatívidade remunerada, integrantes das Forças Armadas- Marinha, Exército e Aeronáu~
tica, no País, em tempo de paz.
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Art. 2"' - A estrÜtura remunerat6ria dos servidores
tares federais da ativa tem a seguinte constituição: ---1 -Soldo;
II - Gratificações:
~
~
~
a) Gratificação de Tempo de Serviço;
b) Gratiffca:Çãd de Conipensação Orgânica;
c) Gratificação de Habilitação Militar;
III - lndenizaçóes:
a) Regulares:
~
I. Indenização de Representação;
2. Indenização de Moradia;
3. Indenização de Localidade Especial;
b) Eventuais:
1. Diária;

nlili-

. 2. Transporte;
3. Ajuda de Custo;
IV - Adicionais:
a) Adicional de Fériãs;
b) Adicional J)!atalino;
c) Adicional de Natalidade;
d) Salário-Famflia; ·
e) Adicional de Funeral.
Art. 3"' A estrutura remuneratória dos servidores militares federais, na inatividade, tem a seguinte constituição:·
I - Proventos;
II ~-Adicionais:
a) Adicional de !natiVidade;
b) Adicional de Invalidez;
c) Adicional Natalino;
d) Adicional de Natalidade;
e) Salário-Fami1ia;
O Adicional de Funeral.
__
Art. 49 . Remuneração é o somatório das parcelas devidas, mensal e regularmente, ao militar, pelo efetivo exercício
da atividade nlílitar, OU, em decorrência deste, quando na
inativídade.
Art. 5"' A remuneração do militar não está sujeita a
penhora, seqUestro ou arresto, exceto nos --casos especificamente previstos em lei.
Art. 6" Soldo é a parte báSiCi da remuneração, inerente
ao posto ou à graduação do militar, e é irredutível.
Art. 7"' Gratificações são p-arcelas remuneratórias devidas ao militar pelo exercício, ou -por condições reunidas ou
adquiridas em virtude do exercício de atividades militares.
Parágrafo único. As-=-gratificaçõeS São incorporadas aos
proventos do militar, quando da passage·m pata -a ínatividade.
Art. 8" Indenizações sãcrparcelas reinuneratórias regulares ou eventuais, devidas ao militar, para compensar despesas realizadas em ·decorrê_ncia do exercício de suas funções.
§ 1" Indenizaçóes regulares são aquelas de natureza
continuada, devidas, mensal e regularmente, ao militar, enquanto preencher ou estiver sujeito às condições que lhe dão
direito à sua percepÇão: ~ § 2" Indenizações eventuais são aquelas de natureza esporádica ou de freqüência não continuada.
§ 3"' As indenizaçóes não se incorporam aos proventos
do militar, quando de sua passage"m para a !natividade.
Art. 9"' Adicionais são parcelas pecuniáriaS de nature~
eventual ou especial, devidas, em razão_ de legislação específica, aos militares da ativa ou na inatividade.
Art. 10. Proventos são O somatório das parcelas rem v
neratórias, constituído de soldo ou quotas de soldo e das

Sexta-feira 20 6223

gratificações incOrporadas, devidos regularmente ao- militar.
quer-na reserva reriiunerãàa, ciuer n-a situação de reformado.
Art. 11. O direito do militar à remuneração tem iníCío
na data:
I;:- do ato da_promoçã·o,-da-apresentação aten~endo
coõvocação ou designação para o serviço ativo, para o oficial;
.. II-do a~o da d.esignaç_ão .O!l declaração, da apresentação
atendendo convocação para o serviço atíVú;-pãfá o guardamarinha ou aspirã.nte-a-ofictal;
- III - do ato da nomeação ou promoção a oficial, parao suboficial ou subtenente;
IV -do ato da promoção, classificação ou engajamento,
_para as demais praças;
--V- da incorporação às Forças Armadas, para os convocados e voluntários;-_, VI - da apresentação à organizãção competente do respectivo Ministério, quando da nomeação inicial para qualquer
posto ou graduação das Fo_rç_as Armadas;
_
VII - do ato da matríc~la, para os alunos das _escolas
ou centros de formação- de ofiCiais e de praças e das escolas
preparatórias e suas congéneres.
Parág-rafo único. Nos casos de retroatividade, a-remuneração se-rá devida a partir das datas declaradas nos respectivos
atos. ·
Art. 12. Suspende-se temporariamente o direito d.o militar à remuneração, com exceção do salário-família, quando:
I -em licença para tratar de interesse particular;
II - na situação de desertor:
III- _agregado, para exercer atividades estranhas às Forças Armadas, estiver em cargo,_empregq _ O!J. função pública
temporária não ele.tiva, ainda que na Administração Pública
Indireta, respeitado o direito de opção pela remuneração do
posto ou graduação.
·
Parágrafo Unko. O militar que usar- dO direíto de opção
fará jus à representação mensal do cargo, empreg() ou fU)JÇão
pública temporária.
~
_
~ __ ~
_ Art. 13. O direitO à fe.riltineração em atividade cessa,
quando o militar for desligado_ do serviço ativo das Forças
·
-·
·
·
Armadas por:
I - anulação de incorporação, desincorporação, licenciamento ou demissão;
II - exclusão a bem da disciplina ou perda do posto
e patente;
_
III - transferência: para ã reserva remunerada ou reforma;
IV- falecimento_
Parágrafo único. A remuneração a que faria jus, em
vida, o mihtar falecido será paga aos seus beneficiários habilítados até a conclusão do processo referente à pensão militar.
Art. 14. Quando o militar for considerado desaparePdo _ou extraviado em casos de calamidade pública, em viagem, no desempenho de qualquer serviço ou em manobra,
sua remuneração será paga aos que teriam direito à sua pensão
militar.
§ 1o No caso previsto neste artigo, decorridos seis me- _
se_s, far-::se-á a habilitação dQs beneficiários à pensão militar,
cessando o pagamento da remuneração.
§ 29 Reaparecendo o militar, e apuradas as causaS de
seu afastamento, caber-lhe-á, se for o caso, o pagamento da_
diferença entre a remuneração, a que faria jus se tiveSse pàmanecido em serviço, e a pensão paga aos seus beneficiários.
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TÍTULO II
Da Remuneração do Militar da Ativa
CAPÍTULO!
Do Soldo
Art. 15. As tabelas de soldo são as constantes 9o Ane~o
I desta lei.
_
.
Parágrafo único. As tabela~ de que trata este a_~~~g?
deverão_ser constituídas por valores arredondados para multipios de trinta.
- ---CAPÍTULO II
Das Gratificações
SEÇÃOI
Da Gratificação de Tempo de Serviço
Art. 16. A gratificação de tempo de serviço é devida
à razão de um por cento por ano de serviço público, lncídíndo
sobre o soldo do posto ou graduação.
-- _-. __ - Parágrafo úníco. O militar fará jus à gratificação" de
que trata este artigo a partir do mês em que completar cada
anuênio.
Art. 17. É contado, para todos os efeitos, ó tempO de
serviço público, mesmo o prestado como servidor civil.
SEÇÃO II
Da Gratificação de Compensação Orgânica
Art. 18. A gratificação_de compensação orgânica é destinada a compensar os desgastes orgânicos conSeqüentes da_s
varia-ções de altitude, das acelerações, das variações barom.étricas,- dos danos psicossomáticos e da exposição a radiações
resultantes do desempenho continuado das atividades especiais seguintes:
-I - vôo em aeronave militar como tripulante orgânico,
observador meteorológico, observador aéreo e fotogramétrico;
II - salto em pára-quedas, cumprindo missão militar;
III - imersão no_ exercício de funções regulamentares
a bordo de submarino;
IV -mergulho com escafandro ou com aparelho;
V- trabalho com raios X ou substâncias radioativas;VI - controle de (ráfego aéreo.
Parágrafo único.- A um rilesiiló militar somente será atribuída gratificaçãO COrrespondente a uma atividade especial.
Art. 19. A gratificação de compensação orgânica é de___ _
vida:
I - durante a aprendizagem da respectiva atividade especial, a partir da data:
a) do primeiro exercício de vôo em aeronave militar;
b) do primeiro salto de pára-quedas de aeronave militar
em vôo;
c) da primeira imersão em submarino;
d) do primeirO -mergulho em escafandro ou com aparelho·
~) do início efetivó da atividade de controlador de tráfego
aéreo;
I I - no exercício financeir6 subseqüente ao cumprimento
do plano de provas ou de exercícios, ao militar qualificado
para a atividade especial de vôo;
III - durante o período em que estiver servindo em
organização militar específica da atívidade considerada, ao
militar qualificado para as atividades especiais de salto, submarino ·ou mergul_ho, e desde que cumpra- as missões, planos
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de provas ou de exercícios estabelecidos para as referidas
atividades.
Parágrafo único. A gratificação de_ corilpen:sação orgânica, por trabalho com raios X ou substânCias r3.dioativas,
será concedida_n_~. form~,da legislação_~:;_~tine~t~.
Art. 20. Não perderá o direito à percepção da gratifi- cação de compensação orgànica o militar:
-

_I ~ hospitalização ou em licença para tratamento de
saúde própria;
- -- ---- ---I I - af;:tstado da sua organização para particip-ar de curso
ou estágio de especialização ou aperfefçõantert'to-relacionado
com a respectiva atividade especial, como instrutor, monitor
ou aluno.
Parágrafo único. O aluno de escola de formação de oficiais, recrutado entre praças, e que já tenha assegurado o
direito à percepção da gratificação de compensação orgânica,
continuará a recebê-la nas mesmas condições em que a recebia
por ocasião da matrícula.
Art. 21. É assegurado ao militar que tenh~ feito jus
à gratificação de compensação orgânica o seu pagamei:Ito.defi~
nitivo, pót quOÜlS _ corresponderities aos ailbs de -efetivo desem~
penho da atividade especial corisidúada, na forma da legisla~
çâo específica.
·
· .
Parágrafo único. OS Ministros militares, no âmbito das
respectivas Forças, estabelecerão _os planos de provas ou de
exercícios de cada atividade especial que darão direito ao
pagamento definitivo de quotas.
Art. 22. Em função de futuras prOmoçõe,s, o militar
terá assegurada a evolução dos cálculos para ü pagamento
defufitiVó-da -Gratific"aÇâo de Cofupensação--Ufgânica;_ desde
que, após a promoção, execute, pelo menos, un:t novo plano__
de provas ou de exercícios no posto ou graduação considerados.

SEÇÃO III
Da Gratificação de Habilitação Militar
Art. 23. A Gratificaçáo de Habilitação Militar é devida
ao militar pelos cursos realizados, com aproveitamento, inerentes à sua progressão na carreira militar.
§ 19 Os cursos que dão direitO â'Gratificação de Habilitação Militar, bem ,como sua equivalência, serão estabelecidos
pelo Estado~Maioi das Forças Armadas, em ato comum às
três Forças.
§ 29 Ao militar que possuir mais de um curso, somente
lhe será atribuída a gratificaçãO de maior valor percentual.
§ 3<:> A gratificaçãó _ e~tabelecida neste artigo é devida
a partir da data de conclusão do curso correspondente.
CAPÍTULO II!
Das lndenizações Regulares
SEÇÁOT
Da Indenização de Representação
·Art. 24. A Indenização de Representação- destina-se a
atender às despesas-extraordinárias decorrentes de compromissos de ordem profissional, protocolar, social ou diplomá~
tica, inerentes ao desempenho da atividade militar em condições determinadas por ato do Po~er Executivo.
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Art. 31. Não serão atribuídas diárias quando as despesas decorrentes das viagens forem custeadas pela União, EstaDa lndenização de Moradia
dos, Distrito Federal, Municípios ou Instituições Públicas ou
Art. 25. A Indenizaç3.o de Moradia é o quantitativo . Privadas, nem quando o afastamento for inferior a oito horas
mensal em dinheiro destinado a auxiliar as despesas com a consecutivas.
habilitação do militar e seus dependentes, em razão das condiArt. 32. O valor da diária será estabelecido mediante
ções obrigatórias -de mudanças freqüentes de residên~ia a que ato do Estado-Maior das Forças Armadas, comum às Forças
Singulares.
está suJeito.
Art. 26. _ A ocupação de próprio naciomil residencial,
Art. 33. As condições de concess<lo, percepção e restisob responsabilidade de órgãos -militares, importará no paga- tuição de diárias Serão estabelecidas pelos Ministros Militares
menta mensal, pelo militar, de uma Taxa de Uso, descontada no âmbito das respectivas Forças.
de sua remuneração, que sêrá igual ao valor da Jndenização
SEÇÃO II
de Moradia percebida.
Do Transporte
§ 1» A destinação da Taxa de Uso, a cobrança de multas
por ocupações irregUlares e de outras despesas decorrentes
Art. 34. O militar da Ativa, quando movimentado por
da ocupação serão reguladas pelos Ministros Militares, no interesse do serviço, ser3. indenizado das despesas de transâmbito das respectivas Forças.
porte, nelas compreendidas a passagem e a translação dares§ 2~' QUabdo o militar for casado com militar de quadro pectiva bagagem, para si, seus d~pendentes, e um empregado
feniiriino, a Taxa de Uso será apenas pelo cônjuge responsável doméstico, da localidade onde residir para outra, onde f!xará
pelo imóVel.
residência dentro do território nacíonaJ, quando 9 tra_nsporte
Art. 27. Quando o militar ocupar imóvel da União, não for realizado por conta da União.
SEÇÃO III
sob a responsabilidade de outro órgão, descontará, em favor
deste, a imporfâridà coiiesponâente â respectiva taxa, nos
Da Ajuda de Custo
termos da legislação especffica. -- - -Art. 35. Ajuda de Custo é a indenização_ paga adiantaSEÇÃO III
damente, para custeio das despesas de locomoção e instalação,
exceto transporte, nas movimentações com mudança de sede.
_Art. 36. 0= ~alor da Ajuçla de Custo para 0 militar que
Da lndenização de Localidade Especial
Art. 28~ O militar em serviço ativo fará jus à lndeni- põssuír dependente corresponde:
zação de Localidade Especial, quando servir em regiões inósI - a duas vezes o valor da remuneração nas movime_npitas, seja pelas condições precárias de vida, seja pela insalu- tações com desligamento da Organização Miliiãr;
bridade.
- II- a duas vezes o valor da remuneração na ida e uma
§ 1 A Indenização de Localidade Especial terá valores vez na volta, nas movimentações ·para comissão superior a
correspondentes às categorias em que forem classificadas as três e igual ou inferior a sei!J meses, sem desligamento;
regiões consideradas localidades especiaiS, de acordo com a
III -ao valor da remuneração na ida e outro na volta,
variação das condições de vida e insalubridade.
nas movimentações para comissão superior a q"uinze dia-S e
§ 29 É as~egurado ao militar o direito â Indenização igual ou inferior a três meses; sem desligamento.
de Localidade Especial nos afastamentos da sua Organização
Parágrafo único. O militar, quando transferido de uma
Militar por motivo de serviço, férias, luto, núpcias, dispensas Localidade Especial Categoria "A" para qualquer outra Orgado serviço e hospitalização ou licença por Ift:Otivo de acidente nização Militar, terá direito à Ajuda de Custo de que trata
em serviço ou de moléstia adquirida em conseqüência da inos- o íõciso I, em dobro.
·
pitalidade da região.
_
_
_ Art._ 37. A Ajuda de Custo referida no artigo anterior
§ -3<:> O diieito â Indenização começa no dia -da apresen- será paga pela metade, quando o militar não possuir depentação do militar pronto par~r o Sdvlço e céSSã- nO-dia do seu dente.
,
-desligamento da Organização Militar.
Art. 38. Fará jus à Ajuda de Custo o militar deslocado
com a Organização Militar. que tenha sido transferida de sede,
CAPÍTULO IV
desde que, com isso, seja obrigado a mudar de residência.
Das Indenizações Eventuais
Art. 39. -Para efe"ito--de cálculo do seu valor t determinação do exercfcio financeiro e constatação de depeiidentes,
SEÇÃOI
tomar-se-á como base a data do ajuste de contas do militar
Da Diária
beneficiado na concessão da Ajuda der Custo.
Art. 29. O -mTIItar qué Se a.fiistãr da -sede,.. em serviço
~e cará_ter eventua! ou tr~ns!tório, para -o~utro ponto do territóCAPÍTULO V
no nacional, fará JUS a d1ánas para cobnr as correspondentes
Uos Adicionais
despesas de pousada, alimeritação e locomoção urbana.
SEÇÃO I
Parágrafo único_.__ A diária será concedida por dia de
Do Adicional de Férias
afastamento, sendo devido pela metade, quando o -deslocamento não exigir -p~rnciite fgra dã s~de.
Art. 40. Independentemente de solicitação, será pago
Art. 30. O militar que receber diárias e não se afastar ao militar, por ocasião de suas férias regul~itielltan.~-~. antedpa~
da sede, por qwilquer nwtivõ, íicá Obrigado, de imediato, damente, um adicional correspondente a 1/3 da remuneração
a restituí-las integralmente_.
__
__ - .
. do mês de início das férias.
.
Art. 41. É facultado ao militar converter 1/3 das férias
Parágrafo único. Na hipótese de o militar retornar à
sede em prazo m:eimtdo que o que previSto pára o seu afasta- em rtbono pecUniáriO, desde que o requeira com~ p·elo menos,
sessenta dias de antecedência.
me:Õto, restituirá as diárias recebidas em excesso. _
<:>
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§ ta No cálculo do abono pecuniário, será con.Siderado
o valor do Adicional de Férias.
§ 2" Não poderá ser convertido em abono pecuniário
o período de vinte dias de férias relativas aos militares que
trabalham com Raios X ou substâncias radioa:tivas.

SEÇÃO II
Do Adicional Natalino
Art. 42. O Adkional Natalino corresponde a 111_2 da
remuneração a que o militar fizer jus no mês de dezembro.

por mês de serviço, no respectivo ano, de acordo co_m o est~be~
lecido na legislação específica.
§ 1" O militar excluído do serviço ativo e deSligadq da
Organização Militar a que -estiver vinculado, por motivo de
demissão, licenciamento ou- desincorporação, receberá o Adicional de forma proporcional, calculado sobre a remuneração
do mês do desligamento.
_
§ 2"' A fração iguál ou superior a quinze dias será considerada como mês integral.
Art. 43. O· .A:didónal Natalino será pago em duas parcelas:
I - a primeira parce1a, corresponde à metade da remuneração percebida no mês anterior às férias, será paga, como
adiantamento, conforme dispuser o regulamento:
a) mediante requerimênto do interessado, ao ensejo das
férias;
- -b) até o mês de novembro, nos demais casos.._
I I - a segunda parcela ser:á paga até o dia vinte de dezembro de cada ano, nos termos do caput do artigo anteriOr,
descontado o adiantamento da primeira pãrCela.
SEÇÃO JII
Do Adicional de Natalidade

Art. 44. O Adicional de Natalidade é devido à militar
por motivo de nascimento de filho, llo valor correspondente
ao soldo de seu posto ou graduação.
_ .
.
§ to Na hipótese de parto múltiplo, o valor será acrescido de cinqüenta por cento por recém-nascido.
§ 2"' O adicional será pago ao cônjuge ou companheiro
militar, quando a parturiente não for militar.
§ 3"'- Se a parturiente for serVidora civil far-se-á o pagamento na forma do parágrafo anterior, mediante sua renúncia
expressa ao mesmo benefício previsto na legislação específica.
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CAPÍTULO VI
Dos Outros_ Direitos Remuneratórios
SEÇÃO I
Da lndenlzação de Alimentação
Art. 49. o· militar, qUando sua Organização, oU outra
nas proximidades do local de serviço ou expediente, não lhe
possa fornecer alimentação por conta da União e, por imposição do horário de trabalho e distância de sua residência,
seja obrigado a fazer refeições fora dela, tendo, para tanto,
despesas extraordinárias, fará jus:
- I - a dez vezes o valor da etapa comum fixada para
a localidade, quando em serviço -de escala de duração de 24
horas;
II -.à metade do previsto no inciSo anterior~ quando
em serviço ou expediente de duração igual ou superior a oito
horas de efetivo trabalho, porém inferior a 24 horas.
·
Art. 50. _ O militar, quando servir em Organização Militar que não tenha Rancho organizado e não possa ser arranchado por outra Organização nas proximidades, terá direito
à \ndenização do valor igual à etapa comum fixada para a
localidade. . ,
.
.·
Art. 51. A praça, de graduação inferior a Terceiro-Sargento, quando erri_ férias regulamentares e não for alimentada
por conta da União, receberá a indenização estipUlada no
art. 50.
Parágrafo único. Idêntica indenização receberá a praça
de gruaduação íriferiOr a Tetceiró-Sargenft>, quando servir
em Localidade Especial de categoria correspondente à indenização de maior valor e seja a_cumpanhada de dependente.
Art. 52. É vedada a acumulação das indenizações previstas nos arts. 49 a 51 desta lei.
SEÇÃO II
Do Auxaio-Fardamento

SEÇÃOIV
Do Salário-Famftia

Art. 53. O Aspirante, o Cadete, o Aluno do Colégio
Naval ou das Escqlas Preparatórias de Cadetes, o Aluno gratuito ou órfão de, Colégio Militar e as praças de graduação
inferior a TerceirO-Sargento têm direito, por· conta dá. União,
a uniformes, roupa branca e roupa de cama, de acordo com
as tabelas _de distribuição estabelecidas pelos respectivos Ministérios.
Art. 54. O militar, ao ser declarado Guarda-Marinha
ou_ Aspirante-Oficial da Ativa, ou promovido a Terceiro-Sargento, faz jus a um Auxílio ·para aquisição de uniformes,
no valor de três vezes o soldo do seu posto ou graduação.

Art. 45 ... O Salârlo-Familia é devido ao militar por dependente.
Art. 46. Consideram-se dependentes do militar, pãra
efeito de percepção do Salário-Fariillíã-, aqueles estabelecidos
no Estatuto dos Militares.
Art. 47. A concessão e as condições de percepção do
Salário-Famíliã são as estabeleçidas na legislação pertinente.
SEÇÃOV
Do Adicional de Funeral
Art. 48. O Adicionai· de Funeral é devidu_ ao militar
por morte do c.ônjuge, companheira ou dependente, em valor
equivalente ao solo efetivamente percebido, não podendo ser
inferior ao do soldo de Terceiro-Sa:rgento. ___
.
Parágrafo único. Em caso de falecim~nto do. militar,·
o Adicional de Funeral será devido ao beneficiáriO, obedecida
a ordem de habilitação para a Pensão_ Militar.

§ 1~ Idêntico direito ao previsto neste artígo assiste aos
nomeados Oficiais ou Sargentos, ou matriculados em escolas
de formação mediante habilitação em concurso e aos nomea~
dos Capelões Militares.
§ 2"' Os Aspirantes-a-Oficial, oriundos dos órg~os de
formação de oficiais da reserva, c_onvocados para a prestação
do._serviço militar, bem como os médicos, farmacêuticos, den·
tistas e veterinários, quando convocados para o serviço milita
inicial, fazem jus ao mesmo auxílio,· no valor de dois soldo.
do seu posto.
Art. 55. Ao Oficial, Suboficial ou Subtenente~ Sargento, ao ser promovido, será concedido .um Auxílio-Fardamento
correspondente ao valor de dois_ soldos __d() _novo_ p_osto ou
graduação.
§ 1' Quando a promoção for ao primeiro posto de Oficial-Gener~.- o auxílio a que se refere este artigo será de
três vezes o valor _do soldo do milita:ç.
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Parágrafo único. O militar, enquanto não for desligado,
§ 2~' O auxílio pOderá ser renova(jo a Càcf~ quatro anos
ci:mtiriuará a perceber remuneração na Ativa até a publicação
se o militar perntanec_'fr riOinesmO poSto ou 'giã.duação.o
§ 3~' Ocorrendo a promoção do militar até um ano ap6s de seu desligamento, que não poderá ultrapassar de 45 dias
o recebimento do auxílio, ser-lhe-á devida a diferença entre da data da primeira publicação oficial de seu respectivo ato.
o valor do al!x~-~<?- _, referente ao noVo posto ou graduação,
Art. 61. Suspende-se, temporariamente, o direito -do
e o do efetivamente recebido.
militar à percepção da remuneração na !natividade,. na data
Art. 56. O militar que perder seus uniformes em sinis- . da sua apresentação à Organização Militar competente, quantro havido em Organização Militar, a bordo de embarcação do, na forma da legislação em vigor, retornar à Ativa, for
ou aeronave ~ilitar, ~u ~m deslocamento a serviço, recel;>erá convocado ou designado para o desempenho de cargo- ou coum auxilio correspondente a até três ve-zes- o valor do soldo missão nas Forças Armadas.
de seu posto ou graduação.
Art. 62. Cessa o direito ã percepção da remuneração
Parágrafo único. O auxílio será avaliãéío mediante sindicância sobre o s!_n_i~tro, detúminada pelo comandante do mili- na inatividade na data:
I - do faleci.Qlento do militar;
tar, por solicitação do sinistrado.
II -do ato que prive o oficial do posto e da patente;
Art. 57. o-militar, ao-retornar à Ativa em virtude de
III- do ató da exclusão a bem da disciplina das Forças
convocação, designação ou teinelusão, terá direito ao mesmo
auxílio, no valai de um soldo, desde que tenha permanecido Armadas, para a praça.
_
mais de seis meses na !natividade.
Art. 63. A remuneraçã-o do militar na inatividade, considerado desaparecido ou extraviado, será paga aos que teriam
TÍTULO III
direito à sua pensão militar.
§ lo;> No caso previsto no caput deste artigo, decorridos
Dos direitos do militar
seis meses, far-se-á a habilitação dos beneficiários à pensão
ao passar para a !natividade
militar n_a forma da lei, cessando o pagamento da remuneArt. 58. O militar da Ativa, aO Ser tiansferido para ração.
a Inatividade remunerada, faz jus aos seguintes direitos:
§ 2 9 Verificando-se o reapareciffiento do militar, caberI - ao valor de uma remuneração do último posto ou
lhe-á, se for o caso, o pagamento da <!iferença entr_e a remunegraduação que possuía na Ativa;
~·
II- ao transporte para si, se~~- dependentes e um empre- ração a que fiirüi jiis e a pensão militar recebida pelos benefigãdo doméstico,_ bem como à translação da r~spectiva baga- ciários.
Art. -64. 0- militar _que contar mais de trinta anos de
gem, do local onde servia para outra localidade do território
serviço, 39 passai--pai-a a Inatividade remunerada, terá o cálcunacional onde deClarOu fixar residência.
§ 1o;> O direito ao transporte prescreve após decorridos lo da sua remuneração referido ao_soldo do posto ou graduação
180 dias da data da primeira publicação oficial do ato da imediatamente superior ao seu.
Parágrafo úniCo. O oficíaJ, nas condições deste artigo,
transferência para a reserva remunerada ou reforma.
§ 29 Os mififares -transferidoS para a reserva remune- se ocupante do último posto da hierarquia militar de sua Foi-Ça
rada e designados para o serviço ativo ante_s àc esgotado o Armada, em tempo de paz, terá o cálculo dos proventos,
prazo previsto n-o parágrafo anterior, ou que ·tenham que per- tomando-se por base o soldo do seu próprio posto, acrescido
manecer em atividade por força de dispositivo legal, terão da diferença entre o soldo deste po-sto e soldo do posto imediao mesmo prazo assegurado, a contar da dispensa do cargo tamente anterior.
Art. 65. -o-ritilitãr ria in3tiVidacte;-coitvocado ou desigou exclusão do serviço ativo.
nado para o serviço ativo, ao retornar à Inatívidade, terá
sua remuneração recalculada em função do novo cômputo
TÍTULO IV
de tempo de serviço e das novas situações alCançadas como
Da Remuneraçiio do MiUtar na !natividade
convocado, designado ou reincluído .
. CAPÍTULO!
CAPITULO II
Da Remuneração e dos Proventos
Das
Quotas
de Soldo "Gratificações
Art. s9. A remuneração do militar na !natividade é
Art. 66. O soldo collstitul o valor básico do cálculo
constituída do somatório_dos Proventos e Adicionais.
Parágrafo úilico. Os Proventos são cOnstituídos das se· ~a_ remuneração a que faz jus o militar na inatividade.
guifttes parcelas:
§ 1" Para efeito de cálculos, a quota de soldo corresponde a 1/30 de seu valor, por ano de ·serViço computávd
I - Soldo ou quotas de soldo;
_
___ _
para a !natividade, até o máximo de trinta anos.
II- Gratificação de Tempo de Serviço inCorporada;
III- Gratificação de Habilitação Militarincorporada;
§ 29 Para efeito de oontagem de quotas, a .fração do
IV- Gratificação de Compensação Orgân1Ça incorpo- tempo 1gual ou superior a 180 dias será considerada como
um ano.
rada.
§ Jo;> O milítar transferido para a reserva remunerada
Art. 60. A remuneração é devida ao militar na !natividade a partir da data de seu desligamento do serviço- a-tivo, Fex o~cio, por haver atingido a idade limite de permanência,
em ahVIdade, no posto ou graduação, ou não haver preenchido
em razão de:
as condições de escolha para acesso ao generalato, tem direito
I - Transferência para a Reserva Remunerada;
ao -soldo integral.
II- Reforma;
III- Retorno à !natividade após convocação ou desigArt. 67. As gratificações incorpOradas pelo militar, ao
nação para o serviço ativo, quállâo já se encontraVa na Reserva passar para a inatividade remunerada, serão pagas nas mesmas.
condições previstas para o militar da ativa. .
Remunerada.
o

-

e
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CAPITULO III
Dos adicionais

Art. 68. O adicional de inatividade incide mensalmente
sobre o valor do soldo ou-das quotas de soldo ao que o militar
_
fizer jus na inatiV1dade.
Art. 69. O militar ria inatividade remun~rada, refor~
mado como inválido, por incapacidade para o serviço ativo,
faz jus, mensalmente, a um Adicional de Invalidez no valor
de sete quotas e meia do soldo, desde que satisfaça a uma
das condições abaixo especificadas, devidamente constatada
por junta militar de saúde, quando necessitar de:
I - internação especializada, militar ou não;
II -assistência ou cuidados permanentes de enferma~
gem.
§ 1' Também faz jus ao Adicional de Invalidez o militar.
que, por prescrição médica homologada por junta militar de
saúde, receber tratamento na própria residência-, nas condi~
ções do inciso II.
§ 2~ Para continuidade do direito- ao recebimento do
Adicional de
Invalidez, o militar apresentará, anualmente, declaração de
que não exerce nenhuma atividade remunerada, pública ou
privada e, a critério da Administração, submeter-se-á periodicamente à inspeção de _saúde.
§ 3~- O direito ao Adi~onal de Invalidez será suspenso
automatlcam~t:te pela autondade competente, se for verificado que? m1htar beneficiado exerce ou tenha exercido, após
a co_ncessao do adicional, qualquer atividade remunerada, sem
preJu~zo de outras sanções cabíveis, bem como se, em iiispeção
d~ saude, for c~mstatado não se encontrar nas condições previstas neste art1go.
-_
§ 4~ O militar de que trata este artigo terá direito ao
transporte, dentro do território nacional, pessoal e para aCompanhante, se for o caso, quando obrigado a se afastar do
seu_ domicílio para ser submetido à inspeção de saúde de con-__
trole, prevista no parágrafo- aitteiíor. § 5"' O_ valor do adidonal de invalidez não poderá ser
inferior ao- soldo de cabo engajado,
_
.
Art. 70. _ Os adicionais de natalidade e de funeral serão
concedidos ao militar na inatividade nas me_smas _condições
previstas para o militai da ativa.
Art. 71. O Adicional Natãlino será pago integiitlmente
sobre a remuneração na !natividade, nas mesmas condições
_ _ -·
._
previstas nos incisos I, b, e II do art. 43.
TÍTULO V
Do Limite da Remuneração
Art. 72. Nenhum servidor militar federal, da Ativa ou
na Inatividac.le, poderá perceber. mensalmente, a título de
r~muneração, importâr:cia superior à soma dos valores percebt~o_s como remuneraçao, em espécie a qualquer título, pelos
-Mmtstros de Estado.
Parágrafo único.. Excluem-se do- teto da remuneração,
para os fins deste art1go:
I - Gratificação de Tempo de Serviço;
II -Gratificação de Compensação Orgânica;
III - Indenização de Moradia;
IV - Indenização de Localidade Especial;
V- Ajuda de Custo, Diárias e Indenização de Transporte;
VI- Adicionais de Férias, Natalino, de Natalidade e
de Funeral;
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VII- Auxílio-Fardamento e Alimentação;
VIII- Importâncias correspondente_s à conve_rsão de férias em pecúnia;
--rx- Quaisquer parcelas remuneratórias atrasadas, devidas em função de promoções, sentenças judiciais ou acertos
de contas administratiVos.
Art. 73. Nenhum militar da Ativa, ou ~a !natividade
remunerada, bem como o beneficiário de Pensão Milit:;tr_, poderá receber, como remuneração mensal ou Pensão Militar,
valor inferior ao do salário mínimo mensal vigente, sendo-lhe
paga, como complemento, a diferença encontrada.
TÍTULO VI
Dos Descontos, Consignantes e Consignatários
CAPÍTULO I
Dos Descontos
An. 74. Desconto __é o abatimento que pode sofrer a
remuneração do militar para cumprimento de obrigações assunlidas ou impostas em virtude de disposiçãO de lei ou de
regulamento.
§ 19 Os descontos são classificados em obrigatórios e
autorizados.
§ Z9 Os descontOS -obrigatórios têni priOridade sobre os
autorizados.
Art. 75. São descontos obrigatórios:
I - contribuição para a Pensão Militar;
I I - contribuição para assistência médico-hospitalar militar;
_ III- i~postos incidentes sobre a remuneração, de acordo com a lei;
IV- indenização à Fazenda Nacional, em decorrência
de dívida;
V- indenização pela prestaçãO de assistência médicohospitalar, por intermédio de OrganizaÇão Militar;
VI- pensão alimentícia ou judicia_l;
VII- t~xa de uso por ocupação de Próprio Nacional
Residencial.
Art. 76. São descontos autorizados os efetuados em favor de:
I - entidades consideradas consignatárias;
II -serviços de assistência- social dos Ministérios Militares;
III -agentes do Sistema Financeiro da Habitação;
IV- ~ocador de casa para residência do consignatário;
V- outros fins de interesse de cada Ministério Militar.
-Parágrafo únicO. Os Ministros Militares regulaMentarão os descontos autorizados no âmbito das respectivas Forças.
Art. 77. Efetuados os descontos obrigatórios, serão
consideradas para efeito dos demais, as seguintes parcelas
mensais, denominadas "bases para descontos'', para os militares da Ativa e na Inatividade:
I - Soldo ou quotas de soldo;
II- Gratificação de Tempo de Serviço;
III- Gratificação de Habilitação Militar.
CAPITULO II
Dos Consignantes e Consignatários
- ---Art. 78. Podem ser consignantes:_
I - o Oficial, o Guarda-Marinha, o Aspirante-a~Ofichtl,
o Suboficial, o Subtenente e o Sar_gento;
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II-o Cabo, -O Taifeiro, o-Marinheiro e o Soldado da
ativa com mais de cinco anos de serviço;
.
III - o militar da Reserva Remunerada ou Reformado.
Art. 79. Em nenhuma hipótese, o consignallte poderá
receber, em folha de pagamento, quantia líquida inferior a
trinta por cento das "bases para descontos"._
Art. 80. Os Ministros Militares, no âmbito de cada Força Singular, especificarãO as entídades que devam ser consideradas consignatárias, paia os efeitos desta lei.

TÍTULO VII
Das Disposições Diversas

CAPÍTULO I
Das Disposições Especiais

Art. 81. O niilitar que, na data da publicação desta
lei, encontrar-se reformado com fundamento no_ D_ecreto-Lei
n' 8.795, de 23 de janeiro de 1946, terá o-Cálculo de seus
proventos referidos ao soldo do posto de Segundo-Tenente,
ou, se mais benéfico, do posto a que ele faz jus, na !natividade.
Art. 82. Os militares nomeados MiniStros de Estado
ou Ministros do SuperioTTiibunal Militar téln remUDe:!r3ções
estabelecidas em legisl~ção própria, assegurado aos Ministros
de Estado o direito i:Ie opção.
Art. 83. A remuneração dos militares da Ativa, em
campanha, no País ou no Exterior, será estabelecida em lei
específica.
•
Art. 84. O convocado para manobra, exercício ou manutenção da ordem interna, não faz jus à remuneração prevista
nesta lei, quando optar pela remu~eração ou salário a que
tiver direito como servidor público federal, estadual ou municipal.
Art. 85. Aos militares que participarem de trabalhos
de construção de estradas, aeródromos e obras públicas, mapeamento e levantamento cartográfico e hidrográfico e costrução de instalaçóes de rede de_ proteçãc ao vóo, poderão ser
conferidas gratificações pro labore na forma estabelecida em
convênio com os -órgãOs Públicos Ou privados iriteressados
nos referidos trabalhos, à conta dos recursos a estes destinados.
Art. 86. Ao milfta-r da reserva remunefada, exceto ·
quando convocado, reincluído, designado ou mobilizado, que
prestar tarefa por tempo certo a qualquer das Forças Armadas
será conferido Adicional pro labore calculado sobre os-proventos que efetivamente estiver percebendo. .
. -~ _
Art. 87. Os militares que, na data da promulgação desta Lei, estiverem em gozô de vantagens nela não previstas,
resultantes de sentenças judiciais, poderão optar pela nova
situação, ou permanecer no regime em que se ·encoritram,
caso não façam a opção no prazo de sessenta dias a contar
da publicação desta lei.
Art. 88. O militar que, até I' de março de 1976, fez
jus a quotas da Indenização de Compensação Orgânica, calculadas pela metade de seu valor, continua com os seus direitos
assegurados nos termos do Decreto~ Lei n~' 1.447, de 13 de
fevereiro de 1976.
'
Art. 89. Os descontos em folha das consignações referidas nesta lei não sofrerão, em decorrência da reestruturação
da composição da remuneração dos militares, majorações dos
respectivos valores em prOpOrção superior às varia~;"õeS da
remuneração efetiva-mente ocorridaS em decorrência desta lei.

CAPÍTULO II
Das Disposições Gerais

Art. 90. · Fica assegurada a remuneração Íntegral ao !Ji'iIitar em gozo de licença especial.
Art. 91. A licença, por motivo de afastamento do cónjuge, será concedida sem remuneração.
Art. 92. Na aplicação desta lei, os casos suscetíveis de
interpretação serão resolvidos pelo Estado-Maior das Forças
Armadas, ouvidos os Ministérios Militares.
Art. 93. Ficam extintas Quafsquer outras va-ntagens remuneratórias que vinham sendo pagas aos militares da Ativa
e na I natividade, que não tenham sido mantidas por esta
lei.
Art. 94. O militar que, em virtude da aplicação desta
·lei, venha a fazer jus a uma remuneração inferior à que vinha
recebendo, terá direito a -um complemento igual ao valor da
diferença encóritrada, pago como vantagem individual.
Art. 95. Os valores das Gratificações de Compensação_
Orgâníca e Habitação Militar, das Indenizações Regulares
e do Adicional de I natividade são os estabelecidos nas Tabelas
constantes do Anexo II desta lei.
Art. 96. O valOr da ·contribuiçãO pãra· a Pensão Militar
será igual a dois dias de soldo, arredondado em cruzeiros __
para a importánda imediatamente superior.
CAPÍTULO III
Das DisposJções Transitórias
Art. 97. EnqUanto não entrar em vigor a te! especiar
que trata da remuneração em campanha no País e no Exterior,
permanecerão em vigor os- arts. 101 a 109 da Lei n<:> 5.787,
de 27 de junho de 1972.
Art. 98. Ao militar ·na inatividade fica assegurada a
aplicação do disposto no § 3<:> do art. 66, desde que tenha
passado para a inatividade nas condições ali previstas.
CAPÍTULO IV
Das Disposições Finais
Art. 99. O Poder Executivo, em decretO comum às Forças Armadas, regulamentará a presente lei.
-Art. 100. Fica acrescentado_ alínea "b" do § to do
art. 3' da Lei n' 6.880, de 9 de dezembro de 1980, o seguinte
inciso:
uiii -os.da reserva remunerada, executando tarefa por tempo certo, segundo regulamentação para cada
Força ~rmada."
Art. 101. O art. 53 da Lei n' 6.880, de 1980, passa
·a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 53. A remuneração dos riiilitares será estabelecida em legislação específica, Comum ãs Forças
Armadas, e compreende:
I -na Ativa:
a) soldo, gratificações e indenizações ·regulares;
II- na I natividade:
a) proventos, constituídos de soldos ou quotas df
soldo e gratifiCações incorporáveis; _
b) adicionais."
Art. 102. Ficam revogados: a Lei n<:> 5. 787, de 27 de
junho de 1~~2_, _r~ssalyado __ o 9isposto no art. 97 desta lei;
a Lei n' 5.844, de 6 de dezembro de 1972; o Decreto-Lei
n• 1.447, de 13 de fevereiro de 1976; o Decreto-Lei n' 1.603.

a
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de 22 de fevereiro de 1978; o Decreto-Lei n"' 1.693 de 30 de 1988; o caput do art. 39 da Lei n" 3.765, de 4 de maio
de agosto de 1979; o Decreto-Lei n" 1.824, de 2:2 de-dezembro de 1960, com a redação dada pelo art. 29 da Lel n• 8.216,
de 1980; o Decretp-Lei n" 1,848, de 6 de janeiro de 1981; - de 13 de agosto de 1991; e demais disposições em contrário.
- Art. 103. Esta lei entra em vigor na data de sua publicao Decreto-Lei n~ 1.901, de 22 de deUÍnbi-o de 1981; o Decreto-Lei n' 2.201, de27 de dezembro de 1984; a Lei n'T594, -ção, com efeitos financeiros a p'artir do primeiro dia do mês

de 8 de abril de 1987; o Decreto,Lei n• 2.409, de_7 de janeiro

sllbse_qüente.

ANEXO I
TABELA DE ESCALONAMENTO VERTICAL

I índice

Posto ou Graduação

So.ldo

l. OFICIAIS GENERAIS
Ãlmirante~de-Esquadra,

to, Tenente-BrigadeirO

General-de-Exérci-. .. ~ .. '" .. ·-· •.•.

~- .....

Vice-Almirarit6., · General-de-_Divisão e_ MajOr
-Briga~eiro ..... ; ..... ~=~~--~·-···~~
~
Contra-Almirante, General-de-B:t:"igad~ e-Br.!
gadeiro ....... ·-•--! • ·-~ . . . . . . ~ . . . . . . . . • • • . . . . . ..

.......

2. OFICIAIS SUPERIORES
Ca pi tão-de-Mar-e-Guerra·,

-é

Coronel ...••. ~

Capitão'-de-Fragata e Tenente-Coro"nel . ~ .•.
Capitão-de-Corveta é Major .••....••.....• ·

1000

·6.23.352,00

940

58s.9si,oo

885

s5C666;7b

810
750
695

504.915' 3~0
467.51.4 'o.o.
433.22.9 '70

625

389.s9s,bo

:S40
490

336.-610~20

3. OFICIAIS INTERMEDIÂRIOS
Capitão_-Tenente _e Capitão . . . . . -.........

! ••

4. OFICIAIS SUBALTERNOS
Primeiro-Tenente_ ....~ ... ~-·-··· ......... -4.

• .....

-~

. . ..

·segundo-Tenente •••••.••••.••••..••.•• : • •••
S. PRAÇAS ESPECIAIS
Guarda-M~rinha e_Aspirante-a-Oficial •.••.

Aspirante e Cadete (último Ano) .•••••..•.•
Aspirante e Cadete (Demais Anos),
Alunos
do Centro de Formacão de Oficiais da Aeronáutica e Aluno de Orgão de FormaçãO "dé-0ficiais da Reserva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -.. ~ .;;,
Aluno- da Escola de Formação de Sa~gentos

Aluno do
tória de
Aluno do
tória de

-

Colégio Naval ·e'da Escólp. Prepar~
Cadetes (último l\no"í e Grumete Colégio Naval e da Escola Prepar~
Cadetes ·(Demais Anos)

...........

Aprendiz-Marinheiro . . . . . . . . . . . ~ .......... .

6. PRAÇAS GRADUADAS
Suboficial e Subtenente •••••••••••• ·••••••
Primeiro-Sargento ·········~:······~······

Segundo-Sargento .•.•••••••.•.•• , •••••••••
Terceiro-Sargento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . _•.
Taiféiro-Mor ········•············•······~

Cal;>o (Engajado) •.•••.••••••..•••••.•.••••

440
100

305- 442·, 6"0
27_4.275,.00
62:3~5,20

75
70

46.7:51;40"
43.634,70

7i

44:881; 50

69
68

43.011,30
42.388,20

430
385
345
310
230"
227

268.041,60
239.990 '70
215.056,50
193.239,30
143.371,20
141.501,00
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Cãõo (Não Engajado)
7. DEMAIS PRAÇAS
Taifeirode lil Classe
Taifeiro de 2il Classe

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

70

43.634,70

210
200

130.904,10
124.670,40

I índice

Soldo

I

Posto ou Graduação
Marinheiro, Soldado Fuzileiro Naval e Soldado de lii Classe (Especializados, Cursados e Engajados) , Soldado Clarim ou Corne-~
teiro de lil Classe e Soldado Paraquedista
(Engajado)

•......•.•.......••.••••.•.••••

Marinheiro, Soldado Fuzileiro Naval e Soldado de lii Classe (Não Especializado)
Sold?-do-Clarim ou Corneteiro de ·2il Classe.
Soldado do Exército e Soldado de.2il Classe
(Engajado) e Soldado-Clarim ou Corneteiro
de 3 a Classe .............................. .
Marinheiro Recruta, Recruta, Soldado, Soldado Recruta e Soldado de 2il Classe
(Não
Engajado) ........ " . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

150

93.502,80

125
110

77.919,00
68.568,90

75

46.751,40

68

42.388,20

Obs,: Os niveis iniciais tiveram seus valo
res atualizados nos termos da Lei no
8.222, de 5 de setembro de 1991.
ANEXO II AO PROJETO DE LEI DE REM~NERAÇAO DOS MILITARES
GRATIFICAÇ0ES E INDENIZAÇ0ES
Tabela I - Gratificação de Compensação Orgânica
VALOR PERCENTUAL

SITUAÇ0ES

20% do soldo

Atividades previstas nos incisos I, II,
III, IV e VI, do art. 18

10% do soldo

Atividades
18

prevista~

no

~abela II - Gratificação de Habilitação Mllitar

VALOR PERCENTUAL
30% do soldo

SITUAÇÕES
Cursos de Altos Estudos
categoria I

i~ciso

v

do art.
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PERCENTUAIS

SITUAÇÂO
25% do soldo

Cursos de Altos Estudos
CategQ!ria I I

20%. do. soldo.-

Cu.rsos de Aperfeiçoamento

15% do soldo

Cursos de Especialização
.

-.

Tabela III - Indenização de Represeneaçãn
a) Pelo exercício do Posto ou Graduaç;:ão em_ sit~ações n'orm::liS
PERCENTUAIS

POSTO/GRADUAÇãO
Oficia-l-General

Oficial-Superior
Oficial-Intermediário, Oficial Subalterno, Guarda-Marinha e Aspirante-a-Oficial
·Subof·icial, Subtenente
e
Sargento

30% do soldo
25i do soldo
20% do soldo
10% do soldo

b) Pelo exercicio de cargos especiais
PERCENTUAIS

SITUAÇ.li.O

Oficial no exercício do cargo de Comandante, Chefe
ou
Diretor de OrganizaçãO Militar com a~tonomia ou semi-au
tonomia administrativa, e

qualquer caso, quando

em

Ofi~

cial-General
'Militar em ·viagem de

10% do soldo
Repre-

sentação, Instrução ou -de Em

o

prego oPeracional, quando
direito à representação -for
expressamente_ decla:r:ado_ _ e::m
ato do respectivo Ministro

Quando às ordens de autor-ida
de estrangeira, por ato dO
· Ministro de cada Força ou do
Chefe do Estado Maior
das
Forças'Armadas
-

10% d9 soldo

10% do soldo

Observação: As indenizações das Tabelas "a" e "b" podem ser acumuláveis
Tabela IV.- Indenizações de Moradia
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SITUAÇnO

PERCENTUAIS

-------------1------------~,~~--~-

Quando o militar possuir dependente

30% do soldo

Sem dependente

10% do soldo

Tabela V - Gratificação de Localidade Especial
SITUAÇl\.0
Categoria A
Categoria B

PERCENTUAIS
30\ do

~;oldo.

15\ do soldo

Tabela VI - Adicional de !natividade
SITUAÇl\.0

PERCENTUAIS

Com 40 anos de s_erviço ou
111ais

45% do soldo

Com 35 anos de serviço

35% do soldo

com 30 anos de serviço

30% do soldo

Transferidos, ex-officio, P!!. ra .a reserva remun·erada, com
menos de 30 anos de serv.ico

20% do soldo

Tabela VII - Adicional pro-labore
.SITUAÇl\.0
Art. 87

PERCENTUAL
30\ dos proventos
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Tabela VI - Adicional de !natividade
PERCENTUAIS

SITUAÇ1i.O
Com 40 anos de serviço ou
-mais
- .

45\ do soldo

~

Com 35 anos de serviço

35\·do soldo

Com 30 anos de serviço

30\ do soldo

T~~n~t~~~qg~t~~~-~;~~cio,

p~

remUnerada, com
menQs de 30 anos de serviço

ra a

res~rva

.

~

.

2"()\ do - soldo

Tabela VII - AdicionaL pro-labore
SITUAÇ1i.O
Art. 87

PERCENTUAL
3P% dos proventos

MENSAGEM N' 464-A,
14, que "Também neste caso (do soldo militar) não foi possíDE 6 DE SETEMBRO DE 1991
vel, de&ta vez, corrigir plenamente a defasagem do soldo,
(Do Poder Executivo)
-embora se tenha logrado minorá-lo ... "
Excelentíssimo Senhores Membros do Congresso Nacional: .
b) A atual .Lei de Remuneração- dos. Milita_res, Lei n"'
. . _
__
- 5.787, de 27 de Junho de 1972, por ser muito antiga, sofreu,
Nos termos do_art. 61 da C:onsttt~uçao Federal, ten}Io ao longo de sua existência, muitas e variadas alterações, de
a_ honra de submeter à elevad~ dehberaç~o de Vossas Excelen- modo a tornar-se uma legislação esparsa, não se coadUnando,
ctas, acompan~ado de Expostção de Motivos do S~o:. Ct:t:efe ~ por conseqüência, com os conceitos atu.ais de modernidade.
d~ Est~~o:MalOr das Forças Armadas, o an~xo proJ~~o de
c) A Constituição Federal de 1988 e, mais ~ecentemente,
let que. Dtspõe sobre a re~~ne.ra~~o dos Servtdo~:_e~ Mthtares a Lei n9 8.112~ de 11 de dezembro de 1990,· que dispOe-sobre
.
-·o
_- o_Reghne ·Jurídico dos S.ervidores.J?úbJjcos. Cívis da_ União
Federats e _dá outras providenctas ·
das Autarquias e das Fundações Públicas Federais, intrÕdu
Brasília, 6 de setembro de 1991. -Fernando Collor.
ziram novos conceitos e parâmetros que preciSam se! iriCCirpo
rados ao processo remunerativo dos militares.
EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS N' 02289/Ch EMFJl.~~ DE 5
d) Embora regidos por diplomas legais distintos, a AdmiDE AGOSTO DE~l991, DO SENHOR CHEFE DO ES- nistração Pública vem atribuindo, por força de dispositivos
--TADO=MAIOR DAS FORÇAS ARMADAS.
cànstituciorlais, aoS ServidÕies -civis e militares·~- _os QJ._es~os
Excelentíssimo Senhor Presidente da República
direitos sociais, respeitando-se as excepcionalidades inerentes
l.Tenho a honra de submeter à elevada consideração às atribuições funcionais de cada grupo de servidores.
e) A PrOfiSsão militar possui característiCas que a diferende Vossa Excelência proposta de projeto de lei que dispõe
sobre a nova Lei de Remuneração dos Militares_, incluindo ciam das demais atividades civis, públicas ou privadas, tradua nova Tabela de Escalonamento Vertical, com os respe_ctivos zida:s pelos seguintes fatores;
- éticá profissional militar que inibe reivindicações de
valores dos soldos, bem como os percéntuaiS aàs diversas
gratificações e indenizações que compõem a remuneração dos classe e o exercício de outras profissões, como formas alternamilitares.
- tivas de melhorias das condições de vida pessoal e dos seus
2. O projeto de lei, orá apresentado a VOSsa EXcelênCia, · dependentes;
está alicerçado nas seguintes premissas básicas:
- obrigatoriedaae da dedicação exclusiva, impedindo o
a) A Mensagem nf' 377, enviada pelo Excelentíssimo Se- exercício de qualquer outro tipo de atividade, fora do meio
nhor Presidente da República ao Congresso Nacjonal, em militar;
23 de julho próximo passado, dispondo sobre a_ntecipação
-desempenho de atividades funcionais, não raras vezes,
-salarial e reestruturação de tabelas, reconhece, em seu item em regiões inóspitas e insalubres, sem a infra-estrutura de
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apoio à famüia, no tocante a aspectos, tais como: alimentação,
saúde e educação;
" -desempenho de atividades fun_cioné:!i_~. sempre que necessário, sem horário fixo de- trabalho e sem limite máximo
de carga horária mensal;
-sujeição a serviços no turnos, em finse feriados, sem qualquer pagamento de horas extras e sem a previsão
de repouso ou recuperação, estabelecidos para outras categorias profissionais no desempenho- das suas ·atividades funcionais;
- - --permanente risco de vida, inerente ã própria profissão
de militar;
--= --- ·- - '
- -contínuas movimentações, para qualquer ponto do território nacional, por necessidade doserviço, acarretando con-_
seqüências e apenações relacionadas com o pagamento de
aluguel residencial sempre atualizado, dificuldade, e, na maioria dos casos impossibilidade de adquirir casa própria, incapacidade do aumento da renda familiar por intermédio de empregos da esposa ou de·outros dependentes e, finalmente, sérios
prejuízos. na educação dos seus 9ependentes, além da dispersão precoce da família para o atendimento de éxigéilcias curriculares dos dependentes, ocasionando outros ónUs advindes
da sua manutenção em localicj:ades clisfi.õtaS. ___ --~ ____ _- _
O O soldo deve constituir a parcela signifiCativa- ctã· remuneração e, em cónttapã.rlida, os valores das gratifiCações, iode-nizaçóes e adicionais devem ser reduzidos e adequados, tanto
para os militares da ativa, quanto para os da inatividade.
__
g) Nenhum servidor militar federal_, da ati vã ou na inatividade, poderá perceber, mensalmente, importância -superior
à soma dos valores percebidos corno re:munetaÇáó, e-m espécie
_
e a qualquer título, pelos Ministros de Estado. '- _h) Nenhum militar da ativa ou na inatividade remU:D.efitda,
bem como o beneficiário de Pensão Militar, poderá receber,
como remuneração mensal ou Pens~o M.ilitar, valor inferior
ao do salário mínfnio mensal vigente.
i) Os valores recebidos pelos pensionistas militares deverão ter um adequado reajustamento, pelo aumento dos valores
do soldo e da contribuição mensal, em obediência--ao- preco-nii:ado na ConstitUição· Federal.
_
j) Os termos e defin-içõeS adotados no preSente PrOjeto
de Lei deverão ser correspondentes aos utilizados na Coristi-_

de-semana

tuição Federal e na Lei n' 8.112, de !990.
3. Em decorrência do exposto no item anterior~ o projeto
de lei anexo consubstancia os seguintes aspectos:
a) busca, dentro das atuais possibilidades de ordem técnica e econômica, alcanÇar, dentro do Poder Executivo a isODOmia preconizada na Constituição- Federal, ri9tadam~nte com
as carreiras de Diplomata, Ãllditofes do Tesouro Nacíonal
e Polícia Federal, dentre outras.
-
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4. Por último, cumpre-me informar a Vossa Excelência
que o p-reserite projeto recebeu, antecip~damente, pat~ceres
favoráveis e unânimes dos MinísfrOS da Marinha, do Exército
e da Aeronáutica.
Aproveito a oportunidade para renovar ã Vossa Excelencia, Senhor Presidente, os protestos do meu mais profundo
-respeito.
General-de-Exército Antonio Luiz Rocha Veneu, Chefe
do Estado-Ma1or das Forças Armadas
LEGISLAÇÃO CITADA
LEI N• 6.880, DE 9 DE DEZEMBRO DE ]990.
Dispõ-e s6bie- o Estatuto dos Militúes.
.
'
O Presidente da República,
Faço saber q'ue o Congresso Na-cional decreta, e eu s_ªnciQ~
no-a-seguinte lei:· ~- --

ESTATUTO DOS MILITARES
TÍTULO I
Generalidades
CAPÍTULO I
Disposições Preliminares
~

~

Art. 3~ os· membros das Forças Armadas, em r.azão
de sua destinação constitucional, formam orna categoria especial de servidores da Pátria e são denominados mi1fiares:
§ 1~> Os militares encontram~se em uma das seguintes
-, --- ___
-_ - - --- - - "
situações:
a) na ativa:
I - os de carreira;
II- os incorporados às Forças Armadas para prestação
de serviço militar inicial durante os prazos previstos na I~gisla
ção -que trata do 'serviço militar, ou durante as prorrogações
· daqueles prazos;
_III- os componentes da res_erva das Forças Armadas
quando convocados, reincluídos, designados ou mobilizados;
IV -os alunos de órgão de form~ção de militares da
ativa e da rese-rva; e._ .
. , . __
. _
___ _
V-- ein temPo de guerra, todo cidadão brasileiro mobilizado para o serviço ativo nas Forças Armadas;
b) na inatividade:
I -os da reserva remunerada, quando pertençam â reserva das Forças Armadas e percebam remuneração da União,
porém sujeitos, ainda,. à prestação de serviço na ativa, me-·
diante convocação ou mobilizaçãq; e
____
.
.
n-os reformados, quando~ tendo passado por uma das
situações anteriores,_ sejam dispens<:ldos, definitiv~mente~ da
prestaç~o de servi~o na ativa, mas COntinuem a perceber remu- c
- __ • - -~
neração da UniãO.
~ §-~zo
niilitares _de Carreira SãO--os da ativa que,nO
desempenho voluntário e permanente do serviço militar, tenham vitaliciedade ass~gurad<J,_ ou presumida.

·as

b) estende aos servidores militares os direitos sociaiS dós
servidores civis, constantes da Lei n" 8.112, de 1990.
c) aumenta os valores dos soldos, por meio de incorppração parcial das diversas gratificações e indenizaÇões que
····························:rfiui:o.ii"i'~···'··--~-··········-······
tiveram, em contrapartida, seus percentuais reduzidos.
Dos-Direitos e· das .Prerrogativas dOs- Militares
d) assegura um reajustamento significativO no's valores
CAPÍTULO I
recebidos pelos pensionistas militares, pelo aumento do soldo
---.~--,e das respectivas contribuições.
- -······'···························si:iÇ:i:ü"ii"·········--'--·····-······-····
~
e) obedece aos limites impostos pela ConstituiçãO Federal
__Da remunefação
no que se refere às remunerações máxima e mfn1ma dos s.ervidores militares.
Art. 53. A remuneração dos nlilitares, devida em b:ises
f) utiliza os mesmos termos adotados pela Constituição estabelecidas em legislação específica comum às Forças Arma·
Federal e pela Lei n' 8.112, de 1990.
.
. das, compreende:

····

o-
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I -na ativa:

.. _.

a) vencimentos, constituídos de soldo e gratificações; e
b) indenizaçóes;·II- na inatividade:
a) proventos, constituídos de soldo ou quotas de soldo
e gratificações incorporáveis; e
b) indenizações na inatividade.
_
._
Parágrafo único. O militar fará jus, ainda,~ outros direitos pecuniários- em casos -e-S:f,-eciais.
.......... ........ ......····--- ...,.... .... : ... :.· ..
...
.
.......................
..
~-

~-.····.1'•······

_

-~~~·

~.:

~,---

--~---.--·

·,··~.:~_···~··:·r··""o···~----- .-~--~ ~

DECRETO-LEI N' 8,795,
DE 23 DE JANEIRO DE 1946
Regula as vantagens a que têm' direito os militares
da FEB incapacitados fisicamente.
O Presidente da República, usando tia atribuição que
lhe confere o art. 180 da Constituição, decreta:
Art. 1» Este decreto~ lei regula as vantagens a que ficam
com direito Os militares, inclusive os conxocados, incapaci~
tados fisicamente pâfá o sefviço militar, em conseqüêitcia de
ferimentos verificadoS ou moléstias adquiridas quando participavam da Força Expedicionária Brasileira destacada, em
1944-1945, no teatro de operações da Itália,
Art. 29 Os que hajam ·sido incapacitados em conseqüência de ferimentos_verificados 9u moléstias ·adquiridas na zona
de combate, quando em cumprimento de missão ou d~sem
penho de serviço, ou, em qualquer situação de ferimentos
decorrentes de ação iniinigá, são promovidos ao posto imedíato aO que tinham qu3.rido foram feridos ou adquiriram
a moléstia, aplicado_ o _disposto no art. 10, e refolmã.dos com
os vencimentos do posto ou graduação da hierarquia normal
subseqüente ao da promoção.
Pãrágrafo único. Os· .que ficarem im(,-6SSibilitados para
todo e qualquer trabalho, terão essas vantagens aumentadas_
de 25%, hospitalização especializada vitalícia, quando neces-.
sária e a jufzo médico, casa prôpria de acordo-com-seu posto
e educação dos filhos menores, a expensas do Estado.
Art. 39 Os que haj3.ni sido incapacitados em conseqüência de moléstias adquiridas ou agravadas em serviço, ou de
acidentes em serviço o-corridos fora da zona de combate, são
promovidos ao posto imediato ao que tinham quando foi a
moléstia adquirida ou agravada, ou verifiCado o acidente, aplicado o disposto no art. 10, e reformados com os vencíri:tentos
desse novo posto.
_
Parágrãfo único. Os que ficarem im-possibilitados para
todo e qualquer trabalho terão essas vantagens a;umentac;ias
de 25%, hospitalização especializada vitalícia, quando necessária e a jufio médico, e educação dos filhos mc~nores, a expensas do Estado.
_
_ _
.
~.
Art. 49 Os que se hajam incap-acitado fora- do serviço;_
por acidente ou moléstica adquirida, ou fundamentalmente
agravada, no teatro de operações da Itália, serão reformados
com os vencimentos do posto que tinham nessa ocasião.
§ 1~' Para os deitOs deSte artigo, os soldados são considerados engajados,
§ 2' Os que ficarem__inipossibilitados para todo e qualquer trabalho, terão essas vantagens aumentadas de 25% e
educação dos filhos menores, a expensas do Estado.
_
Art. 5~>- Os que venham a ser declarados incapazes, em
~nseqüência das causas fixadas nos artigos anteriores, serão
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reformados nas condições neles estabelecidas. conforme ocaso, ou -com os venciinentos do posto que- tiVerem ila-âata
da reforma, ~e superiores.
.
Art, 6' No caso do convocado que haja optado pelo
que percebia como civil, as vantagens da reforma serão ígUais
a essa remuneração civil, salvo se maiores fore·m. os benefíCiOs
qu~ __l_!te caJ>~riam pelos artigOs ã.nteriores.
- '
Art. 7"' As vã.nta-geitS 3 que se referem os artigos ariteriore;s. serão devidas segundo as tabelas vigentes, de modo
que estejam sempre atualizadas .
____ .,_.l?.;uágrªfo único. Mudada a tabela de vencimentos, far·
se-á a revisão neCessária.
--- Art. 89 Se a incapacidade do militar consistir em diminuição de suas possibilidades de locomoção ou outra causa
qUe não lhe afete o funcionamento orgânico geral, poderá
ser aproveitado, se assim o desejar e comprovar a correspondente aptidão intelectual, nos quadros do magistério e técnico
do Exército, ou,. para funções bui"oc"tãtic:ã:s, rtós déri:lã:is -qua~
dr os.
§ 1~ Nessa hipótese-, não serão reformados, ou, se· já
o tiverem sido, reverterão â situação necessária, sendo promo-vidos, nos casos_ definidos nos arts. 2"' e 39 df:st~ decreto-lei,
e ficando agregados ao quadro da respectiva Arma ou Serviço,
se preciso, de modo a não prejudicarem seus componentes
ordinários.
§ 29 Uma vez incluídos n,os quadros correspondentes,
terão o acesso e vantagens normais.
§ 39 Os requisitos e processos de apurá-lOs, para o seu
irigresso ~esses quadros, serão estudados pelo Ministério da
Guerra, que apresentará ao GoVerno aS modificaçõeS que
se impuserem na legislação em vigor.
§ 49 Caso não se adaptem a essa nova situação, poderão, ·dentro de um ano a contar do ingresso no respectivo
quadro, requerer a volta à situação que lhes caberia pelos
arts. 29, 3~> e 49 deste decreto-lei.
Art. 99 Não se aplicam as disposições do Decreto-Lei
n"' 7.270, de 25 de janeiro de 194~, ~os_milit;u~s aqui abrangidos, salvo àqueles que desejarem submeter-se a seu regime,
ou, se as causas que os incapacitarem para o serviço militar,
não os impedir de retomar, em toda sua plenitude, suas atividades normais na vida civil, hipótese em que, além dos proventos de sua atividade civil, pã.ssarão a perceber 50% das vantagens de que trata este decreto-lei.
Art. 10. Para os efeitoS expressos_d~..ste decr~tQ-lei, se- _
rão considerados postos imediatos: para os soldados, 3osargento; para oS cabos, 29 sargento; para os sargentos em geral,
aspirante a oficial; e para os aspirantes e subtenentes, 29 tenente.
Art. 11. AS vantagens de que trata este decreto-lei poderão ser acumuladas com os proventos de qualquer atividade
privada, inclusive em empresas particulares, e, com a redução
de 5Q%, com os de quaisquer cargos· públicos, eletivos ou
em comissão, federais, estadUais ou inunicipã.iS. ·
·
Art. 12. Entende-se por zona de combate, para os efei-tos do presente decreto-lei, a faixa de terreno em que, no
r:u~e.nto ~'?siderado, operavam, trabalhavam e estacionavam as uníàades de combate da 1~ Divisãó de Infantaria Expedicionária e os 6rgão"s de serviços de seus corpos de tropa,
bem como, ond~ se achavam instaladas, em cumprimento
de missão, as frações destacadas dos elementos de serviços
di visionários e os escalões avançados_ de ~_quartéis generais,
imediatamente necessários à situação de combate.
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Art. 13. A _Secretaria~Geral do Ministério_da._ __G_u_er:ra
incumbirá as providências necessárias para o cumpriffiento
dos parágrafos únicos dos artigos 2~ _e 39 deste decreto_-Iei.
Art. -14. O presente decreto-lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em conti'ário,
sendo as vantagens devidas '!- partir da data da reforma.
Rio de Janeiro, 23 de janeiro de 1945, 124• da Independência e 57• da Republica. JOSÉ UNHARES - Canrobert
Pereira da Costa.

LEI N• 28,8
DE 8 DE JUNHO DE 1948
Concede" vantagens a militares e civis que participaram de operações de guerra.
O Presidente da Republica:Faço saber que o Congresso Nacional decreta e e1,1 sanciono a seguinte lei:
· ···
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LEI N• 616" "- " - . " DE 2 DE FEVEREIRO DE 1949
Altera os artigos 1~ e 69 da Lei n~ 288, de 8 de
junho de 1948, que concede vantagens a militares e
civis que participaram de operações de guerra.
O Presidente da Republica:
Faço saber que o· Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1• Os artigos 1' e 6• da· Lei n• 288, de 8 de junho
de 1948, passam a ter esta redação:
__ _
"Art. 19 O oficial das Forças Armadas, que serviu no teatro de guerra da Itália, ou tenha cumprido
missões de patrulhamento, vigilância e segurança do
litoral e operações de guerra e de observações em qualquer outro teatro de operações definidas pelo Ministério respectivo, inclusive nas iJhas de Trindade, Fern-tmdo de Noronha e nos navios da Marinha de Guerra,
que defendiam portos nacionais em zonas de operações
de guerra, quando transferido para a reserva remunerada, ou reformado, será previamente promovido ao
posto imediatO co.tn os respectivOs- veincimerttoS íilte·grais.
·'
'

Art. J9 O oficial das Forças Armadas que serviu no
teatro de operaç6es da Itália, ou tenha cumprido missões
de patrulhamento de guerra e_m qua!quer ou!ro teatrC? ~~ _opeIaçóes de~nidas pelo Ministério reSpéctiVo, qualtdo transferido para a reserva remunerada, ou reformado, será previa••••••••••••• ~ •••••••••••••••••• ••.••• •••••••••••• .-.~- •• ;h_'".--..~.----;.
mente promovido ao posto imediato, com os respectivos venciArt. 6~ Idênticas vantagens serão concedidas aosmentos ihtegrais. ~ · -·
-"""'
civis e militares componentes da Missão Médica que
Art. 2" Os sübtenentis, subofíciais e sargentos da FEB,
o Brasil enviou à França, em· caráter militar, na guer!a
FAB e Marinha de Guerra, que preencherem as condiçõ~s
de 1914 a 1918, assim também aos oficiais, suboficiais,
subtenentes e Sargentos das Forças Ar~adas, que naexigidas 1)0 artigo 19 gozarã_o das m~smas _vantagens concedidas
aos oficiais.
. .. quel~ luta muric!ial tomaraip parte, em missões de patrulhamento e operações de guerra dentro ou fora do
Parágrafo único. Os sargentos que possuÍr~m cuiso d~
País, e nas ilhas de Fernando de· Noronha e Trindade,
comandantes de pelotão, seção ou equivalente, quando transcom
direito a receber os vericímentos CorreSpondentes
feridos para a reserva ou reformados, seráo promovidos ao
àó posto da promoça:o conférida por esta Lei somente
posto de segundo-tenente, com os ven.cimeniOS:ifi.tegrais çleste.
a partir da sua vigência.
_
Art. 39 Os -militares que já tfmham sido transferidOs
Art. 29 . Revogam-se as disposições em contráriO.
para a reserva remunerada ou reformadOs, gozarão dessas
Rio de Janeiro, 2 de fevereiro de 1949; 128• da Indepenvantagens, desde que satisfaçam as exigências dos artigos ante·
dência e 61• da Republica. - EURICO G. OUTRA, Sylvio
riores. _
·
·
-.
·
de Noronha, Canrobert P. da Costa, Armando Trolilpowsky.
Art. 49 Os militares;- indusive os convocados, incapaLEI N9 6-1,6 ·
citados fisicamente para o serviço, em conse:q"íiência de ferimentos recebidos, ou de molé~tias adquiridas no teatro de
DE 12 DE JULHOJ)E 1950
operações da últimma guerra, serão promovi_do_s_ aO_ posto imeDispõe sobre concessão de vantagens a militares
diato ao que tinham quando receberam os ferimentos ou ade civis que participaram de operações de guerra.
O Presidente da República:
quiriram a móléstii, e refOrmados Com Os vendn'lentoS da
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sancioúltima promoção, na fornia éStatU.ída pelo Decreto-Lei n 9
_
_
no a seguinte Lei:
'
8.795, de 1946.
_ ___
Art. 59 Os funcionái"ios pi.íblicos fe!=_l~!ais, estaduais, _
Art. 1~ São amparados pela Lei n 9 616, de 2 de fevereiro
municipais de entidades a~:~-~árquicas ou de sociedades de eco- de 1949, todos os militares que prestarem serviço ·na zona
nomia mista, que tenham participado das referidas operações de guerra definida e delimitada pelo art. 19 do Decreto n<?
de guerra, ao se aposentarem, gozarão das vantangens estabe- 10.490-A, de 25 de setembro de 1942.
Iecidas na presente lei.
_
Parágrafo único. Ficam também reconhecidos os direiArt. 69 Idênticas van~agens serão Cllcédidas aos civis tos dos militares já falecidos.
Art. 2" EstaLei~ntrará_emvigor·nadatadasuapublicae militares que foram incorporados na Missão M~dica que
o·Brasil enviou à França, em caráter militar, na guerra de ção, revogadas as disposições em contrário.
1914-1918,comdireitoareceberosvencimentoscorresponc
- Rio de Janeiro, 12 de julho de 1950; 129' da Indepen·
dentes ao posto da promoção conferida por esta Lei, somente dência e 629 da República. - EURICO G. DUTRA~ Canrobert
.
P. da Costa, SylviO de Noronha, Annando Trompowsky.
a partir de sua vigência.
~t. 79 R~vogam-s_e as disposições em contrário.
.
LEI N 9 2.379
DE 23 DE AGOSTO DE 1955
Rio de Janeuo, 8 de JUnho de 1948, EURICO G. DUTRA,
Ad.roaldo Mesquita da Costa, Silvio Noronha, Canrobert P.
ConCede amparo aos ex-integranteS da Força Expeda Costa, Raul Fernandes," Corrê& e Casti-0, Clóvis Pestana,
dicionária Brasileira, julgados inválidos ou incapazes
Daniel de Carvalho, Clemente Mariaoi, Morvan Figueiredo,
definitivamente para o serviço militar.
Armando Trompowsky.
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O Presidente d~ República:
_
_
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e.e.u sanciono a seguinte Lei:
Art. 1'-' Os militares, convocados ou não, que tenham
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Segunda Guerra Mundial, como integrante da Força do ExércitO, da Força Expedicionária Brasileira; da Força Aérea Brasileira, da Marinha de Guerra e da Marinha Mercante, e que,
no caso de militar, haja sido licenciado do serviço ativo e
.
serviço no teatro de operações da Itália, no período de coril-isSo retornado â vida civil definitivamente.
1944-45". (Vetado) ... , em qualquer tempo julgadosinválidos
§ _1 9 _ A prova~<:t participação efetiva em operações béliou incapazes - mesmo depois de transferiQO$ para a reserva cas sera fornecida ao interessãâo pelos Ministérios- Militares.
§ 29 Além da fornecida pelos MinistérioS Militares,
-reformados. aposentados ou licenciados do serviço militar,
por sofrerem de tuber~lo_se ativa, alienação mental, neopla- constituem, também, dadOs de fuformação para fazer prova
sia malígna, cegueira, lepra ou paralisia, senfõ consideiados, de ter tomado parte efetiva em operações bélicas:
a) no Exército:
· ··
_quando yerific;a,da a_ enfermiif~de pela Junta Militar de Saúde,
I - o diploma da Medalha de Campanha ou o certificado
como se_em serviço ati_v:o estivessem, e reformados o.u aposentados com as vantagens da Lei n<:> 288, de 8 de- Junho de de ter_servido no Teatro de Operações da Itália, para o compo1948,"coinbinada com oart. 10 do Decreto-Lei n•.8.795, de nente da Força ExpedicioD.árià Brasileira;
_
- n-o certificado de que terilia participado efetivamente
23 de. janeiro dé 19,46> e com o,,aJt. 303 da Lei n' 1316,
de 20 de janeiro de 1951~---cÕnl_a iflte-pretaÇâo dO- Decreto em missões de vigilância e s_egurança no litoral, como inte~
n' 30.119; de 1' de novembro de 1951, e com o direito à gtàiilé da guarnição de ilhaS- oceânica5 ou d~_ unidades que
etapa de asilado nas condições previstas na citada Lei n~ 1.316, se -deslocaram de suas sedes para o cumprimento daquelas
missões.
de 20 de janeiro de 1951.
Art. 2<:> Os veterai;10s de guerra definidos no artigo anteb) na Aeron_áutica:
rior que, em qualquer t~mpo, foram incapacitados para o
, I - o diploma da Medalha de Campanha da Itália, para
serviço, por sofrerem de outras doenças não referiP,as _no art. o s~u portador, ou o diploma da Çruz de Avíação, para os
1~" desde que a incapacidade os impossibilite de provar os
tripulantes de aeronaves ~ngaj~dosl em missões. de patrulha:
meios_- de subsistência, independente de tempo de serviço,
-c) na Marinha de Guerra e Marinha Mercante:
I - o diploma de uma das Medalhas Navais do Mérito
e de relação de causa e ef~ito com.. as_ ~ndiçõ.es de::; guerra,
serão, também, consid~rados- quando verificada a incapa- de Guerra, para o seu portador, desde que tenham sido tripucidade pela Junta Militar de Saúde- corno se em atividade lante de navio de guerra ou mercante, atacados por inimigos
estivessem, e reformados ou aposentados nas condições pre- ou destruídos por acidente, ou que tenha participado de comvistas na Ler n~" 228, de 8 de junho de 1948, com direito boio de transporte de tropas ou de abastecimentos, ou de
à etapa de asilado, estabelecida na Lei n" 1.316, de 20 de missões de patrulha;
· ·
janeiro de 1951. ·
, 'II--" o'diploma da Medalha de Campanha da Força ExpeParágrafo único; A_ e_tapa de asilado a que se refere dicionária Brasileira;
a Lei n' 1.316, de 20 de janeiro de 1951, será concedida nas
III- o certificado de que tenha participado efetivamente
condições por ela fiXadas, âs praças de pré-reforrriadas em' em missões de vigilância -e seguranç·a como integrante da guarcOnseqüência de ferimento ou moléstia adquirida na zona de nição de ilhas oceânicas;
combate.
IV-~ certifiCadO de ter participado das operações espeArt. 3~ O_ amparo concedido por esta Lei não poderá cificadas nos itens I e II, alínea c, § 2" ,do presente artigo;
ser cumulado__ com qualquer outro provento de reforma ou
d) certidão fornecida pelo respectivo Ministério Militar
aposentadoria, cabendo, porém, aos beneficiados pelo art. ao ex-combatente integrante de tropa transportada em navios
59 da Lei n~ 288, de 8 d_e_ jtinho de 1948, o direito de opção.
escoltados por navios de guerra.
Art. 4~ Aos que tolnaram parte em missões de vigilân§ 3Q A prova de ter servido em Zona de Gueri3. não
cia, observação e segurança do litoral ou dos portos nacionais, autoriza o gozo das vantagens previstas nesta Lei, ressafyado
e aos que prestaram serviço, em geral, na zona definida pelo o preceituado no art. 177, § 1Q da Constituição do Brasil de
Decreto n~ 10.490-A, de 25 de setembro de 1942, nãO serão 1967, e o disposto no § 2' do art. 1' desta Lei.
aplicados os dispositivos desta Lei.
Art. · 2~ É-estável o ex-combatente servidqr público civi~
Art. 5" Esta_ Lei entrará em vigor na data de sua publica- d_<l _llni_ão, dos Estados e dos Municípios.
ção, revogadas as disposições- em contrário. Art. 39 O Pres_iÇ.ente da- Repúbiicã. apToveitará, meRio de Janeiro, 23 de agosto de 1955; 134~_ dalndependência e 67' da República: - JOÃO CAFÉ FILHO, Edmimdó diante nomeação, nos cargos públicos vagos, iniciais de carreira ou isolados, independentemente de concurso, os ex-comba·
Jordão Amorim do Valie, Henrique Lott, Eduardo Gomes
tentes que o requererem mediante apresentação de diploma
registrado no Ministério da Educação e Cultura de curso que
LEI N• 5.31,5
os qualifiquem para o exercício do cargo, ou mediante prova
DE 12DE SETEMBRO DE 1967 .
de capacidade para os demais, segundo critérios a serem fixaRegulamenta o art. 178 da Constituição do Brasil, dos em r~gulamento.
que dispõe sobre os ex-combatentes da 2~ Guerra Mun§ 19 Os que não quiserem sul:imeter-se à prova ou nela
dial.
forem inabilitados, serão aproveitados em classe de menor
padrão de vencimentos, não destinada a acesso.
O Presidente da República,
§ 2~ O requerimento de qué trata este artígo será diriFaço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciogido aos Ministérios Militares a que estivei vinculadO o exno a seguinte Lei:
Art. 19 Considera-se ex-combatente, para efeito da COmbatente.
§ 39 O Ministério Militar, a que tiver pertencido o exaplicação do artigo 178 da ConstituiÇão do Brasil, todo aquele
q_ue tenha participado efetívamente de operaçõeS bélicas, na combatente, encaminhará o requerimento ao Departamentc
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Administrativo do Pessoal Civil~ depois de convenientemente
informado pelos órgãos competentes quanto ao atendimento
dos requisitos preVistos no art. 1"' desta Lei.
Art. 4"' Nenhuma nomeação será feita se houver excombatente que tenha requerido o seu aproveitamento no
serviço público e esteja, em condições de exercer o cargo
inicial de carreira, para cujo provimento foi realizado concurso.
·
Parágrafo únicó-.- Aberto _o concurso e durante o prazo
estabelecido ·para a inscrição dos candidatos, os ex-combatentes deverão requerer o seu aprove:itamentb para efeito do
disposto neste artigo.
Art. 59 O ex-combatente que, no ato da posse, vier
a ser julgado definitivamente inCapaz para o· serviço público
será encaminhado ao Ministério Militar a que estiver vincu"
lado, a fim de que se processe sua reforma, nos termos da
Lei n' 2.579, de 23 de agosto de 1955.
Parágrafo úilicP. O ex-combatente já çonsiçlerado inca"
paz para o ex:ercfcio da função pública, em laudo passado
por autoridade competente da administração pública poderá,
para efeito de seu aproveitamento, requerer, imediato e diretamente, reinspeção médica, no Ministério Militar a que estiver vinculado, para a concessão da reforma referida n~ste
artigo.
Art. 6~ Exclui"se do aproveitamento o ex..:ccnnbatente
que tenha em sua folha de antecedentes o registro de condenação penal por mais de dois anos; ou mais de uma condenação
-e pena menor por qualquer crime doloso.
Art. 7'~ Somente será aposentado com 25 (vinte e cinco)
anos de serviço público o servidor público civil que o requerer,
satisfeitos os requisitos do art. 1~ desta Lei.
Parágrafo úi:J.ic-o.- --o disposto ç,este artigo aplica"se igualmente ao ·contribuinte da previdência social.
Art. 8~ Ao ex-combatente, funciOifário ciVil, fica assegurado o direito à promoção após o interstício legal, e se
·
houver vaga.
Parágrafo único. Nas promoções subseqUentes, o excombatente terá preferência; ein igualdade de condições, de
merecimento ou antigüidade.
Art. 99 O ex-combatente, sem vínculo empregatfcio
com o serviço público, carente de recursos, que contraiu ou
vier contrair moléstia incuráVel, infecto-ccrntagiosa, ou não,
poderá requerer. para fins do art. 59 desta Lei, sua internaçãp
nas organizações hospitalares, civis ou militares, do Governo
Federal.
Parágrãfo único. A organização militar- mais próxima
da residência do requerente providenciará sua internação, fornecendo a passagem para o local onde ela fora possível.
Art. 10. O ex-combatente já aproveitado e os que vie~
rem a sê~lo não terão direito a novos aproveitamentos.
Art. 11. O disposto nesta Lei se aplica aos órgãos. da
administração direta e das autarquias.
Art. 12. O Poder Executivo regulamentará a execução
da presente Lei dentro do prazo de 60_(sessenta) dias.
Art. 13. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 14. Revogam~se as disposiçÕes em contráiio.
Brasília, 12 de setembro de 1967; 146• da Independência
e 79' da República - A. COSTA E SILVA - Luis Antonio
da Gama e Silva, Augusto Hamann Rademaker Grinewald,
Aurelio de Lyra Tavares, José de Magalhães Pinto, Antonio
Delfim Netto, Mario DaVid Andreazza, Ivo Arz:ua Pereira,
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Tarso Dutra, Jarbas G. Passarinho, Mareio de Souza e MeDo,

Leonel Miranda, José Costa Cavafciniti, José FerDando de Luna, Hélio Beltrão, Afonso A. Lima, Carlos F. de Sim as
LEI N' 5.78,7
DE 27 DE JUNHO DE 1972
Dispõe sÕbre a Remuneração dos- Militares e dá
outras providências.
O Presidente -da República:
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sancio"'
no a seguinte lei:
_
TÍTULOT
Conceituações Gerais
9
Art. 1 Esta Lei regula a remuneração- dos militares,
a qual compreende vencimentos ou ·proventos e indenizações,
e çlispõe sobre outros direitos.
Art. 29 Para os efeitos desta Lei adotam-se as seguintes
conceituações:
l-Comandante- é o título genérico dado ao militar,
correspondente ao de diretor, chefe ou outra denominaÇão
que tenha ou venha a ter aquele que, investido de autoridade
decorrente de leis e regulamentos; for responsável pela administração, emprego, instrução e disciplina de uma organização
militar.
2 - Missão, Tarefa ou Atividade- é o dever emergente
de uma ordem específica de comando, direção ou chefia;
3 - Organização Militar - é a denominação genérica
dada a corpo de tropa, repartição, estabelecimento, navio,
base, arsenal ou a qualquer outra unidade administrativa~
tática ou operativa, das Forças Armadas;
-4- Sede- é todo o território do municípío ou dos muni-cípios vizinhos, quando ligados por freqüentes meios de trans.porte, dentro do qual se localizam as instalações de uma
organização, militar ou não, onde são desempe_nhadas as atribuições, missões, tarefas ou atividades cometidas ao milita~;;
5 - Na ativa, da ativa, em serviço ativo, _em sery!ç_o na
ativa, em atividade- é a situaçã_o dq militar das Forças Arma~
das capacitado para o exercício de cargo, comissão ou encargo;
6 - Efetivo serviço....:..._ é o efetivo desempenho de cargo
comissão, encargo, incumbência, serviço oU-atividade militar
pelo militar em serviço ativo;
7- Cargo militar - é aquele qUe só pode ser exercido
por militar em serviç.o ativo, e que se encontra -especificados
nos Quadros de Efetivo ou Tabelas de Lotação das Forças
Armadas, ou- previsto, caracterizado ou definido como tal
eni ou tias diSposiçõeSiegais. A cad3 Cargo militar corresponde
um conjunto de atribuições, deveres e· responsabilidades que
se constituem em obrigações do respectivo titular;
8- Comissão, Encargo, Incumbência, Serviço ou Ativi~
dade Militar- é o exercício das obrigações que, pela generalidade, peculiaridade, duração, vulto ou natureza das atribuições não são catalogadas cumo posições tituladas em Quadro
de Efetivo, Quadro de Organização, Tabela de Lotação ou
dispositivo legal;
· 9 - Função militar - é o exercíciO das obrigações inerentes ao cargo ou comissão.
TÍTULO II
Da Remuneração do Militar na Ativa
no País em Tempo de Paz.
CAPÍTULO!
Da Remuneração
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Art. 3"' A remünerâção- do militar na ativa, no País,
em tempo de paz, compreende:
1 - Vencimentos: quantitativo mensal em dinheiro devido ao militar na ativa, compreendendo o soldo e as gratificações;
2 - lndenizações: de conformidade com o CaPítulo IV
deste Título.
Parágrafo único. O militar na ativa, n-0 País, em tempo
de paz, faz jus, ainda, a outros djreitos constantes do Capítulo
V deste Título.

CAPÍTULO II
Do Soldo
Art. 4" Soldo é a parte básica dos vencimentoS inererites
ao posto ou a graduação do militar da ativa.
Parágrafo único. O _soldo do militar é irred.utfvel, não
está sujeito a peilhóia, Seqüestro ou arresto, excetO nos casos
especifiCamente previstos· erit- Lei.
Art. 5"' O direito do militar ao sol<lo tem início ilii data:
1 -Do ato de pfonioção, da presentação, atendendo
convocação ou designaç-ão para o serviço ativo, para Oficial;
2 - Do ato de desgin3.ção ou declaração, da apresentação, atendendo convocação-para o serviço ativo, para-Aspirante-a-Oficial ou Guarda Marinha;
3 -Do ato de nomeação ou promOÇão, para o Subtenente ou Suboficial;
4-Do ato de promoção, classificã:ção ou engajâmeitto,
para as demais praças,
5 - Dldncorpora:çãc ãs Forças Armadas, para os convocados e voluntários,
6- Da apresentação à organização competente do respectivo Ministério, quandO da nomeação inicial para qualquer
posto ou ·graduação das Forças Armadas;
7 - Do ato da matricula. para os alunos das escolas ou
centros de formação de oficiais e de pi'ãÇãs--e--das escolas
preparatóriaS e suas congêrieres.
Parágrafo único~ Nos casos com caráter retroativo~ o
soldo será devido a partir das datas declaradas nos -respectivos
atos.
Art. 6~ Suspende-se, temporariamente, o direito do militar ao soldo, quando:
1 - Em licença para tratar de interesse particular;
2 - Agregado para exercer ati vidades estranhas às Forças
Armadas, estiver em exercício de cargo público civil temporáriO e não eletivo ou em função- -de natureza civil, inclusive
de administração indireta, respeitado o direito de opção;
3 - Na situação de deserior.
·
Art. 79 O direito ao soldo cessa na data em que o militar
for desligado da ativida das Forças Armadas por:
1 - Anulação de incorporação, desincorporação, licenciamento ou demissão;
2 -exclusão a bem da disciplina ou perda do poste:> e
patente;
3 - transferência para reserva remunerada ou reforma;
4 - felecimento.
Parágrafo único. Aplica-se o disposto neste artigo ao
militar nomeado Ministro c:J.o Superior Tribunal Militar.
Art. 8"' O militar, considerado desaparecido ou extraviado em caso de calamidade pública, em viagem, no desempenho de qualquer serviço ou manobra, terá o soldo pago
aos que teriam direito a sua pensão militar.
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-- § 1"'

No caso previsto neste artigo, decorridos.6 (s_eis)
habilitação dos beneficiários na forma d_a lei,
cessando o pagamento do- soldo:
- -§ z~ Verificando-se o reaparecimento do ni.ilitar, e apurada as causas de seu afastamento, caber-lhe-á, se for o caso,
o pagamento da diferença entre o_soldo a que faria jq.s- se
tivesse permanecido em serviço e a pensão re_cebida _pelos
benefici~riqs.
9
Art. 9 O militar no_ exercício de cargo__ou comis~ão,
cujo desempenho seja privativo do posto ou graduação superior ao seu, percebe o ·soldo daquele posto ou graduação.
§ 19 Quando, na substituição ·preViSta neste artigo, o
cargo ou comissão for atribuível a mais de um posto ou gradução, -ao· substituto cabe _o soldo correspondente ao menor deles.
§ 2"' Para os efeítoS dQ disposto neste artigo, prevà.tecem
os póstos e gradução correspondentes aos çaigos ou comissõeS
estaqelecidas em Quadro de Efetivo, Quadro de Organização,
Tabelá de LotaÇão ou diSpositiV-õ legal.
_§ 3"' O disposto neste artigO não se aplica às substituições:
a) por motivo de férias;
b) Por motivo de núpcias, luto, dispensas do serviço_ ou.
licença para tratamento de saúde, até 10 (trinta) dias.
c) entre oficiaiS prolessores· perten~ntes ao Magistério
Militar.
me~es, f~r-se-á

w

•

-

•

Art. 10. O militar receberá o soldo do seu posto ou
graduação quando exercer cargo ou comissão atribuídos, indistintamente, a 2 (dois) ou maiS postos ou graduações e possuir
qualquer destes_.
Art. 11. O militar continuará com direitp ao soldq do
seu posto ou graduação em todos os casos não previstos no_s
artigos 6"' e 79 desta lei.
CAPÍTULO III
Das Gratificações
SEÇÃOI
Disposições Preliminares
Art. 12. Graticações são as partes d_os_ vencimentos atribuídas ao militar como estímulo por atividades profissionais
e condições de desempenho peculiares;-bem como pelo tempoda permanência em serviço.
Art. 13. O militar, em efetivo serviço, fará juz às seguintes gratificações:
1 - Gratificação do Tempo de Serviço;
2 ....,..-Gratificação de Habilitação Militar;
3 - Gratificação de Serviço Ativo;
-4 - Gratificação de Localidade Especial;
Art. 14. Suspende-se o pagamento das gratificações ao
militar:
1 -Nos casos previstos no artigo 6"' desta lei;
2 - no cumprimento d pena decorrente de sentença passada em julgado;
3 - em licença, por período _s__uperior a 6 (seis) -meses
contínuo, para tratamento de saúde_ de pessoa da família;
4 - que tiver excedido os prazos legais ou regulamentares
de afastamento do serviço;
5 - afastado_d:O cargo ou cOmissão por incapacidade profissional ou moral, nos termos das leis e regulamentos militares;
6- D.o períido d~_ausência _não justificada.
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SuspenCfe-se o pagamento da gratifi-

cação de que trata o item 4 do artigo anterior, ao ·militar
quando em Licença Especial.
Art. 15. O direito às· gratificaçô_es- cessá. nos casos de
arti:go·7" desta lei.
Art. 16. O militar que, por SentenÇa paSsada em jUlgado foi absolvido de_ crime que lhe tenha sido imputado, terá
direito ãs gratificações que defxou de- receber rlo período em
que esteve afastado do ·serviço à disposição" da Justiça.
Parágrafo Unico. Do indutOY peidão, comutação ou livramento ·condicioiial, não decorre direito do militar a qual~
quer remuneração a que tenha deixado_ de fazer just po{força
de dispositivo_ desta lei ou de legislação específica.
Art. _17. Aplica-se ao militar desaparecido_ ou extravia·
do, quanto as grãtificações, o previsto no artigo 89 ~ seus
parágrafos.
Art. 18. Para fiils de cOncessão das gratificações, tomar·se-á por base o valor dQ_ soldo do posto ou graduação
que efetivamente possUa o militar, ressah:ado o previsto nq
artigo 99 e seus parágrafos, quando será considerado o valor
do soldo do posto ou graduação correspondente ao cargo
ou comissão eventualmente desempenhados.

SEÇÃO II
Da Gratificação do Tempo de Serviç-o
Art. 19. A gratificação do Tempo de Serviço é devida
por qüinqüénio de tempo de efetivo serviço prestado._
Art. 20. Ao cOmpletar cada qllinqüêniô de tenlpo de
efetivO seriíço. o militar percebe a Gratificação do Tempo
de Serviço, cujo valor é de tantas quotas de -5% -(cinCO- por
cento)_ do soldo do seu posto ou graduação quantos forem
os qüinqüênioS de tempo de efetivo--serviçO.
Parágrafo únicO. - O direito _à gratificação começa -no" dia
seguinte em que o militar completar cada qüinqüênio, computado na forma da legislação vigente e reconhecido mediante
publicação em boletim do órgão de pessoal ou da organização
militar, conforme norma observada em cada Ministério Militar.
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Cursos de Formação de Oficiais e SargentoS;
6-10% (dez por cento);
Cursos de Especializção de praças de graduação inferior
a Terceiro·Sargento~
_
_
__ - --- _
___o§ l~ A_eguivalência dos curSos_ referidos neste artigo _
será estabelecida pelos Ministros, no âmbito dos respectivos
~Ministérios Militares.
§ '29 Somente cursos d~_extensão, com duração igual
ou superior 6 (seis) meses~ realizados no País ou no Exterior,
são computados para os efeitos deste artigo.
§ 39 Ao militar que pos~~ir mais de 1 (um) curso, somente será atribuída a gratificação de maior valor percentuaL
§ 49 A gratificação estabelecida neste artigo é devid~
a partir da data de concl[.!.são do respectivo curso.
SEÇÃOIV
Da Gratificação de Serviço Ativo
Art. 22. A GratifiCa:ção de ServiÇo AtiVõ é devida ao
militar pelo desmepenho de atividades especfficas de seu_Cor·
po, Quadro, Arma ou Serviço em Uma das sitUações defiriídas
nos ~rtigos 23~ 24 e 25,_ desta lei. · - .
. .
.,
,_
Paiágrafo único._ ·À gratificação de que trata este artigo,
compreende 3 (três) tij:.os: 1, 2 e 3.
..
-.-_
Art. 23. A Gratificaç-ao âe Serviço Ativo - Tipo 1ç devida pelo efetivo desempenho de atividade específicà de
Estado·Maior ou de Enge~heiro Naval, Militar ou da Aeronáutica, ao militar com o respectivo cursá.
Art. 24. A GratifiCação de Serviço- Ativo- ;,;.:_'Tipo 2
é devida ao militar que serve em unidade de tropa de sua
força singular, em navio de guerra e, excepcionalmentey em
rtavio mercante.
Parágrafo único. Percebe, também esta gratificação:
... a) O militar que, nas Forças Armadas, participar de ti-aba·
lf_los de campo ligados a co-nstrução de estradas e obras públidas, mapeamento e levantamento cartográfico, hidrográfico,
Óceanográfico, manutenção de faróis e balizamento, construção~ m~11:utenção e operação de aeródromos e instalações da
I',ede de proteção ao vôo;
.. -b) o militar em atividade específica de ensino ou inStrução
em estabelecimento de ensino ou ·de instrução militares.
Art. 25. A GratifíCação-- de Serviçó Ativo - Tipo 3
é devida pelo efetivo desempenho de atividade não enquadradas nos artigos 23 e 24 desta lei.
-'Art. 26. Ao militar que se enquadrar, simultaneamente
em mais de uma das Situações referidas nos artigos 23, 24
~ 25 somente é atribuído o tipo de gratificação de maior valor
percentual.
Art. 27. Os v·alores percentuais das gratificações reíe·
ridas nos artigos 23,24 e 25 Serão reguladas pelo Poder Execu·
tivo, ein decreto com-u-m·ãs Forças Armadas.

SEÇKonr·
Da Gratificação de Habilitação Militar
Art. 21. A Gratificação de Habilitação Militar é devida
pelos Cursos realizados com aproveitamento em qualque"f.posto ou graduação, com os __percentuais a ~egiiir fixados:
1-35% (trinta e cinco por cento):
Cursos: Superior de Guerra Naval; da Escola de Coman·
do e Estado·Maior do Exército; Superior de Comando e Dire·
ção de Serviços da Escola de Comando e E$tad_Q· Maior da
Aeronáutica; do Instituto Militar de Engenharia; do lnstituto
Tecnológico de Aeronáutica; de ingresso no CorpO de Enge·
nheiros e Técnicos Navais;
2-25% (vinte e cin-co-p-or cento);
__
_
SEÇÃOV
Cursos: de Comando e Estado-Maior da -Escola de Guerra
Da Gratifi~ação -de Loc~lid2!~e Especia~ _
Naval; de Estadó-Maior da Escola de Comando e EStado.::Art. 28. A Gratificação de Localidade Especial é.deviMaior da Aeronáutica;
da ao__ militar qu~ servir em regiões inóspitas, seja pelas condi·
3-20% (vinte por cento);
CurSos• de Aperfeiçoamento de Oficiai~; -de Assunto~ ções precárias de vida, seja pela insalubridade.
__
Art. 29. A Gratificação de Localidade EspeCial te-rá va·
Básicos da Escola de Guerra Naval~ ou equivalente; de Aperfeiçoamento de Sargentos;
lares correspondentes_ às Categorias em que serão classificadas
as regiões consideradas localidades especiais, de acordo com
4-15% (quinze por cento);
_
Cursos de Especialização de_ Oficias e Sargentos ou· e:qui- a variação das condições de vida e de salubridade.
Art. 30. O Poder Executivo, em deáeto c_omum- às For
valentes;
ças Armadas, regulará o disposto no artigo anterior.
5-10% (dez por cento);
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O direito à percepção da Gratificaçãç.-de Loca-

lidade Especial começa no dia da chegada do militar à localidade especial e termina. na data de sua partida.
Art. 32. É assegurado o direito do militar à Gratificação_ de Localidade Especial nos seus afastame_ntos de sua
organização" militar por motivo de serviço, fériaS~ luto, núpcias, dispensa do serviço, hospitalizaç~o ou licença por motivo
de acidente em serviço ou de moléstia adquirida em co!lse:qüência da inospitalidade da região.
CAPÍTULO IV
Das lndenizações
SEÇÃO!
Disposições Preliminares
Art. 33. Indenização é o quantitativo em dinheiro, isento de qualquer tributação, devido ao militar para ressarci-

mento de despesas iinpostas pelo exercício--de sua atividade,
bem como para compensar os desgates orgânicos de que trata
o artigo 63 desta Lei.
Parágrafo único. _·As indenizações compreendem:
a) diárias;
b) ajuda de Custo; ·
c) transporte;
d) representação;
e) moradia;
t) compensação Orgânica.
Art. 34. Aplica-se ao militar desaparecido ou extraviado~ quanto às indenizaçóes, o pr€:viSto no artio 89 e "seúS Parágrafos.
·
·
·
SEÇÃOII
Das Diárias

Art. 3.5. Diárias são indenizações destina.das a ate~9er
às despesas extraordináriaS de alimentação e de pousada e
são devidas ao militar durante seu afastamento de sua .sede
-·
por motivo de serviço.
_
Art. 36. As diárias compreendem a Diária de Alimçntação e a Diária de Pousada.
.
Parágrafo único. A- Diária de Alimentaçáo: é dC:Vida;
inclusive nos dias de partida e de chegada.
Art. 37. 0- valor da Diária de Alimentação será regulado pelo Poder Executivo, em decreto comum às Forças Armadas.
·-.
Parágrafo únic"o.____ Q __valor da Diária de Pousada é igual
ao valor atribuído à Diária" de Alimentação.
Art. 38. Compete ao Comandante da organização militar providenciar o pagamento das diárias a que fizer ·jus o
militar e, sempre que for julgado necessário, deve efetuá-lo
adiantadamente, para ajuste de contas quando do pagamento
da remuneração que se verificar após o regressO a organização
militar, condicionando-se o adiantamento à existência dos recursos orçamentários própriOs nos órgãos compe-tentes.
Art. 39. __ Não serão atribuídas diárias ao militar:
1 -quando as despesas com alimentação e pousada forem asseguradas;
2- nos dias de viagem, quando no custo da passagem
estiverem compreendidas a alimentação ou a pousada ou ambas;
3 - cumulativamente com a Ajuda de Çusto, exceto nos
dias de viagem em que a alimentação ou a pousada ou ambas,
não estejam empreendidas no custo ·das passagens, devendo
neste caso ser computado somente o prazo. estipulado para
o meio de transporte efetivamente requisitado;
·-
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4- durante o afastamento da sede por menos -de 8 (oi:tp)
horas consecutivas.
Art. 40. No caso de falecimento do Militar, seus herdeiros não restituirão a-s diárias que ele haja recebi_do, adiantadamente, segundo o artigo 38 desta le~.
Art. 41. O militar, quando i"ecebei diáriã.s, indenizará
a organização militar em que se alojar ou se alimentar.
Art. 42. Qil:indo as despesas de alimentação ou de pousada ou ambas, a que se refere o item 1 do artigo 39 desta
lei, fo!em realizadas pelas organizações militares, a indenização respectiva será feita pela Força Armada a que pertencer
o militar atendido.
Art. 43. Os Ministros Militares· baixarão instruções regulando o valor e o destino das indenizações referidas nos
artigos 41 e 42 desta lei.

SEÇÃO III
Da Ajuda de Custo
Art. 44. A Ajuda.de Custo é cl"indenização para custeio
de despesas de viagerri", nl:tidança e instalação, exceto as de
transporte, paga adiantadamente, ao militar salvo interesse
do mesmo erii ·recebê-la no destino.
Art. 45. O militar terá direito à Ajuda de Custo:
1 -quando _movimentado para cargo ou comissão cujo
desempenho importe em mudança de s.edé cOncomitantemente com o desligainento da organizaçãO 9nde exerce suas atividades militares, obedecido o disposto Do artigo "46;
2·.:__~qUando··moviinéD.tãdo para comissão superior a 3
(três) _meses e in~erior~ 6_ (seí~l ~~Ses cujo desempenho impor-·te em mudança de s.ede sem desligamento de sua orgai1.iZãção,
obedecido o disposto no artigo 46, na ida, e na metade dos
valores dispostos no mesmo artigo, na volta;
. 3- quando movimentando para comissão infe.tior ou
igual a 3 (três) meses cujo desempenho importe em mudança
de sede sem transporte dependente sem desligamento. ~e sua
otganização, na metade dos valores dispostos no artigo 46,
na ida e na volta.
Parágrafo único. · F~á ;us também à Ajuda de Custo
o. militar quando deslocado com a organização militar que
tenha sido transferida de sede; obedecido o disposto no artigo

46.

.
Art. 46. a Ajuda de Custo_devida ao mílitar_seráj.gual:
1 - Ao valor correspondente ao soldo do posto ou graduação, quando não possuir dependente;
2- a 2- (duas) vezes o valor do soldo do postq ou gr~dua
ção, quando possuir dependente expressamente declarado.
· -§ 19 O militar, quando transferido para uma Localidade
Especial e de acordo com a classificação da mesma, fará "jus,
como Ajl,ld.a de CustO, além daquela a que tem direito nos
termos desde artigo, a uma indenização calculada percentualmente com base no respectivo soldo. ·
§ 2" Aplica-se o disposto no parágrafo anteriOr ao inilitar transferido de uma Localidade Especial para qualquer
outra organiZação militar.
§ 3" O Poder Executivo,- em decreto comum às Forças
Arinadas~ regulará os valores pefceiltuais dei indeni:Z:ação prevista ·nos parágrafos· deste artigo. · ·
Art. 47. Não terá direito a Ajud~ de Custp o militar:
1 -Movimentado por interesse :Próprio, opeiáções de
guerra ou de manutenção da ordem pública.
2- Desligado de curso ou escola por falta de aproveitamento ou trancamento voluntário de matrícula, ainda que
preencha os requisitos do artigo 45 desta Lei.
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Art. 48. Restifuii:á a AjUda de Custo o militar que a
houver recebido, nas formas e circunstâncias abaixo:
1 -integralmente e de uma só vez, quando deixar de
seguir destino a seu pedido;
2 - pela metade do valor recebido e de uma só vez,
quando, até 6 (seis) meses após ter seguido para nova organização, for a pedido, dispensado, licenciado, demitido, transferido para a reserva, exonerado ou entrar em licença;
3 - pela metade do valor, mediante desconto pela décima
parte do soldo quando não seguir destino por motivo independente de sua vontade.
§ 1~ Não se enquadra nas disposições do item 2 deste
artigo a licença para tratamento de saúde própria.
§ 2~' O mílitar que estiver sujeito a descontos para restituição de Ajuda de Custo, ao adquirir direito a nOva Ajuda
de Custo, liquidará integralmente, no ato de recebimento des-- -- --ta, o débito ·anterior.
- -- Art. 49. Na concessão-da Ajuda de Custo, para efeito
de cálculo de seu valor, determinação do exercício financeiro,
constatação de dependentes e Tabela em vigor, tomar-se-à
como base a data do ajuste de contas.
Parágrafo único. Se o militar for promovido, contando
antigüidade de data anterior a do pagamento da Ajuda de
Custo, fará jus à diferença entre o valor deste e daquele a
que teria direito no posto ou graduação atingido pela promoção.
Art. 50. A Ajuda de Custo não será restituída pelo
militar ou seus _benefiCiáriOS Cjmirido:
l-após ter seguido destino, for mandado regressar;
2-- ocorrer o falecimento--do militar, mesmo antes de
seguir destino.

SEÇÁO-IV
Do Transporte
Art. 51. O militar, nas movimentações pOt interesse
do serviço, sem direito a transporte, -por conta da União,
nele compreendidas a passagem e a translação da respectiva
bagagem de residência a residência, se mudar em observância
a prescrições legais ou regulamentares.
S 1\' Se as mOvimentações-·impOrtai'enl ··mudança de
sede com dependente, a este se estende o mesmo direito deste
artigo.
-- -§ 2!' O militar com dependente amparado por este artigo, terá 3.illda direitO ao transporte de um empregado doméstico.
- ----~
§ 311 O -militar da ativa terá -direito ainda a trans-porte
por conta da União, quando tiver de efetuar·deslocamento
fora da sede de sua organização militar, nos seguintes casos:
a) interesse da Justiça ou da disciplina;
b) concurso para ingresso -em Escolas, cursos .ou Centro
de Formação; Especialização-, Aperfeiçoamento ou Atualização de interesse da respectiva Força Armada;
c) por motivo de serviço, decorrente do -desempenho de
sua atividade_;
d) baixa a organizaçãO" hospitalar ou alta desta, em virde prescrição médica competente, ou ainda realização de inspe-ção de saúde.
§ 4~ Quando o transporte não for realizado sob responsabilidade da União, o militar será indenizado da quantia
correspondente às despesas decorrentes dos direitos a que
·se ref~rem este artigo e seus parágrafos.

na:
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§ s~ O disposto neste artigo aplica-se áo integrante da
reserva quando estagiário, convocado para a ativa ou designado para exercer função na atividade.
_
Art. 52. Os militares em serviço militar inicial quando
·desligados da ativa nas condições da legislação específica, terão direito ao fornecimento de passagens até a localidade,
dentro do território nacional, onde tinham sua residência ao
serem convocados ou outra localidade cujo valor da passagem
seja equivalente.
-Art. 53. Para efeito de concessão de transporte, corrsideram-se dependentes do militar os dispostos nos artigos 154
e 155 desta lei. ·
§ 1"' Os dependentes Çio militar, com direito ao transporte por conta da União, que não puderem acompanha-lo
na mesma viagem, por qualquer motivo, poderão fazê-lo a
contar de 30 (trinta) dias antes e até 9 (nove) meses após
o deslocamento do militar.
· § 2"' QuandO" o. nimtar falecer em serviço ã.tivo, seus
dependentes terão direito, até 9 (nove) meses· apôs o faleCimento, ao transporte_, p~r conta da União, para a localidade,
no território nacional, onde fixarem residência.
Art. 54. O Poder Executivo, em decreto comum às Forças Armadas, regulamentará o transporte dos militares e seus
dependentes.
SEÇÃOV
Da Representação
Art. 55. A Indenização de Repres_entação destina-se a
atender as despesas extraordinárias decorrentes de compromissos de ordem social, diplomática ou profissional, inerentes
a apresentação e ao bom desempenho de atividades em determinadas condições.
Art. 56. As condições que. dão direito à Indenização
de Representação, bem como"os seus valores, serão regulados
pelo Poder Executivo, em decreto comum às Forças Armadas.
Art. 57. O direito à Indenização de Representação é
devido ao militar desde o dia em que seja considerado em
uma das condições a serem estabelecidas na regulamentação
de que trata o artigo anterior.
§ 1"' No caso de cargo ou comissão, o direito à Indenizaçc:j:o de Representação é devidO ãó niilitar desde o dia em
que o assume e cessa quando dele se afasta em caráter definitivo ou por prazo superior a 30 (trinta) dias, excetuadas as
férias.
§ 29 No caso de afastamento -do ocupante efetivo do
cargo ou comissão, por prazo superior a 30 (trinta) dias, o
~direito à Indenização·d~ Representação é devido a partir desse
limite, apenas ao militar substitUto.
Art. 58. Nos casos de representação especial e temporária~ de caráter individual ou cole_tivo~ as despesas correrão
por· conta de quantitativos posto ã diswsTção, pelo MinistrO
ou autorjdade competente; da organiza-ção militar reSponsável
pela viagem, ou do militar, designado para a representação
pessoal ou para chefiar delegação grupo ou equipe.

SEÇÃOVI
Da Moradia
Art. 59. O IÍlilitar em ativídadê faz jus a:
1 - alojamento, em organizaÇâCfiriilitar, quando a aquartelado oU embarcado;
2- moradia, para si e seus dependentes,
imóvel sob
respo1J$abilidade da União, de acordo com a disponibilidade
existente;

em
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3 - indenização mensal para moradia, quando não

hou~
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que trata o § 19 do artigo 63 deve satisfazer para fazer jus
a Indenização.
Art. 66. A Indenização de Compensação Orgãnica é
devida:
1----:- durante a aprendizagem da respectiva atividade especial, a partir da data~
a) do primeiro exercício de vôo em aeronave militar;
b) do primeiro salto em pára-quedas de aeronaves militar
em vôo.
c) da primeira imersão em submarino;
d) do primeiro mergulho com escafandro _ou com aparelho;
2- no exercício-financeii'o subseqüente ao cumprimento
do plano de provas ou de exercícios, ao militar qualificado '
pata a átividade especial de vôo;
. _3- durante o período em que estiver servindo em organização militar específica do setor considerado a militar qualifi~
cado para as atividades especiaiS de salto, submarino ou mergulho, e desde que cumpra as missões planos de provas_ ou
de exercícios_ estabelecidos para tais atividades;
4 - no excrcfcio financeiro subseqüente àquele cm que
q militar, deslocando-se a serviço em aeronave militar, c-ompletar o número mínimo de horas de vôo.
___ _
§ P Não perderá o direito a percepção dessa indenização o militar:
a) hospitalizado ou em licença para tratamento de saúde
SEÇÃO VII
própria;
Da Compensação Orgânica
b) afastado da sua organização para participar de curso
Art. 63. A Indenização de Compensação Orgânicã; cü- ou esfágio de especialização ou de aperfeiçoamento, relaciojó valor correspondente a 40% (quarenta por cento) do soldo nado com a respectiva ativídade especial, Como instrUtor, modo posto ou graduação, e destinada a compensar os desgastes nitor ou aluno.
orgânicos conseqüentes, das radiações de altitude, das acelera§ 29 O aluno de escola de formação de oficiais, recruções, das variações barométricas e dos danos psicossomáticos tad(i entre praças e que já tenha assegurado o direito a percepresultantes do desempenho continuado das atividades espe- ção da indenização de Compensaçáo Orgânica, continuará
ciais seguintes:
a recebê-la, até o desligamento da escola, na mesma impor1 - vôo em aeronave militar como_tdpulante orgânico, tância que recebia por ocasião da matrícula.
observados meteorológico, observador aéreo e fotogrametrisArt. 67. O plano de provas ou de exercícios de cada
ta;
atividade especial regulará:
2- salto em pára-quedas, cumprindo missão militar; _
1 - a duração do período de provas;
3 - imersão no exercício de funções regulamentares ~
2 - o núffiero mínimo de saltos, horas de vóo, de imersão
bordo de submarino;
ou de mergulho a ser cumprido em cada período;
4 - mergulho com escafandro ou com aparelho.
3 --:-a forma, as condições e a maneira de calcular e homo§ 19 O militar não enquadrado no item 1 acima,_quando logar os exercícios realizados;
em deslocamento em aeronave militar. a serviço de natureza
4 - o processo de reconhecimentO do direito à perCepção
militar, fará jus à indenização de que trata este artigo pelr da Indenização de Compensação Orgânica.
·
metade do seu valor.
__
_
____ Parági:~fo_ único. Para efeito_das provas relativas a ativi§ 29 A um mesmo militar somente será atribuída a inde- dade especial de vôo, consideram-se os vôos realizados em
nização de uma atividade especial.
aeronaves civis, por militares da Força Aérea Brasileira em
§ 39 O v_alor da ind~nização_ de que trata, C!5_te__a,~:J!g<? , cumprÍillento _de missõe_s específicas de_ "Vistorias de Aerono caso do Cadete da Aeronáutica obrigado ao vôo ou do navês- Çivis" e Verificação- dê PfOfiCiêflCJã -de-Aeronãveg_ãnteS
aluno do Centro de_F_Qrmação de Pilotos Militares, não poderá Civis".
ser inferior ao atribuído a Cabo engajado.
Art. 68. É assegurado ao militar que tenha feito· jus
Art. 64. As atjvidades. ~speciais referidas rio- ártigo an- a lndenização de Compensação Orgânica, em decorrência do
terior deVerão ser exercidas com cumprimento de missão, exercício de vôo, imersão ou mergulho, o pagamento definiplano de provas ou de exercícios determinados por autoridades tivo dessa indenização, por quotas correspondentes aos anos
competentes e devidamente homologadas.
de efetivo desempenho da atividade.·especial conquistada, obArt. 65. O Ministro de cada Força Armada estabele- servadas as regras seguintes:.
cerá~ para a atividade especial considerada, as missões os
1 - o direito a percepção de cada_ quota é adquirido -~o
planos de provas de e~ercícios__que definirão os requisitos fim de 1 (um) ano de desempenho da atividade especial consique o militar deve satisfazer para que lhe seja assegurado derada, desde que o militar cumpra os requisitos fixados no
o direito ? Indentificação de Compensação OrgâD.iCa.
respectivo plano de provas;
·
Parágrafo único. O Poder Executivo, em decreto co_ 2-o valor de cada quota é igual a 1110 (um décimo)
mum as Forças Armadas regulará os requisitOs que O ffiilitar da indenização integral correspondente ao posto ou graduaç o~
ver imóvel de que trata o item 2 acima.
§ 1~ O pagamento da indenização referida no item 3,
deste artigo, será- regulado pelos respectivos Ministros Militares.
§ 2~' Suspende-se, temporariamente, o direito do militar
à indenização para moradia, enquanto se encontrar em uma
das situações previstas-no artigo 6., desta Lei.
Art. 60 O valor da indenização para moradia será regulado pelo Poder Executivo, em decreto comum às Forças Armadas.
Art. 61. Quando o militar_ocupar imóvel sob responsa·
bilidade do respectivo Ministério, o quantitativo correspondente à indenização para moradia será sacado pelo Repartição
competente e recolhido àquele Miriistério para atender à cOnservação, despesas de condomínio e à construção de novas
residências para o pessoal.
Art. 62. Quando o m_ilit_ar ocupar imóvel da União,
sob responsabilidade de outro órgão, o· quantitatívo-·sacado
na forma do artigo anteriOr terá o seguinte destino:
1 - o correspondente ao aluguel e ao condomínio, será
recolhido ao órgão res-ponsável pelo imóvel;
2 - o saldo, se houver, será empregado na forma estabe·
tecida no artigo anterior.
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do militar ao concluir o último período de execução de plano

de provas respectivo;
- · -· ~ ·-- ------ -3 - o número de quotas o abonadas ao militar não pode
_
exceder de.lO (dez).
§ 1~ Ao militar que tenha completado o número de horas de vóo de que trata o item 4 do artigo 66 e que fez jus
a Indenização de Compensação Orgânica pela metade do seu
valor, em decorrência de deslocamentos a serviço em aeronave
militar e também assegurado o pagamento definitivo dessa
indenização nas condições estabelecidas neste artigo.

§ 2~" ErD. fti.riÇâO de futuras promoções, o militar terá
assegurada a evolução dos cálc_ulos para ·o pagamento definitivo da Indenização de CompensaÇão Orgânica;- desde que,
após cada promoção, execute, pelo menos, um novo plano
de provas ou de exercícios.
Art. 69, Ao niilitar que tenha feito Jus é Indenização
de Compensação argânlcil- -eni decorrência do exercício de
salto, e assegurado o pagamento definitivo dessa indenização,
por quotas correspondentes a cada período de 3 (três) meses
de efetiva atividade, desde que tenha cumprido os requisitos
do plano de provas.
§ 1• O valor de cadaquotae igual a 1120 (um-vigésimo)
da indenização iD.tegTal correspondente ao último posto ou
graduação em que o militar tenha executado o plano de provas.
§ 29 Para fins deste artigo, o número de quotas atribuídas a um mesmo militar não poderá exceder de 20 (vinte).
Art. 70. O valor das quotas, que, nos termos dos artigos
.68 e- 09, ãsseguram o ·pagamento âe_finiiivá-da Indenização
·de Compensação OrgâniCa, aéâmpaíi.bi aS Vã.riãç-ões da Tabela
de Soldo.
Art. 71. ·o militar que ainda não tenha assegurado o
pagamento definitivo da indenização integral de que tratam
os artigos 68 e 69, poderá ser beneficiado pelos artigos 63
e 66 desta Lei até que- complete o número mínimo de quotas
previsto.
Art. 72. Poderá ser suspenso, até 90 (noventa) dias,
o pagamento da Indenização de COmpensação OrgãnrCa quando o militar incorrer em infração--da disciplina exigida para
o exercício da atividade especial considerada.
Art. 73. Aplica-se ao militar, quanto à Indenização de
COmpensaç-ão Orgânica, o disposto no artigo 79, desta Lei,
-exceto quanto ao seu item 3.
CAPÍTULO V
Dos Outros Direitos
SEÇÃOI
Salário-Família
Art. 74. Salário-Família é o auxílio em dinheiro pago
ao militar para custear, em parte, a educação e assistência
a seus filhos e outros dependentes.
Parágrafo único. O Salário-Família é devido ao militar,
no valor e nas condições previstas na legislação específica.
Art. 75. O Salário-Fami1ia é isento de tributação e não
sofre desconto de qualquer natureza.
SEÇÃOII
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Art. 77. Em princípio, a organização de saU.de de um
Ministério destina-se a atender o pessoal dele dependente.
§ 1"' Nas localidades onde não houver organização de
saúde de uma das Forças Armadas, os militares pertencentes
a esta serão atendidos em organização de outra Força Annada.
§ 2"' - Em casos especiais, o militar poderá baixar a orgãnização hospitalar de outra Força Armada, quando desse fato
não resultar qualquer prejuízo aos_componentes desta.
Art. 78. O militar da ativa terá hospitalização e tratamento custeados pela União em virtude dos motivos dispostos
..
nos itens 1, 2 e 3 do artigo 124 desta Lei.
§ 19 A hospitalização para o militar da ativa não enquadrado neste artigo, será gratuita até 60 (sessenta) dias, consecutivos ou não, em cada ano civil.
§ 2"'- Todo militar terá tratamento por conta da União,
ressalvadas as indenizações mencionadas na respectiva regulamentação.
Art. 79. Para os efeitos do disposto no artigo anterior
a internação de militar em clínica ou hospital especializados,
nacionais ou estrangeiros, estranhos aos serviços hospitalares
das Forças Armadas, será autorizada nos seguintes casos:
1 - Quando não houver organização hospitalar militar
no local;
2 ....... Em casos de urgência, quando a organização hospitalar militar local não possa atender;
3 - Quando a organização hospitalar local não dispuser
de clínica especializada necessária.
Art. 80. A assistência médic_o~h.ospitalar ao militar será
prestada nas condições da presente Seção, com os recursos
próprios dos Ministérios Militares.
Art. 81. Os recursos paia assistência médico-hospitalar
aos dependentes dos militares provirão de verbas consignadas
no_ Orçamento da União e de contribuições estabelecidas na
forma do disposto no parágrafo 1•
§ 19 Poderá ser estabelecida a contribuição de até 3%
(três por cento) do soldo do militar, para constituição de
um Fundo_ de Saúde de cada Força Armada, regulamentado
pelo respectivo Ministro.
§ 2~> Para efeitos de aplicação deste artigo, são considerados dependentes de militar os definidos nos artigos 154 e
155 desta Lei.
Art. 82. As normas de condições de atendimento e indenizações referentes a presente Seção serão reguladás por
ato do Poder Executivo.
Parágrafo único. As praças especiais e as demais praças,
da ativa, ficam ísentas do pagamento de diárias d~ hospitalização.
SEÇÂO III
Do Funeral
A União assegurará sepultamentq_ condigno

Art. 83.
ao militar.
Art. 84. Auxílio-Funeral e quantita~ivo concedido as
despesas com o sepultamento ·do militar.
.
Art. 85. O Auxílio-Funera] equivale a duas vezes o valor do soldo do posto ou graduação do .militar falecido, não
podendo ser inferior a duas vezes o valor do soldo de cabo
Da Assistência Médico~Hospitalar
engajado.
Art. 76. A União proporcioriará ao militar e aôs_seus
Art. 86. Ocorrendo o falecimento do militar, as seguindependentes assistência médico-hospitalar através das organi- tes providências devem ser observadas para a concessã? do
zações do Serviço de Saúde e da Assistência Social dos Minis- Auxílio-Funeral:
.·
1 -Antes de realizado o enterro_, o pagamento do Auxítérios Militares, de acordo com o disposto no artigo 82 desta.
Lei.
lio-Funeral será feito a quem de direito pela organização mili-
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tara que pertencia o militar' independentemente de qualquer

formalidade, cxceto a da apresentação de atestado de óbito;
2~Após o sepultaritento do militar,- não se tendo Verificado o caso do item anterior, deverá a pessoa que o-cuSteou,
mediante apresentação do atestado de óbito, solicitar o reembolso da despesa, comprovando-a com os recibos ein seu nome, dentro do prazo de 30 (trinta) dias, sendo-lhe, em seguida,
reconhecido o crédito e paga a importância cOrrespOndente
aos recibos, -até o valor-limite estabelecido no artigo anterior;
3 - Caso a despesa com o sepultamento, paga de acordo

com o item anterior, Seja inferior ao valor dO Aux"üiO-FUn6ial

estabelecido, a diferença será paga aos beneficiários habili~
tados a pensão militar, mediante petição a autoridade compe~
tente;
4 -Decorrido o prazo de 30 (trinta) dias sem reclamação
do Amci1io-Funeral por quem haja custeado o sepultamento
do militar, será o mesmo pago aos beneficiários habilitados
a pensão militar, mediante petição a autoridade compefente.
Art. 87. Em casos especiais e a critério da autoridade
competente~ poderá a União custear diretamente o__ sepultamento do militar.
Parágrafo único. Verificarido-se a hipótese de que trata
este artigo, não serà pagO;- aos beneficiários, o Auxílio-Funeral.
Art. 88. Cabe à União a trasladação do corpo do militar
da ativa falecido em campanha, na manutenção da ordem
pública ou em acidente em serviço, para localidade, no território nacional, solicitada pela familia.
- -

SEÇÃOIV
Da Alimentação
Art. 89. Tem direjto à alimentação por conta da União:
1 - O milítar sei"Viitdo, a serviço ou vinculado a orgaqi-
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por ímposição do horário de trabalho e distância -de sua residência, seja Obrigado a fazer refeições fora da mesma, tendo
despesas eXtraordinárias de alimentaÇão, fará jus:
1 - A 10 vezes o va~or da etapa comum fixada para
a localidade, quando em serviço de escala de duração de 24
(vinte e quatro) horas;
2 - A metade do previstO nõ -item 1 anterior, quando
em serviç6~ ou expediente de duração igual ou superior a 8
(oito) horas de efetivo trabalho, mas inferior a 24 (vinte e
quatro) horas.
Art. 93. A prãÇa de graduação inferior a Terceiro-Sargento quando servir em organização militar que não tenha
Rancho organizado e não possa ser arranchada por outra organização nas proximidades terá direito à iridenização do valor
igual à etapa comum fixada para a loca.
§ 1 A praça da graduação referida neste artigo que
é alojada e arranchada em organização militar, quando -em
férias regulamentares e não for alimentada por conta do Estado, receberá a indenização estipulada neste artigo.
§ 29 Idêntica_ indenização receberá a praça casada, de
graduação inferiOr -a Terceiro-Sargento, quando servir correspondente à gratificação de maior valor e esteja acompanhada
de _sua esposa.
§ 39 É vedada a acumulação do direito preVisto neste
artigo com o disposto no parágrafo único do artigo 92, desta
Lei.
<:>

Art. 94. É vedado o Oesarranchamento para o pagamento de etapas em dinheiro.
Art. 95. O Poder Executivo, em decreto comum~ Forças Armadas, regulamentará a aplicação desta Seção.

SEÇÃOV
zação militar com rancho próprio ou, ainda, em campanha,
Do Fardamento
manobra ou exercício;
2 -O~ aluno do Colégio NavaÇEsi:ó1a Preearatória,
Art. 96. O cadete, aspirante, aluno do Centro de ForCenfro~, Escola ou Academia de Formação de Oficiais da ativa
mação de Pilotos Militares, aluno de Escola Preparatória de
ou de praças e aluno gratuito de Colégios Militares;
Cadetes ou Colégio Naval, aluno gratuito, órfão, de Colégio
3- O preso ciVil-qu-ando recolhido a organização militar; Militar e praças de graduação inferior a Terceiro-Sargento
4 - O convocãdo -designado para incorporação ou o vo- têm direito, por-conta da União, a unifol"i:rieS, roupa branca
luntário a partir da data de sua apresentação à organização e roupa de cama, de acordo com__ as tabelas de distribuição
militar;
e fornecidas pelos respectivos Ministérios.
5 - O aluno dos Centros e Escolas de Formação de
Art. 97. O militar ao ser declarado Aspirante-a-Oficial
Oficiais da Reserva, quando em exercício e instrução que ou Guarda-Marinha, da ativa, ou promovido 3. Terceiro-Sarjustifiqué a sua alimentação por conta da União.
gento, faz jus a uin auxílio para aquiSição de uniformes no
Parágrafo único. O direito de que trata o presente arti- valor de 3 (três) vezes o soldo de sua graduação.
go, observadas as prescrições do Poder Executivo poderá ser
§ 19 Idêntico direito ao previsto neste artigo assiste aos
estendido aos civis qUe pfestem serviço nas organizações mili- nomeados oficiais ou sargentos mediante habilitação em con~
tares.
eurso-e:aos Iiomeaâos Capelães Militares.
Art. 90. A etapa e a importância erri dinheíió- corres§ 2~ Os médicos, farmacêuticos, dentistas e veterinápondente ao custeid da ração na região ou localidade conside- rios, quando convocados, como praça especial, para serviço
rada, sendo o seu valor igual para as três Forças Armadas militar inicial, fazem jus a um amalia para aquiSição-de unifore fixado semestralmente pelo Poder Executivo.
mes no valor de 1 (um) soldo de _sua gradUação.
Art. 91. Os gêneros de paiol; ou de subsitência serão, Art. 98. Ao Oficial, Suboficial, Subtenente e Sargento
em principio-,- fóriieddos em espécie à organização militar pe- que o requerer, quando pi-amovido, será concedido um adianlos estabelecimentos ou organizações de subsistência, se hou- tamento correspondente ao valor de um soldo do novo posto
ver.
ou graduação, para aquisição de_uniforme, desde que possua
Art. 92. Em princípio, toda organização militar deverá as co~dições de prazo para a reposição.
ter Rancho próprio organizado, em condições de proporcionar
§ 1~> A concessão prevista neste artigo far-se-á mediante
rações preparadas aos seus integrantes.
despacho em requerimento do militar ao seu comandante.
Parágrafo único. O niilitar, quando sua organização ou
§ 29 Quando a promoção for ao primeiro posto de Ofioutra nas proximidades do local de serviço ou expediente cial-General, o adiantamento a que se refere este artigo, será
Qão lhe possa fornecer alimentação -por conta da União e, de 3 (três) vezes o valor do soldo.
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§ 3~ A reposição do adiãntamento será feit3. mediante
desconto mensal no prazo de 24·(vinte e quatro) meses.
§ 4~' O adiantamento referido neste artigo poderá ser
requerido a cada 4 (quatro) anos_ se o militar permanecer
no mesmo posto ou graduação, podendo ser renovado em
caso de promoção, desde que liquide o saldo devedor do
adiantamento anteriormente recebido.
Art. 99. 0-niilitar que perder seus uniformes em qualquer sinisto havido em organização militar, ou em deslocamento a serviço, receberá um auxílio cori"espOndénte ao valor
de até 3 (três) vezes o sOldo de seu posto ou graduação.
Parágrafo único. Ao comand-ante do militar prejudicado, por participação deste, cabe providenciar sindicância e,
em solução~ determinar se for o caso, o ·valor desse auxílio
em função do prejuízo sofrido.
SEÇÃOVI
Dos Serviços Reembolsáveis
Art. 100. Os.. Ministérios Militares ·poderãó àssegurar
serviços reembolsáveis para O atendimento das necessidades
em gêneros de alimentação, vestuário, uteD.süios, SerViÇos de
lavanderia, confecção e oufroS que se relacionem Com as necessidades do militar, em localidades carentes de apoio social,
quando for julgado de conveniência para seus integrantes.

TÍTULO III
Da Remuneração do Militar em Campanha
no País ou no Exterior
CAPÍTULO!
Disposições Preliminares
Art. 101. Ao militar em campanha, no país ou no exterior, aplicam-se, no que-couberem, as disposições dos artigos
1~' a 100 desta Lei, observadas as prescrições deste Título.
Parágrafo único. Quando uin contingente ou Força Brasileira estiver no exterior em cUmprimento de compromissos
internacionais de caráter pacífico, que venham- evoluir para
situação de beligerância- reconhecida em ato do _Poder E~ecu
tivo, os seus integrantes passarão a _ser remú:hei-ados segundo
o estabelecido neste Tírtilo a contar da data fixada naquele
ato.
Art. 102. Ao militar que seguir para um tealr() de operações, e enquanto nele efetivamente permanece-r além da
remuneração, será devido:
1 -Abono de Campanha;
2 - Gratificação de Campanha.
.
Parágrafo único. ----Para os efeitos do dispqsto neste Títu-lo, consideram-se teatros de operações as áreas geográficas
como tais definidas e delimitadas em decreto do Poder Executivo.
Art. 103. O pagamento a-0-ffiilitar empenhado em teatro de operações situado fora do território nacional processa-se
da forma seguinte:
_ 1 - Remuneração e Salário-Família: pagos e-m moeda
nacional a pessoa ou a instituição que o interessado nomear;
2 - Abono de Campanha, pago em moeda nacional ao
próprio militar;
3 -Gratificação de Campanha: paga em moeda: nacional
ou estrangeira, conforme for regulado pelo Poder Executívo.
Parágrafo únioo. Os (ILEGÍVEL) que estiver sujeito
o militar serão deduzidos da parcela paga no (ILEGÍVEL)
em moeda nacional.
Art. 104. O militar considerado desaparecido ou extraviado, prisioneiro de guerra ou internado em país neutro,
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terá a remuneração -paga aos beneficiários com direito à sua
pensão militar.
§ 1~> No caso do militar desaparecido ou extraviado,
decorridos 6 (seis) meses, far-se-á habilitação dos beneficiários
na forma da lei, cessando o pagamento da remuneração.
§ 2~> Verificando-se o reaparecimento do militar, e apuradas as causas de seu afastamento, caber-lhe-á, se for o caso,
o pagamento da diferença entre o montante a que faria juS,
se tivesse permanecido em serviço e a pensão recebida pelos
beneficiários.
CAPÍTULO II
--Do Abono de Campanha
Art. 105. O Abono de Campanha é igual ao valor do
do posto ou graduação do militar e é co-ncedido apenasuma vez durante todo o curso das operações.
Parágrafo iínk:o-. O Abono-- de Campanha é pago ao
~C:~~~~--~~_ o J!ltli.~ar para um teatro q~ operações ou ao se
inic~ar~_I_l1as hosti~idades, para os que nele se encontrem.
~Ido

CAPfTifüi~Iif Da Gratificação de Campanha
Art. 106. A Gratificação de Campanha é concedida
mensalmente ao militar qu~ permanecer no teatro de operações e tem o valor do soldo do seu posto ou graduação.
§ 1' A Gratificação de Campanha é paga a contar da
data em que o militar seguir para o teatro de operaç6es ou
daquela em que começarem as hostilidades, quando nele se
encontrar.
- - § 21' o direito à gratificação deste• artigo cessa n-a datádo término das hostilidades, reconhecida em ato do Poder
Executivo, ou da retirada do militar do teatro de operações.
Art. 107. O militar_ baixado a ~Ospital, em _conseqÜência de feiirnento ou enfefrnidade contraída em campanha,
continuará ·recebendo a gr~tificação de campanha dl)rante to-:do o tempo em que estiver hospitalizado ou em licença por
tal motivo, até o término das hostilidades.
-- Art. 108. O Suboficial, Subtenente ou Sargento em
operações de guerra que, designado pelo Comandante ·da Força, desempenhar funções de oficial (az jus a remuneração
e gratificaÇão de campanha do posto cujas funções exercer.
Art; 109. O militar, süVíndo em navio de guerra que
for recolhido a porto, fora do teatro de operações, para execu..:ção de reparos, continuará percebendo gratificação de campanha das condições abaixo':
1 -Até 30 (trinta) dias, p·arci-execução de reparos destinados à manutenção da eficiência do navio;
_ .2._--:- Até 60 {sessenta) dias, para reparos de avarias sofridas em_comJ?ate por ação do inimigo._

TíTULO IV
do Militar na
lnatividade
CAPÍTULO!
Da Remuneração e Outros Direitos
Art. 110. A remuneração do militar na inatiVidade reserva remunerada ou reformado- compreende:
1 - Proventos;
2 ~Auxílio-invalidez;
3 --Adicional de inatividade.
Parágrafo único. A remuneraçijo dos militares na inatividade será revista sempre que, por motivo de alteração dÕ
Da

R.emuneraçã~
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poder aquisitivo da moeda, se modificar a remuneração dos
militares da ativa.
Art. 111. O milita"r ao ser transferido para a inatividade
faz jus:
_
_
1 - Ao valor de 1 (um) soldo do último posto ou graduação que possuía na ativa;
2 - Ao transporte, nele compreendidas a passagem e
a translação da respectiva bagagem para si e seus dependentes
e um empregado domésticO, para o domicílio onde--fi)l{ará
residência dentro do território nacional.
Parágrafo único. O direito ao transporte prescreve após
decorridos 120 (cerit~u~ viilte) dias da dat.a da primeira publicação oficíal do ato de transferência para a inatividade.
Art. 112. O militar_ n_a inatividade faz jus, ainda, no

que lhe for aplicável, aos direitos const:iltt~s das SeÇóes I,
II, III e VI do Capítulo V do Título II desta Lei.
Parágiafo único. _Para fins de cálculo do valor do auxíliofuneral será considerado como posto ou graduação do militar
na inatívidade, o correspondente ao soldo que serviu de base
para o cálculo de seus proventos.
CAPÍTULO II
Dos Proventos
SEÇÃO.I
Disposições Preliminares
Art. 113. Proventos são o quantitativo em dinheiro que
o militar percebe na inatividade, ·quer na reserva remunerada
quer na situação de reformado, constituídos pelas seguintes
parcelas:
1 -Soldo ou Quotas de Soldo;
2 - Grati:ficãçõCs e Indenização, iiiCorpo-ráVeis.
Art. 114. Os proventoS são devídos ao militar quandc..
for desligado_ da ativa _em virtude de:
1 - Transfei'êncüi -para ·a reserva remunerada;
2- Reforma;
3 - Retorno a inatividade após c_onvocação ou designação para o serviço atiyo, quandO já se encontrãVà na reserva
remunerada.
Parágrafo único. O. militar de que trata este artigo continuará a perceber sua remuneração, até a publicação de seu
desligamento no boletim interriO de-SUa Organização militar,
o que não poderá exceder de 45 (quarenta e cincO} dias à
data da primeira publicaçãO OfidaT do respectivo ato.
Art. 115. Suspende~se, temporariamente, o direito do.
militar à percepção dos proventos na data da sua apresentação
a organização militar competente quando na forma da legislação em vigor, retornar a ativa, for convocado ou designado
para o desempenho de cargo ou coniissão nas Forças Armadas.
Art. 116. Cessa o direito 'à percepção dos proventos
na data:
1 - Do falecimento;
2 - Para o oficial, do ato que o prive do posto e da
patente, e, para a praça, do ato de sua exclusão a bem da
disciplina das Forças Armadas.
Art. 117. Na apostila de proventos será observado o
disposto nos artigos 118 a 123 e 128, § 2• desta Lei.
SEÇÃO II
Do Saldo e das Cotas de Soldo
Art. 118. O soldo constitui -a parcela básica dos proventos a que faz jus o militar na inatividade, sendo o seu valor
igual ao estabelecido para o soldo do militar da ativa do mesmo
posto ou graduação.
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Parágrafo _único. Para efeito de cálculos, o soldo diVicfirse-á em cotas de soldo, correspondendo cada uma a 1/.30 (um
trigésimo) do seu valor.
--Art. 119. Por oca_sião de sua passagem para a i!J.ª'~ivi
dade, o militar tem direito a tantas cotas de soldo quantos
forem os anos de serviço, computáveis para a inatividade,
· · · ··
até o máximo de 30 (trinta) anos:
Parágrafo único. Para efeito _de contagem destas cQtas,
a fração do tempo igual ou- supe:riõi" a--180 (cento e oitenta)
dias será considerada como 1 (um) ano.
Art. 120. O oficial que contar mais de 35 (trinta e d:hCo)
anos de serviço, quando transferido para a inatividade, terá
o cálculo de seus proventos referido ao soldo do posto imediatamente superior, de acordo com os artigos 119 e 123 desta
Lei se em sua Força Armada existir, em tempO de paz, posto
superior ao seu, mesmo que de outro ·corpo Quadro, Arma
ou Serviço.
_ _
Parágrafo único. O oficial naS condições cleste artigo,
se ocupante do último posto da hierarquia militar de sua Força
Armada, em tempo de paz, terá o cálculo dos proventos t_o~
mando-se por base o soldo do seu próprio posto acrescido
.
.... . . de 20% (vinte por cento).
Art. 121. O Suboficial ou Subtenente, quando transferido para a inatividade, terá o cálculo de seus proventos referido ao soldo de Segundo-Tenente, desde que conte' mais
de 30 (trinta) anos de serviço.
Art. 122. As demais praças que COiitem mais de 30
(trinta) anos de serviço, ao serem transferidas para a inatividade, terão o cálculo de s.eus proventos referido ao soldo
de graduação imediata-mente superior a que possuíam no servi-_
ço ativo.
·sEÇÃO lii
Das Gratificações e lndenizações
Incorporáveis
Art. 113. São consideradas Gratificações- e IndeniZa~
ções lncorporáveiS.
-_1 ~Gratificação de Tempo de Serviço;
2 - Gratificação de Habilitação Militar;
3 .,.- Indenização de Compensaçãõ Orgânica, na forma
estabelecida nos artigos 63, 69, 124, § I', 134 e § 3• desta
Lei.
- Parágrafo único. A "base de cálcu}q" para o pagamento
das gratificações previstas neste artigo, dos auxílios e de outros
direitos dos militares na inatividade remunerada será o valor
do soldo ou quotas de soldo a que o_ militar fizer" jUs nã iJJatj~
vidade.
SEÇÃOIV
Dos Incapacitados
Art. 124. O militar -'incapaCitadO terá seus proventos
referidos ao soldo in_tegral do posto ou graduação em que
foi reformado, de acordo com a legislação em vigor, e as
gratifiCações e indenizaçOeS.iTICorpOiáVêiS a·que fizêr jUs qüan:.
do reformado Pelos seguintes ffiótiVos-: ~
--- ~ 1- Ferimento ricebido em campanha ou na manute_nÇão
da ordem pública ou por enfermidade contraída- riessas situações ou que nelas tenham sua causa eficiente;
2 - Acidente em serviço;
_ _
3· -Doença, moléstia ou enfermld~de, adquirida em
tempo de paz, tendo relação de causa e efeito com o serViçó;
-- 4- Acidente, doença, moléstia ou enfermidade, embora
sem relação de causa e efeitO com-o Serviço desde que seja
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considerado inválido, impossibilitado total e permanentemen~
te para qualquer trabalho.
§ 1"' A Indenização de Compensação Orgânica de que
trata o artigo 123 é calculada em seu valor máximo nos casos
abaixo:
1 - Para os fins deste artigo;
2 - Para o militar que não faça jus à indenização de
que trata o artigo 63 ou à gratificação integ'ral de ~que trata
o artigo 162, quando realizar vôo ou deslocamento em aeronave militar~ por motivo de serviço, por ordem de autoridade
competente, e for vítima de acidente aéreo_ que resulte em
sua incapacidade defmitiva.
§ 2~' Não se aplicam as disposições do presente- artigo
ao militar que, já na situação de inatividade, passe a se encontrar na situação referida no item 4, a não ser que fique comprovada, por Junta Militar de Saúde, relação de causa e efeito
com o exercício de suas funções enquanto esteve na ativa.
Art. 125. O-OfiCial ou a praça com estabilidade assegurada, reformado por incapacidade defiriitiVa-- decorrente de
acidente, doença, moléstia ou enfermidade, sem relação de
causa e eleito com o serviço, ressalvados os casos do item
4 do artigo anterior, perceberá os proventos nos limites impostosi'elo tempo de serviço computável para a inatividade, ob-'
servadas as condições estabelecidas nos artigos 119 e 123 desta
Lei.
Parágrafo único. O ofiCial com maiS de 5 (CfiiCo) 'anos
de serviço ou a praça com -estabilidade assegurada, que se
encontrar nas condições deste artigo, não pode receber, como
proventos, quantia inferior ao soldo do posto ou graduação
atingido na inatividade para fins de remuneração.

1

1

CAPÍTULO III
Do Auxfiio-Invalidez

§ 49

O Auxílio-Invalidez será suspenso automaticamenautoridade competente, designada pelos Ministros Militares no_ âmbito de seus Ministérios, se for verificado que
o militar benefici_ado exerce ou tenha exercido, após o recebimento do auxílio, qu3.1quer ã.tividade_remunerada,_sem preil!ízo de -outras sanções cabíveis, bem como se, em inspeção
de saúde, for constatado não se encontrar nas condições previstas neste artigo.
§ 5" _ Q_ militar_ de que trata este Capítulo, terá direito
ao transporte, dentro do território nacional, quando for obrig~d(_?_~ se ;)fastar do seu domicflío para ser submetido à inspeção de saúde de co~trole, prevista no§ 39 deste artigo.
- § 6" O Auxilio-Invalidez não poderá ser inferior ao soldo de cabo engajado.
t~_pela

CAPÍTULO IV
· Do Adicional de Inatividade
Art. 127. O -Adicional de !natividade mencionad~ no
atfig-0 110 é calculado mensalmente sobre os respectivos proventos e em função da soma do tempo de efetivo serviço
com ~s acréscimos as~egurados, na legislação em vigor, para
es~e_p_m. ~as seguintes condiçõ_es:
1-20% (vinte porcento), quando o tempo computado
for de 40 (quarenta) anos;
2 _.:..._ 15% (quinze porcento), quando o tempo computado
for de 35 (trinta e cinco) anos;
3:-10% (dez por cento), quando o tempo computado
..
for de 30 (trinta) anos.
o

_

_

_

-,

CAPÍTULO V
Das Situações Especiais

Art. 128. O militar reformado ou da reserva remunerada, que na forma da legisla,ão em vigor, retomar a ativa,
Art. 126. O iltilit3.r da ativa que for ou venha a ser for _Convocado ou _designado para o desempenho de cargo
reformado por incapacidade definitiva e considerado inválido, ou comissão naS Forças Armadas, perceberá a remuneração
impossibilitado total e permanentemente para qualquer traba- c;J~tjva do seu posto ou graduação a co~tarda d~ta da apresen~
lho, não podendo prover os meios de sua subsistência, fará t'!Ç?C? _~ _org~nízação _milit_ar competente, perdendo, a paf!ir
jus a um Auxilio-Invalidez no valor de 25% (vinte e cinco - dessa data, o direitõ ã remuneração da inatividade.
§ 1~ Por ocasião da sua apresentação, o militar de que
:por cento) da soma da "base de cálculo" com a Gratificação
de Tempo de-Serviço, ambas previstas no artigo 123, desde trata este artigo terá direito a um aUXIlio para aquisiçãO de
que satisfaça a uma das condições abaixo especificadas, devi- uniformes, correspondente ao valor do soldo de seu posto
damente declaradas por Junta Militar de Saúde:
_
ou graduação.
l-Necessitar internação em instituição. apropriada, mili§ 2~ O militar. de que trata este artigo, ao retornar à
tar ou não;
_
..
.
--in'âtiVidide, terá sua remuneração recalcul~da em função do
.
2 ....... Nec~ssitar de assistência ou de cuidado permanentes novo cômputo de tempo de serviço e das novas situações
alcançadas pelas ati\jdades que exerceu, de acordo com a
de enfermagem.
__ _ .
.
.
1
§ 1,. Quando 7 por deficiência hospitalar ou prescrição legislação em vigor.
médica comprovada por Junta Militar de Saúde, o militar
Art. 129. Não estão compreendidos nas disposições do
nas condições acima receber tratamento na própria residência, artigo 119 os militares amparados por legislação especial que
também fará jus ao Auxilio-Invalidez.
lhes assegura, por ocasião d;l passagem para a inatividade,
§ 2\> Fará jus ao mesmo benefício o militar enquadrado soldo, gratificações-ou vencirilentos· iiitegrais do poSto ou granos artigos 2' e 3• do Decreto-Lei n• 8. 795, de 23 de janeiro duação a que eles fazem jus, efitivaniênte, na inatividade.
de 1946, desde que se encontre nas condições estabelecidas
Art. 130. O militar, refor:mado com fundamento no
Decreto-Lei n• 8.795, de 23 de janeiro de 1946, terá o cálculo
neste artigo.
_
§ 3P Para continuidade do direito ao -recebimento do de seus proventos referido ao soldo do posto ou graduação
Auxílio-Invalidez, o militar ficará sujeito a apresentar anual- a que ele faz jus, efetivamente, na inatividade.
mente declaração de que não exerce nenhuma aqvidade remuParágrafo únic-o. O militar de que trata este artigo tem
nerada, pública ou privada e, a critério da administração,- assegurado, quando concedido por ocasião _de sua reforma,
submeter-se, perimlicamente, à inspeção de saúde de controle, o acréscimc5 de 25% (vinte e cinco por cento) da "6ase de
sendo que no caso de oficial mentalmente enfermo ou de cálculo" prevista no parágrafo único do artigo 143.
praça, aquela declaração deverá ser firmada por dois oficiais
Art.131. O mHitar, qUe refornar à _ativa ou for reinda ativa das Forças Armadas.
cluído,.. faz jus à remuneração, na forma est~pulada nesta Lei
I

1

1
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para as situações equivalentes, na conformidade do que for
estabelecido no ato de retomo ou reinclusão.
Paragrafo único, Se o militar fizer jus a pagamentos
relativos a períodos anteriores à data d_o retorno ou reinclusão,
receberá a diferença entre a -importância apurada no ato de
ajuste de contas e a recebida dos cofres públicos a título de
remuneração, pensão, ou vantagem, nos mesmos períodos.
Art. 132. No caso de retorno ou reinclusão com ressarcimento pecuniário, o militar indenizará os_ _Cofres públicos,
mediante encontro de contas, das quantias que tenham sido
pagas à sua família, a qualquer título.
Art. 133. _ Aplicam-se as disposições deste título, no que
couber, ao convocado para a ativa que for reformado por
iricapacidade definitiva de acordo com a legislação_em vigor.
Art. 134. O militar enquadrado no artigo 63 e que não
perceba em definitivo as 10 (dez) quotas de que trata o artigo
68, quando realizar deslocamento em aeronave militar, a serviço de natureza militar, por ordem de autoridade competente,
fará jus, para fins de pagamento defin-itivo na iilatividade
a quotas de Indenização de Compensação Orgânica, calculada
pela metade do seu valor.
§ 1~ Para fins de pagamento definitivo na inatividade
os deslocamentos em aeronave militar serão registrados em
caderneta própria ou nos assentamentos do militar, conforme
-- for determinado em cada Ministério-.
§ 2~ A indenização de que trata este artigo não é acumulável com a prevista no § 1~ do artigp 124 desta Lei.
Art. 135. O militar enquadrado no artigo anterior terá
direito ao pagamento definitiYQ_n_a_ in:atividade, de '!m número
de Quotas de Indenizaç-ão de Compensação Orgânica igual
ao·ootiao-peiá -seguinte âivisão:
-dividendo: o número de horas totalizadas como é determinamento no § 1~ do artigo anterior;
- divisór: o número de horas de vôo que teriha sido
estabelecido_, __como exigência mínima, no plano de provas
em vigor, quando cumprir sua última atividade de vôo;
-quociente: o número de quotas a que tem direito, para
pagamento definitivo na inatividade, de conformidade com
o artigo 134, sendo desprezado o que exceder de 10 (dez)
quotas.
§ 1~ Para fins deste artigo, as frações iguai~ ~u ~upe
riores a 5/10 (cinco décimos) serão aumentadas para a unidade
e as inferiores àquele limite serão desprezadas.
§ 2~ O milita_r que tiver feito jus a quotas de Indenização
de Compensação Orgânica pelo valor integral e quotas pela
metade daquele valor, complementará com estas últimas o
total daquelas até completar o limite de 10 (dez) quotas.
TÍTULO V
DOs descontos em folha de pagamento
CAPÍTULO!
Dos Descontos
Art. 136. Desconto em folha é o abatimento que, na
forma deste Título, pode o militar sofrer em uma fração de
vencimentos ou proventos para cumprimento de obrigaç-ões
assumidas ou impostas em virtude de disposições de lei ou
regulamento.
Art. 137. Para os efeitos de descontos do militar, em
folha de pagamento, são consideradas as seguintes importâncias mensais, denominadas "bases para desconto":
1 -O soldo do posto ou da graduação efetivos, acrescido
das gratifiCações de tempo de serviço e de habilitação militar,
para o militar da ativa;
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2 - Os proventos, para o militar da reserva remunerada
ou reformado.
Art. 138. Os descontos em folha são classificados em:
l-Contribuição para:
a) a Pensão Militar;
b) a Fazenda Nacional, quando fixada em lei.
2 - Indenizações:
a) à Fazenda Nacional, em decorrência de dívida;
b) pela ocupação de próprio nacional.
3 - Consignações para:
a) pagamento de mensalidade social, a favor_ das entidades consideradas consignatárias, estabelecidas na forma do
artigo 146;
b) cumprimento de sentença judicial para pensão alimentícia;
c) os serviços de assistência social dos Ministérios Militares;
d) pagamento da indenização prevista nos artigos 61 e
62;
e) pagamento de aluguel de casa para residência do consignante;
-0 outros fins do interesse de cada Ministério Militar,
e 'determinados por ato do respectivo Ministro.Art. 139. Os descontos em folha descritos no artigo
anterior são ainda:
1 -Obrigatórios:
-os constantes dos itens 1 e 2; letras b e d do item
3, do _artigo anterior.
2 - Autorizados:
-os demais descontos mencionados no ifem 3 do artigo
anterior.
Parágrafo único. Os Ministérios Militares regulamentarão
os descontos previstos no item 2 deste artigo.
CAPÍTULO!!
Dos Limites
Art. 140. Para os descontos em folha, a que se refere
o Capítulo I deste Título, são estabelecidos os seguintes limites, relativos às "baSes para desconto" definidos no artigo
137:
1 - Quando determinados por lei ou regulamento: quantia estipulada nesses atos;
2-70% (setenta por ce-nto}: pataos descontos previstos
nas letras b, c e e do item 3 do artigo 138;
_
-3-Até 30% (trinta por cento): para-os demais, não
enquadrados nos itens anteriores.
Art. 141. Em nenhuma hipótese, o consignante poderá
receber em folha de pagamento a quantia líquida infeiiOT
a 30% (trinta por cento) das bases estabelecidas no artigo
137, mesmo nos casos de suspensão do pagamento das gratificações.
Art. 142. Os. descontos obrigatóriOS têm- prioridade sobre os autorizados.
§ 1~ A importância devida à Fazenda Nacional ou a
Pensão judicial, superveniente à ave;rbação já exiStente, será
obrigatoriamente descontada 9,entro dos limites estabelecidos
~
nos artigos 141 e 142.
§ 2~' Nas reduções dos descontos autorizados que se fizeram necessários para garantir a dedução integral dos descontos
referidos neste artigo, serão assegurados aos _consignatáiiOS
os juros de mora, as taxas legais vigentes, decorrentes da
dilatação dos prazos estipulados nos respectivos contratos.
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§ 3' Verificada a hipótese do parágrafo anterior, só será
Art. 151. A remuneração a que faria jus o- militar falepermitido novo desconto autorizado quando este estiver dencido é calculada até o dia do falecimento, inclusicve paga
tro dos limites fixados neste Capítulo.
àqueles constantes da declaração de beneficiários habilitados.
Art. 143. Q_ desconto originado de crime previ~to no
Art. 152. Ficam excluídoS do limite eStipuladO :rio-artig~
Có.digo P~nal Militar não impede que, por decisão judicial, 5'do Decreto-Lei n' 1.202, de 17 de janeiro de 1972, as gratifia autoridade competente proceda a buscas, apreensões legais,
caç6es e indenizações, bem como o Auxílio-Invalidez e o
Adicional de !natividade de que trata o artigo 110.
confisco de bens e seqüestros no sentido de abreviar o prazo
de indenização à Fazenda Nacional.
Art. 153. O Poder Executivo em decreto comum âs
Art. 144. A dívida para com a Fazenda: Nacional, no
Forças Armadas, regulamentará o pagamento mensal devido
caso do militar que é desligado da ativa, será obrigatoriamente -aó militar, utilizando o sistema de crédito em conta-corrente
·
- ·
bancária.
cobrada, de preferência por meios amigáveis, e na impossibilidade desses, pelo recurso ao processo de cobrança fiscal
Art. 154. São considerados dependentes do militar, pareferente à Divida Ativa da União.
- ra todos os efeitos nesta Lei:
1) Esposa;
2) Filhos menores _de 21 anos ou inválidos ou interditos;
CAPÍTULO III
3) Filha solteira, desde que não receba remuneração;
Dos Consignantes e Consignatários
·- 4) Filho estudante, menor de 24 anos, desde que não
Art. 14_5. Pode~_ ~er consignantes~ Oficial~_Aspii-ante
receba remuneração;
a-Oficial, Guarda-Marinha, Suboficial, Subtenente, Sargento,
5) Mãe viúva, desde que não receba remuneração;
bem como Cabo, Tiifeiro e Marinheiro com mafs de 5 {cinco)
6) Enteados, adotivos e tutelados, nas mesmas condições
anos de serviço, da ativa, da reserva remunerada ou refor·
dos itens 2, 3 e 4.0
mado.
Parágrafo
único.
Continuarão
compreendidos
naS
disParágrafo únicO. Praças em outras condições Só poderão
posições deste artigo a viúva ~o militar, enquanto permanecer
ser consignantes mediante permissão expressã de autOridade
neste estado, e os demais dependentes mencionados neste
competente, conforme for estabelecido pelos Ministros Militaartigo desde que vivam sob a responsabilidade da viúva.
res em cada Força Armada.
- Art. 155. _Sãe ainda considerados dependentes do miliArt. 146. CfPoder Executivo especifiCará -as entidades
tar para fins do artigo anterior, desde que vivam sob sua
que devam ser consideradas consignatárias para efeito--desta
dependência económica, sob o mesmo teto e quando expressaLei:
mente declarados na organização militar cOmpetente:
1) Filha, enteada e tutelada, viúvas, desquitadas ou sepaTÍTULO VI
radas, desde que não recebam remuneração;
Disposições Diversas
2) Mãe solteira, madrasta viúva, sogra, viúvã.-óú solteira;
CAPÍTULO!
bem como separadas ou desquitadas, desde que, em qualquer
Disposições Gerais
dessas situações, não recebam remuneração;
3) Avós e pais, quando inválidos ou interditos;
Art. 147. A aplicação desta Lei é comum às Forças-Ar4) Pai maior de 60 anos, desde_ que não receba remumadas - Marinha, Exéi"cito e Aeronáutica.
Parágrafo único. -Os_cãsos passíveis de interpretação se- neração;
5) Irmãos, cunhados e_ sobrinhos, quando menores ou
rão resolvidos pelo Chefe do Estado-Maior das Forças Armainválidos ou interditos, sem outro arrimo;
das, com base em pareceres dos Min1stros-Militares.
6) Irmã, cunhada e sobrinha, solteiras, viúvas, separadas
Art. 148. O valor do soldo será fixado, para cada posto
ou graduação com base no soldo_ do_ posto de Almirante-de- ou desquitadas, desde que não recebam remuneração;
7) Netos, órfãos menor~s ou inválic;los ou interditos;
ESquadra ou equivalente, observados os índices estabelecidos
8) Pessoa que viva sob a sua exclusiva dependência econa Tabela de Escalonamento Vertical anexa a esta Lei.
Parágrafo único. A Tabela de soldo resultante da aplica- nómica no mínimo há cinco anos, comprovados medianté justição do Escalonamento Vertical, deverá ser constituída por - ficação jUdiciaL
valores arredondados de mtíltiplos de 30 (trinta).
CAPITULO II
Art. 149. Qualquer que seja o mês considerado, o cálDisposições Especiais
culo parcelado de vencimentos e indenizaç6es terá o divisor
igual a 30 (trinta).
Art_. 156. Os. Ministfos_ Militares do-Superior Trihunal - Parágrafo único. O Salárlo-Famüia_ é sempre pago inte- Militar terão vencimentos fixados em legislação específica.
gralmente.
Art. 157. A remuneração dos militares da ativa, em
Art. 150. O_militar transferido perceberá adiantada- serviço no exterior, em tempo de paz, será estabelecida em
mente, se for o caso, pela organização militar de origem, lei específica.
os vencimentos, as indenizações e Sàlário-Família__çgrr_i_sponParágrafo úniCo. Ao militar, nas condições deSte artigo;
dentes ao mês da data de_ajuste de contas.
são assegurados os direitos de assitência médico-hospitalar,
§ 19 Após o ajuste de contas nenhum pagamento será
alimentação e fardamento, de conformidade com o estabefeito ao militar pela organiZação de origem, salvo quando lecido nos artigos 76 a 82 e 89 a 99 desta Lei, no que lhe
o embarque for sustado por ordem superior, caso em que for aplicável.
voltará à sitUação anterior ao ajuste :de· co_ntas, para efeito
Art. 158. O convocado para manobra, exercídõ ou made pagamento.
nutenção da ordem interna, não faZ jus a remuneração prevista
§ 29 Na organização militar de destino será rea~izado nesta Lei quando optar pelos vencimentos, remuneração ou
o acerto das diferenÇas acaso verificadas no pagamento reali- salário a que tiver direito- como servidor federal, estadual,
zado na organizaçãO riiilitar de origem.
territorial ou municipal.
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Parágrafo úiliOO: Este a_rtigo é extensivo ao servidor das so, a sucessão ex officlo desta diãria e outro filho menor de
entidades que _exerçam atividades por delega~ 16 ( dezesseis) anos, caso exista;
4 -Caso o asilado possua 2 (dois) filhos, com idade entre
ção ao Poder Público ou sejam por este mantidas ou admi2 (dois) e 16 (dezesseis) anos, exclusive, terá direito a mais
nistradas.
Art. 159. Aos militares que participarem de trabalhos uma das citadas diárias de asilado, até que o mais velho com~
de construção de estradas, aeródromos e obras públicas, ma- plete 16 (dezesseis) anos.
Art. 164. A diária do asilado, devida na base de 30
peamento e levantamento cartográfico e hidrográfico, construção de instalações de rede de proteção ao vôo, poderão ser (trinta) dias por mês qualquer que seja o número de dias
atribuídas gratificaçoes ~·pro labore" na forma que for eStabe- do mês considerado, não constitui proventos e nem está sujeita
lecida em convênio com·os MinísteiiOS Interessados nos referi- a desconto de qualquer natureza.
. Art.· 165. _ O Auxílio-Invalidez e as gratificaçO~s~; fncludos trabalhos, a conta dos recursos destinados aqs_mesffios.
Art. 160. OS" Oficiais _dà- _reserya remunerada, profes- sive a referente a raios X e substâncias radioativas, previstas
sores não contratados do Magistério Militar~ terão os_ mesmos nesta Lei, são devidas aos militares, incluídos os_ que já se
vencimentos, indenizações e demais direitos concedidQS aos encontram na inatividade, a partir da data da vigência desta
Lei, sem direito a percepção de atrasados.
oficiais da ativa do mesmQ posto, quando cabíveis.
Art. 166. Os militares que estiverem em gozo de gratifiArt. 161. Aplicam-se ao_ niilitar da ativa que opera ou
tenha operado, a partir de 17 de novembro de 1950, comprova- cações não previstas nesta Lei, resultante de sentenças judidamente, com raios X e substâncias radioativas, as disposições ciais, poderão optar pela situação nela definida dentro do
prazo de 60 (sessenta) dias a contar da sua publicação ou,
da Lei n• 1.234, de 14 de novembro de 1950,
Art. 162. É assegurado ao militar da ativa e ao que caso não façam a Sua opção, permanecerão no regime em
se encontra na reserva remunerada Oll reform~do_o pagamento que se encontram.
Art. 167. Fica assegurado ao_ militar, amparado pelo
definitivo- da gratificação prevista no artigo·anterior~-pbt quotas correspondentes aos anos de_efetiíto deserilpenho em raios artigo 63, o cômputo, para os fins do artigo 68, das provas
X e substâncias radio-ativas,·aesde que cónste-nos·seus assenta- aéreas, missões~ planos de provas ou de exercícios, efetiva·
mentos o devido registro, observadas as disposições seguintes: mente realizados anteriormente a vigência desta Lei.
1 - Dii"eito à pefce(ição de cada quota e adquirido ao
ArL 168. Fica assegurado ao militar Do momento de
sua transferência para a reserva remunerada ou reforma, o
fim de um ano de desempenho na função considerada;
2-0 valor de ca4a quota é igual a 1110 (um décimo) direito ao pagamento definitivo ria inativid-ade, das quotas
da gratifiCação integral correspondente ao últh;nQ posto ou totalizadas até o ano de 1966, inclusive de acordo com a letra
b do artigo 17 do Decreto-Lei n9 81, de 21 de dezembro
graduação em que o militar exerceu a referida atiVidade;
3 - Para fins deste artigo, o núinero -de quotas abonadas de 1966, e nos termos desta Lei, a partir de 1? de janeiro
de 1967.
a um mesmo militar não poderá exceder de fO (dei);
4- O militar refOrmadO por moléstia-contrafQ.a:-jjCfc!XefArt. 169. A Tabela de Soldo para o cálculo de vencicício da referida função terá assegurada na inatividade o paga- mentos, indenizações e outros direitos estipulados nesta Lei,
mento definitivo da gratificaçâo de que trata este artigo pelo é a resultante de aplicação dos artigos 4 9 e 11 do Decreto-Lei
seu valor integral, dispensadas outras considerações;
n• 1.202, de 17 de janeiro de 1972.
5- A gratificação de que trata este artigC? __!!ão é acumuArt. 170. .O militar beneficiado por uma ou mais das
lável com a Indenização prevista nos artigos 63-e 124, _§ 19_. - Leis n9 288, de 8 de jUnho de 1948; n9 616, de 2 de fevereiro'
de 1949; n• 1.156, de 12 de julho de 1950 e n' 1.267, de
9 de dezembro de 1950, e que, em virtude de disposições
CAPÍTULO III
legais, não mais faz jus às promoções previstas nas mencioDisposições Transitórias
nadas Leis, terá considerado cónló base para o cálculo dos
Art. 163.- A diária_de asilado, a que se referiam os arti- proventos _a soldo do posto ou graduação a que seria premo-,
gos 149 e 153, da Lei nl' 4.328, de 30 de abril de 1964, conti- vido.
nuará sendo devida, apenas às praças ã.siladas remanescentes
- § 1l' O direito assegurado neste artigo não poderá excee seus herdeiros, que já estejam em gozo deste benefício der, em nenhum caso, ao que caberia ao milit~r, se fosse
na data da publicação desta Lei, atendidas as seguintes pres- ele promovido até 2 (dois) graus hierárquicos acima daquele
crições:
.
que tiver por ocasião do processamento de sua transferência
1 -Às praças asiladas, residentes ou não no Asilo, será para a reserva ou reforma, -íncluiDdo-se nestã limitação os
pago no valor da metade da diária de alimentação previsto demais direitos preVistos em lei que assegurem proventos de
no artigo 37 desta Lei no valor integral da referida qiária grau hierárquico superior.
·
caso o asilado- seja portador de doença contagiosã IncuráVel;
-- § 2l' O Qficiai-_General, quando transferido para a inati2.....--A esposa do asilado, aquartelado ou não, casada vidade, terá o cálculo dos proventos tomando~se por base
antes da invalidez do marido no mesmo valor da atribuída o soldo do último posto da hierarquia militar em tempo de
ao cônjuge, se a inclusão no Asilo for anterior às íristruções paz acrescido de 20% (vinte por cento) se estiVer:
aprovadas pelo Decreto n• 2. 774, de 20 ~de junho de 1938,
1 -No último posto da hierarquia militar em tempo de
sendo-lhe devida essa diária ainda que .sobrevenha o estado paz e beneficiado por uma das Leis de que trata este artigo;
de viuvez;
-2 - No penúltimo posto da hierarquia militar em tempo
3 - Ao filho mais velho do asilado será pago, no mesmo de paz e beneficiado por-mais de uma das Leis de que trata
valor, no período compreendido de 2-(dois) aos 16 (dezesseis) este artigo, contando ou não mais de 35 anos de-serviço;
anos de idade, exclusive, desde que o asilado tenha casado
__3 -:-:-::No penúltimo posto da hierarquia militar em tempo
antes da invalidez e da inclusão no Asilo antes das intruções de paz e beneficiado por uma das Leis de que trata este artigo,
citadas no item anterior, permanecendo assegurada, neste ca- contando mais de 35 anos de serviço.
organizaç~es ou
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§ 39 Se o Oficial-General, na situação prevista no item
Art. 173. Em qualquer hipótese, o militar que em virtu1 do parágrafo anterior, estiver beneficiado por mais de uma de da aplicação desta Lei venha a faz~r jus mensalmente,
das Leis de que trata este artigo ou contar m~is de__ 35 (trinta- -a-uma remuneração inferiOfãAue vinha recebendO terá direito
e cinco) anos de serviço, terá os proventos -res-ultantes-cfã- -ã-lúii compieritentO igual ao--valor da-diferença encontrada.
Parágrafo único. O Cõmplemento de que trata este artiaplicação do disposto no § 2'1 aumentado de 20% (vinte por
cento).
go decrescerá progressivamente até sua completa extinção,
§ 49 O disposto nos _pará_grafos 2~'_e 3~ não-~ se ij:Jlrca em-face dos futüfoS reajti.stamehtoS de soldo, promoções ou
aos Oficiais-Gerierais que já ·se encontritm Iia--irlãílVidãde, noVas condições alcançadas.
os quais terão seus proverifus de acO!dO com Os direiiOs
Art. 174. A despesa com a execução desta Lei será
,que já lhes foram atribuídos.
ãferidida com os recursos orçamentários dos respectivos Ministérlos Militares.
.
. A rt. I 71. F 1Ca: assegurado o pagamento_ das diárias preVIstas na Lei n9 4.Cf19, de 20 de dezembro de 1961, observada
Art. 175. Esta Lei entra em vigor a contar de 19 de
a legislação própria.
··
março de 1972.
Art. 172. A Gratificação de Habilitação Militar de que
Art. 176. Ficam revogados os Decretos-Leis n~ 728 de
trataoartigo21,iteml,continuarásendodevida,naAeronáu- 4 de agosto de 1969; 873 de 16 de setembro de 1969; 957,
tica, relativamente aos Cursos do Instituto Militar de Enge- de 13 de outubro de 1969; 1.020" de 21 de outubro de 1969;
nharia e do Instituto Tecnológico de Aeronáutica, apenas 1.062, de 21 de outubro de 1969 e todas as disposições que
aos militares que a estejam percebendo na data da vigência contrariem matéria regulada nesta Lei, ressalvados os dispodesta Lei.
sitivos -qüe são aplicáveis aos reman-escentes reformados da
extinta Polícia Militar do antigo Tú!itõrio do ACre e aos
Parágrafo único·. Os Oficiais da Aeroiiállti~, Cjue este_:-_ in_tegrantes da Policia Militar e do Corpo de Bombeiros, do
jam matriculados na data da vigência desta Lei, no Instituio antigo DistritO Federal, pagos pelos cofres da união e que
Tecnológico da Aeronárutica ou no Instituto Militar de Enge- somente para esses efeitos coD.tiriUarão em vigor.
nharia, têm assegurada a percepção da gratificação rêferida·
Brasília, 27 de junho d_e 1972; 1519 da Independência
neste artigo, desde que venham a ser incluídos no Quadro e 84' da República. - EMILIO G. MÉDICI - Adalberto
de Oficiais Engenheiros da Aeronáutica da Ativa. de Barros Nunes- Orlando Geisel- J. Araripe Maeêdo.

Tllbda de B8Cillonamento Vertical
(Artigo 148)
Posto. ou graduação

1. onclais-Gsnerais
fndice
Almirant~e-Esquadra, General-de.Exército, Tenente--Brigadeiro.................
Vice·AIDllrante, General--de-Divisao, Major·Brigadeiro...__......
Contra-Almirante, General-de-Brigada, Brigadeiro •........•.•.. ·-·-·-········-----

100
94
88

2 OHclais Superiores
Capltl!o-de-Mar-e-Ouerra, Coronel ..............---········-----·Capitao-de-Fragata, Teoente-Corooel ...........-····----·----·----Capltao-de-Corveta, Major············---·-··-·····
·····---········--

80

76
72

3. CapltiieB
Capitl!o-Teoeote, Capitl!o ····-··············-----·-·----·-·-·-----

64

4. Oficiais Subalternos
Primeiro-Tenetite ...........--··--·--··-······-------···-·····-·-·---·····Segundo-Tenente.•.----·-···-~--·--······---·-·----·--·-·---··---·--

55.

so

6254 Sexta-feira 20

Setembro de 1991

DIÁRIO DO -CONGRESSO NACIONAL (Seção II)
5.

Pra.;ss Espectais e Jllunos

Guarda-Marinha, Aapirante-a-Oficial................................................................
Aapirante, cadete, (último ano)················--··························································
Aapirante, cadete, (demais anos)---···········-···--··························-·-·························
Aluno CFPM, EFO~, CPOR> NPOR ..•.•...·-·················-··························
Aluno EFS .........•_ ...............·-·················-------··············-·-·-······················
Grumete·······················-··················-····-·-·-·········-·----·-····-················--·--·
Aluno Colégio Naval, Escola Preparatória de cadetes, (último ano)..............
Aluno Colégio Naval, Escola Preparatória de cadetes, (demais anos)...........
Aprendiz-Marinheiro............................................................................................

46
13
8
8
6
-5
5
4
2

Su_bolicial, Subtenente.....................•..•....•.•.•........,--··················-······················
Prime1ro-Sargento ··---·-··················-········-·············--···········································
Segundo-Sargento····························-············-············--································--·--·
Terceiro-Sargento ...................................... - ...........................---·-···-·················
Taifeiro-Mor ··············-··························----·-···-··················-···---························
cabo (engajado) ..............................................................................................:.....
cabo (não engajado) ............................................................,·······-·-······················

46
_ 43
37
34
28
24
7_

7. Demais Prar;as
Taifeiro de I" aasse ·································-·-·-····························-·----·-··-··············
Taifeiro de 2" aasse ······--···········-···------·-·····---·---Marinheiro, Soldsdo Fuzileiro Naval, Soldsdo de 1• Classe, (Eapecializados,
cursados e engajados); Soldsdo Qarim ou Corneteiro, de I" Classe...............
Marinheiro, Soldsdo Fuzileiro Naval, Soldsdo de I • Classe, (Não Especializados)
Soldsdo Clarim ou Corneteko;ae·2"rrasse......................................................
Soldsdo doi Exército, Soldsdo de 2• Classe, (Engajados); Soldsdo aaHm

26 25
17
14
12

ou Corneteiro, de 3• Classe.......................................................................................

9

Marinheiro-Recruta, Recruta, Soldsdo, Soldsdo-Recruta, Soldado de 2" Qasse, (Não Engajados)..............................................................................................

.4

LEI N' 5.844, DE 6 DE DEZEMBRO DE 1972
Dá nova redação ao art. 176 da Lei n~ 5.787, de
27 de junho de 1972, que dispõe sobre a Remuneração
dos Militares e dá outras providências.
O Presidente da República,
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
- _=--~-- ---

ATOS DO PODER LEGISLATIVO
DECRETO-LEI N' 1.447
DE 13 DE FEVEREIRO DE 1976
Dispõe sobre a Tabela de Escalonamento Vertical

de que trata a Lei n• 5.787, de 27 de junho de 1972,
.
_e~ outr~ providências. ___ _
c_(j PieSictente da República, no uso· das atribuições que
Art. 1' O art. 176 da Lei n• 5.787, de 27 de junho de
lhe confere o item III do artigo 55 da Constituição.
1972, passa a ter a·seguinte-redação:
Decreta:
"Art. 176. Ficam revogados os Decretos-leis n 9_~
Art. l9 A Tabela de Escalonamento _Vertical, de que
728, de 4 de agosto de 1969, 873, de 16 de setembro trata o artigo 148 da Lei n' 5.787, de 27 de junho de 1972,
de 1969, 957, de 13 de outubro de 1969, 1.020, de fica substituída pela Tabela anexa a este decreto-lei.
21 de outubro de 1969, 1.062, de 21 de outubro de
Art. 2' Fica revogado o § I' do art. 63 da Lei o' 5. 787,
1969, e todas as disposições que contrariem matéria de 27 de junho de 1972, resguardados os direitos daqueles
regul_ada desta lei, ressalvados os dispositivos que -São que Já os adquiriram ou que venham a adquiri-los até a entrada
aplicáveis aos remanescentes reformados da extinta Po- em vigor deste decreto-lei.
lícia Militar-do antigo Território do Acre, e que somenArt. 39 Este decreto-lei entrg~.rá_em vigor em lo;> de março
te para esses efeitos continuarão ern vigor.
· de 1976, revogadas ·as disposições_em contrário.
-Brasília, 13 de fevereiro de 1976; 155< da Independência
Art. zo ESta Lei entrará em vigor ria data de Sua publicae 88• da República. -ERNESTO GE!SEL- Geraldo Azevedo
ção, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 6 de dezembro de 1972; 15P da Independência Henning - Sylvio Frota - Mario Henrique Simonsen -. J.
e 84' da República. - EMÍLIO G. MÉDICI - Adslberto Araripe Macedo - João Paulo dos Reis Velloso - Antonio
Jorge Correa.
de Barros Nunes - Orlando Geisel - J. Araripe Macêdo.
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ANEXO
TABELA DE ESCALONAMBNTOVE:íttiCAL
(Artigo) 48)
Posto ou ·Graduação
Índice
1 - OfiCiais-Generais_--- -Almirante-de-Esquadra, General-de-Exército, T~D.enteBrigadeiro ·······················-~·-···----····-··--·_···· 1.000
Vice-Almirante, General-de-Divisão, Major-Brigadeiro
............................................ ~ ..............-....~. 925
Contra-Almirante, General-de-Brigada, Brigadeiro

8

6

- -

o

2 --Oficiais-Superiores
Capitão-de-Mar-e-Guerra, Coronel..................... 777
Capitão-de-Fragata, Tenente-Coronel ·······~········:- 710
Capitão-de-Corveta, Major ......................... "'"' 650
3 - Capitães ·
- ·Capitão-Tenente, Capitão .......................~-:.; .... :. 560
4- Oficiais Subalternos
_ _
Primeffo-Tenente .... :.~···~·~·····.......,-~ .. ····~··············· 450
Segundo-Tenente .. .. . .. .. .. .. .... . .. . .. .. .... . .. .. .... .. .... 405
5 - Praças Especiais e Alunos
Guarda-Marinha, Aspirante a Oficial................... 390
Aspirante, Cadete (último ano) .......................... _100
Aspirante, Cadete (demais anos)_........................ 60
Aluno NPOR, EFORM, CPOR, CFOAR-2 ........... 60
Aluno EFS ... .. .. . ..... . .... .. .. .... .. .. . .. .. .. .. .... . .... .... _45
Grumete ....... : .......... : .............. :-... : ..~ ... :::: ........ 38
Aluno Colégio Naval, Escola Preparatória de Cadetes
(último ano) :c ..... c::;............. . .. ... .. .. .. .. ............. 38
Aluno Colégio Naval, Escola Preparatória de Cadetes
(demais anos) . .. .. .. ... .. .. ... .... .. .. .. . .. . .. . .. .... .. .. .. . .. 30
Aprendiz-Marinheiro ..... : ............_.. , .. ,._.::.:~........ __15
6 -Praças Graduaâos
Suboficial, Subtenente .... . .. .... .. ..... ................... 39.0
Primeiro-Sargento ....::......... : .. : ................ ,....... 350
Segundo-Sargento ... :.. ; ... :·: .............. :: .............. 300
Terceiro-Sargento ..... ~~~-- ._.....~ ......... ;-..... ~: ·-·· ...... ~ 271
Taifeiro-Mor .................................... .,~ ........... 210
Cabo (engajado) ............................ _.~ .... , ...... , ... 180
Cabo (não engajado) .......................... :............. 51
-Demais Praças
Taifeiro de Primeira Classe ················~·u .......... 195
Taifeiro de Segunda Classe .. .... .. . .. .. .. . .. .. .. .. .. .. . .. 187
Marinheiro, Soldado Fuzileiro Naval, Soldado de Primeira Classe, (Especializados,_ cursados e engajados); Soldados do Clarim ou Corneteiro de Primeira Classe) .... 130
Marinheiro, Soldado Fuzileiro Naval, Soldado de Primeira Classe. (Não Especializados) .......... .... .. ..... .. .. 105
Soldados Clarim ou Col'lleteiro de Segunda Classe<.. 90
Soldado do Exército, Soldado de Segririda Classe (Enga·
jactos), Soldado Clarim ou Corneteiro de Tercei.,f'Classe
........................... ._., ........~ ................ '-........ 68
Marinheiro-Recruta, Recruta, Soldado, Soldado-Recruta, Soldado de Segunda-Classe (Não Engajados).... 29
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O Presidente da República, no uso das atribuições ciue
lhe confere o item III do artigo 55 da ConstítUiÇáo,
Decreta:
·~ Art: 1• O valor do soldo do posto de Aimirante-de-Esquadra, de que trata o artigo 148 da Lei n' 5.787, de 27
de junho de 1972, é fixado em Cr$18.090,00 (dezoito mil
e noventa cruzeiros), observados os índices estabelecidos nf
Tabela de Escalonamento Vertical anexa ao Decreto-Lei n"'
1.447, de 13 de fevereiro de 1976.
ATOS DO PODER LEGISLATlVO
Art. 2• O artigo 127 di Lei n' 5.787, de 27 de junho
de 1972, passa a vigorar com a seguinte redação:
---- - "Ari. 127. O adicional de InatiV"iâclde men-cion-cldo
no artigo 110 é calcU.IaàO-inensainien.te_sobre os respectivos pfoventos e em funçãó di' soma do tempo de
efetivo serviço com os acrésCimoSasseiurados,_na legis- fação e~ _vigor, para esse fíiD, ·nas· seguintes condições:
1-20% (vinte porcento), quando o tempo computado for de 35 (trinta é cinco) anos;
2 _,.. 15% (quinze por Cento), quando o- tenlpo
computado for de 30 (trinta) anos."
Art t 39- A despesa decorrente da aplicação deste decreto-lei será atendida à conta das dotações constantes do Orçamento da União:
Art. 49 Este- decreto~ lei _entrará em vigor eln 1~de março
de 1978,~ r~v_ogadas as disposiçóes em contrário.
Brasília-DF, 22 de fevereiro de 1978; 1579 da lndepend_ência e 90• da República. ~ERNESTO GEISEL- Geraldo
Azevedo Henning - Fernando Bethlem - J. Araripe Macedo
- Gustavo Moraes Rego Reis - Tacito Theophilo.

. DECRETO-L'ELN'' 1:693,
DE 30 DE AGOSTO DE 1979
Dá nova redação a dispositivos da Lei n~ S. 787,
de 27 de junho de 1972, alterada pelo Decreto-Lei D'
1.603, de 22 de fevereiro de 1978.
O Presidente da Repúblicit, no uso das ãtilbuiçdes que
- -lhe confere o artigo 55, itertfiii, da Constituiçiio~Decreta:
Art. 1• O artigo 127 da Lei n' 5.787, de 27 de junho
de 1972, alterado pelo Decreto-Lei n' 1.603, de 22 de fevereiro
de 1978, passa a vigorar com a seguint~ t:ed~ção:
''Art. 127. O adicional de !natividade mencionado
~o-artigo i10 é ~:a,lculado mensalmeD.t~ sobre os respectiyos proventos e em funçáo da soma do tempo de
efetivo serviço com os acréscimos assegurados, na legislação ê"In vigor, para esse fim, nas seguintes condiçõe~:
1-30% (trinta porcento) qttando o tempo com-putado for de 35 (trinta e cin_co) anos;
2-25% (vinte~ cirico porcento) quando o tempo
computado for de 30 (trinta) anos;
3 - 5% (cinco por cento) quanto Q tempo computado for inferior a 30 (trinta) anos."
Art. 29 Os ValOres percentuais- da grãiificação -a que se
refere o artigo 21, itens 1, 2, 3, 4, 5 e 6, da Lei n9 5~.787,
DECRETO-LEI N• 1.6()3,
de 27 de junho de 1972, passam· á set, respectivamente, os
DE 22DE FEVEREIRO DE 1978
seguintes:
-75% (setenta e cinco por cento);
Fixa o valor do soldo base do cálculo da remu- 5'5% (Cinqiientã e cinco poT êenlO);
neração dos militares e dá nova redação a dispositivo
-45% (quarenta e cinCo por cento);
dil Lei n' 5.787, de 27 de junho de 1972.
·
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-35% (trinta e cinco por cento);
-2.5% (vinte e cincO por cento);
_
--20% (vinte por cento).
:
·
.
Parágrafo único. Fica acrescentado_ ao Item 1 do arttgo
21 da Lei n• 5.787,"de 27 de junho de 1972, o curso de ingresso
no Quadro de Oficiais .Engenheiros da Aeronáutica.
Art. 3~ _A despesa decorrente da aplicação deste decreto-lei será atendida à conta das dotações constantes do Orçamento da União.
_ ___ _
Art. 4• Este decreto-lei entrará em vigor a I• de outubro
de 1979, ficando revogado o artigo 172 da Lein• 5.?87, de
27 de junho de 1972, e demais disposições em contráno.. .
Brasília-DF, 30 de ago~to de 1979; 158• da Indej:len.dencJa
e 91• da República - JOAO FIGUEIREDO - Max1miaoo
Fonseca- Walter Pires- Délio Jardim de Mattos- Samuel
Augusto Alves Corrêa.
DECRETO-LEI N• 1.824,
DE 22 DE DEZEMBRO DE 1980
Altera disposições da Lei n• S. 787, de 27 de juobo
de 1972, modificada pelo Decreto~Lei n~ 1.693, de 30
de agosto de 1979, extingue gratificação e dá outras
providências.
O Presidente da RepUblica, no uso das atribUiçOes qu~
lhe confere o artigo 55, item III, da Constituiç~o: Decreta:
Art. 1<:> Para o cálculo de concessão de gratificações e
indenizações ao militar das Forças Armadas, na ativa, no
País, tomar-se-á por base o valor do soldo do posto ou graduação que efetivamente possuf O iriilitar, ressalvado o disposto
nc artigo 9• da Lei n• 5.787, de 27 de junho de 1972.
.
Art. 2~ O militar, em efetivo serviço, fará jus -às Seguintes
gratificações e indenizações:
_ _ I - Gratifiéaçáo de Tempo de Serviço;
II - Gratificação de Serviço Ativo;
III - Gratificação de Localidade Especial;
IV - Indenizações:
a) Diárias
b) Ajuda de Custo
c) Transporte · ·
d) Representação
e) Moradia
f) Habilitação Militar
_.
.
g) Compensação Orgânica.
:
Art. 39 Para os fins do disposto no artigo 19, o valor
do soldo do posto de Almirante-de-Esquadra, de que trata
o· artigo 148 da Lein•5.787, de27de junho de 1972, é fixado
em Cr$49.995,00 (qUarenta e nõve mil, novecentos e noventa
e cinnco cruzeiros), ·observados os índices estabelecidos na
Tabela' de EscalonameritO Vertical anexa ao Decreto-Lei n 9
1.447, de 13 de fevereiro de 1976.
Parágrafo único. Aplica-se ao valor do soldo fixado neste
artigo o disposto no artigo 19, item I, do Decreto-Lei n91.819,
de 11 de dezembro de 1980.
Art. 49 As Gratificaçõe:fde TeMpo de Se-rViÇo de Serviçci
Ativo e de Localidade Especial são devidas na forma estabelecida nas Seçóes II, IV e V, Capítulo III, Título II, da Lei
n• 5.787, de 27 de junho de 1972.
Art. 59 As Indenizações de que trata o item IV, letras
a, b, c, d, e e g, do artigo 29, são çlevidas de conformidade
com o prescrito nas Seções II, III, IV, V, VI e VII, Capítulo
IV, Título II, da Lei n• 5.787, de 27 de junho de 1972.
.
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Art. 69 A Indenização de Habilitação Militar é devida
a partir da data de conclusão do respectivo curso~
§ 19 Sómente seráo cOnsiderados, para efeito de lndenizaçáo de Habilitação Militar, os cursos de extensão com duração igual ou superior a 6 (seis)_ meses, realizados no País
Ou rio Exterior.
f29 Nas ocorrências de mais de um_ç_urso, será atribuída
somente a indenização de maior valor percentual.
§ 39 As condições, os cursos que constituem direito à
Indenização de Habilitação Militar, bem como o valor das
indenizações, serão regulados em De_creto comum às Forças
Armadas.
Art. 7~ Fica -extinta a Gratificaç3o de que trata a Seção
III, Capítulo III, Título II, da Lei n• 5.787, de 27 de junho
de 1972.
- ··
· -

Art. 8• Os artigós 110, 113, 123 e127, da Lei n' 5.787,
de 27 de junho de 1972, passam a vigorar ·com a s-eguinte
rédação:
"Art. 110. A remuneração do militar, na inatividade - reserva remunerada ou reformado --compreende:
1. Proventos;
2. Auxilio-Invalidez;
3-. IndenizaçãO de Habilitação Militar;
4. Indenização de Representação na Ina_ti~idade;
e
5. Indenização de Compensação Orgânica.
§ 19 A remuneração dos militares na inatividade
será revista seinpre que, pOr motivo de alteração _5io
poder aquisitivO da moeda, se modificar a remuneração
dos militares da ativa.
§ 29 As indenizaçóes de que trata esta artigo são
--- isentas de qualquer tributação.
Art. 113. Proventos são o quantitativo-em dinheiro
que o militar percebe na inatividade, quer na reserva
remunerada quer na situação de reformado, constituídos pelas seguintes parcelas:
1 -Soldo ou Quotas de Soldo;
2 -Gratificação incorporável.
Art. 123. É considerada Gratificação incorporável
a Gratificação de Tempo de Serviço.
Parágrafo único. A "base de cálculo"-Pitra o pagamento da gratificação prevista neste arligo, dos amemos
e de outros direitos dos militares na inatividade remunerada será o valor do Soldo ou Quotas de Soldo a
que o militar fizer jus na iDatividade. ' Art. 127. As Indenizações_de Habilitação Militar,
de Representação na !natividade e de Compensação
Orgânica são devidas na forma seguinte:

I - Indenização de Habilitáção Militar nos mes1119S percentuais fixadps para o militar da ativa, calculados sobre o valor do fespectivo Soldo ou Quotas
_qe_Soldo;
__
---- - II - Indenização de Representação na !natividade calculada mensalmente sobre os respectivos proventos acrescidos das InÇen~~çõ~s ~e_ Habilitação Militar
- e de CompenSação Orgânica; e em função da soma
do tempo de efetivo--serviçO, cóm os acréscimos de·
_. tempo_ de serviço computáveis para tOdos os efeitos
legais. O_ valor dessa Indenização será regulado em
decreto cOmum às Forç_as Armadas; e
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III - Indenização de Compensação OrgâniCa na
forma estabelecida nos arts. 68, 69, 124, § 1•, 134 e
135 desta lei."

Art. 9• A despesa decorrente da aplicação deste decreto-lei será atendida à conta das dotações constantes do Orçamento da União para o exercício de 198L
.
Art. 10. Este decreto-lei entra em vigor em 19 de janeiro de 1981, revogadas as disposições-em. Coritrário.
Brasília- DF, 22 de dezembro de 1980; 159• da Independência e 92• da República. -JOÃO FIGUEIREDO - Maximiano Fonseca - Emaoi Ayrosa da Silva - Délio Jardim
de Mattos- José Ferraz da Rocha.
DECRETO-LEI N• 1.848,
DE 6 DE JANEIRO DE1981
Dá noviú'eiliiçao dispoiilllvos da Lei n• 5.787,
de 27 de junho de 1972, alterada pelos Decretos-Leis
n~ 1.693, de 30 de agosto de 1979, e 1.824, de 22 de
dezembro de 1980.

a

O Presidente da República, no uso das atribuições que
lhe confere o art. 55, item III, da Constituição, ctecr_eta:
Art. 1• Os itens 1 e 2 do art. 137 da Lei n• 5.787, de
27 de junho de 1972, passam a ·vigorar com a seguinte redação:
"Art. 137. -···························~---·-· .. •·····•·•··
1. o soldo do posto ou- da graduação efetivos,
acrescidos da gratificação de tempo de serviço e da
indenização de habilitação rililitar, para o militar da
ativa;
2. oS" proventos, acrescidos das indenizaçóes de
habilitação militar e de compensação orgânica, para
o militar da reserva remuneraqa ou reformado."
Art. 29 ESfff decreto-lei vigora à párlir de 1<i de janeiro
de 1981, ficando revogadas as disposições em contrário.
Brasília -DF, 6 de janeiro_ de 1981; 16Ü' da Independência e 93' da República. - JOAO FIGUEIREDO - Maximiano Fonseca - Ernani Ayrosa da Silva - José Ferraz da
Rocba - Délio Jardim de Malln<.
DECRETO-LEI N• 1.901,
DE 22 DE DEZEMBRO DE 1981
Fixa o valor do soldo-base do cálculo da remuneração dos militares, extingue gratificações e dá outras·

providências.
O Presidente da República, no uso das atribuições que
lhe confere o art. 55, item III, da Constituição, decreta:
Art. 1 Para os fins de aplicação dos índices estabelecidos na Tabela de Escalonamento Vertical anexa ao Decreto-Lei n• 1.447, de 13 de fevereiro de 1976, é fixado em
Cr$102.960~00 (cento e dois mil, novecentos e sessenta cruzeiros), o soldo do posto de Almirante-de-Esquadra, de que
trata o art. 148 da Lei n' 5. 787, de 27 de junho de 1972.
Art. 2~> Ficam extintas as gratificações a que se· rf:1erCm
os itens II e III do art. 2~> do Decreto-Lei n~" 1.824, de 22
de dezembro de 1980.
Art. 3~> O militar em serviço ativo fará juS à ID.derii.Zação
de Localidade Especial quando servir em regiões inóspitas.
seja pelas condições precárias de vida, seja pela insalubridade.
§ 111 A Indenização de que trata este artigo terá valores
correspondentes às categorias em que forem classificadas as
regiões ·consideradas localidades especiais, de acordo com a.
variação da~ condições de vida e insalubridade.
<:>
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§ 29" E assegurado o direito do militar à IndeniZaçãO
prevista neste artigo nos seus-afastamentos de sua Otganiz_ação
.Militar, por motivo de serviço, férias, luto, núpcias, dispensa
do serviço, hospitalização ou licença por motivo de acidente
em serviço ou de moléstia adquirida em conseqüência de inospitalidade da região.
§ 3~' O POder Executivo, em decreto comum às Forças
Armadas, regulará o disposto no § 111 deste artigo.
Art. 4• A Diária de Alimentação de que trata o parágrafo único do art. 36 da Lei n• 5. 787, de 27 de juobo de
1972, é concedida com base no maior valor de referência
resultante da aplicação da Lei n~" 6.205, de 29 de ªf:?ril de
1975.
.
Parágrafo único. O- valor d3 Diária de Alimetitação,
em percentuais calculados sobre o maior valor de referência
e considerado o posto ou graduação do militar~ será regulado
pelo Poder Executivo, em decreto comum às Forças Armadas.
Art. 5"' O militar em serviço ativo fará jus a uma indenização mensal para moradia, correspondente a 30% (trinta
por cento) do soldo do respectivo posto ou graduação, quando
possuir dependente e a 10% (dez por cento) do so~do do
respectivo posto ou graduação, quando não possuir dependente.
§ 1"' Quando o militar ocupar imóvel Sob responsabih"dade do respectivo Ministério, o quantitativo correspondente
à lndenização para Moradia será sacado pela Repartição competente e recolhido àquele Ministério para atender à conservação, despesas de condomínio e à construção de novas residências para o pessoal, na forma que dispuser o regulamento.
§ 2~ Quando o militar ocupar imóvel da União, sob
a responsabilidade de outro órgão, descontará, em favor deste,
da Indenizaçã~ a_gut? faz jus, impOrtância coriespo:ridente
ao- -alUguel e ao condomínio.
,
·
__ _
§ 3~ O P~derExecUtivo po~erá reduzjr_qu_~l_evarQ valor
da lD.de:Ó.izaçáo a que se refere este artigo.
Art. 6'? É devida ao militar da ativa, servindo em corpo
de tropa, base ou navio de guerra, a Indenização de Tropa.
§ 1"' As condições, as especificaçdes das organizações
militares consideradas corpos de tropa, bases ou navios de
guerra, bem como· o valor da Indenização, serão reguladQs
pelo Poder Executivo, em deCreto comum às Forças Armadas,
no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, a contar da data da
entrada em vigor deste decreto-lei.
§ 2" Os efeitos financefros decorrentes deste artigo vigoram a partir da data da publicação do regulamento de que
trata o parágrafo anterior.
Art. 7'1 A lndenização a que se refere o item 4 do art.
110 da Lei n' S. 787, de 27 de junho de 1972, na redação
dada pelo Decreto-Lei n• 1.824, de 22 de dezembro de 1980,
passa a denominar-se Indenização Adicional de !natividade.
§ 1• A Indenização de que trata este artigo é calculada
mensalmente sobre os respectivos proventos, acrescidos das
Indenizações de Habilitação Militar e de Compensação Orgânica, e em função da soma do tempo de efetivo -serviço, com
os acréscimos de tempo de serviço computáveis para todOs
os efeitos legais, nas seguintes condições:

I -45% (quarenta e cinco por cento) quando
tempo computado for de 40 (quarenta) anos;
II- 35% (trinta e cinco por centc) quando o tempo computado for de 30 (trinta) anos;
III -20% (vinte por cento) quando o tempo computado for inferior a 30 (trinta) anos.
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§ 29 O Poder Executivo poderá reduzir ou elevar os
percentuais previstos no pãrágrafo anterior.
-

Art. go;~ Para os fins da Lei no 5.787, de 27 de junho
de 1972; considera~se como comisSão o cargo rriilitar--qlú!,
não constando em "Quadro de Efetivo••, "Quadro de Qrgani~
zação", "Tabela de Lotação" ou dispositivo legal, e em razão
de generalidade, peculiaridade, duração, vulto ou natureza
das obrigações a ele inerentes, é p:i-ovido em caráter temporário ou eventual.
-~ ~
Art. 9 9 O militar_ que- usar o direito de opção a que
se refere o art. _6", item -z, da Lei no;o 5.787, de 27 de junho
de 1972, fará jqs à _representação mensal do cargo__ público
civil temporário. -- - -Art. 10. O valor do sold_o a que se refere o art. 19 deste
decreto-lei é reajustãdo em:
1-40% (quarenta por cento), a partir de 1? de
janeiro de 1982; e
II -30% (trütta por cento), a partir de lo de m••~
de 1982. _

Parágrafo úilico. 0 peréeritual fixa:ao no_item mn-Cidirá
sobre _o valor do soldo resultante da aplicação do disposto
no item I.
Art. 11. Ao militar já na situação de inatividaae-re-mu:
nerada, que venha a ser julgado inválido, impossíbilitado total
e permanentemente para qualquer trabalho ainda que sem
relação de causa e efeitO com o exe:rcíc16 de suas- fup.çõe_S
enquanto esteve na ativa, aplica-se o disposto no art. 126
e seus §§ lo, 3', 4o e 6o da Lei no 5.787, de 27 de junho
de 1972.
·
·
··
··
·· ·· · ··
Art. 12. Para o cãlculo de concessão de gratificação
e indenizações ao militar das Forças Armadas, na ativa, no
País, tomar-se-á por base o valor do soldo do posto ou- graduação que efetivamente possui o militar, acrescido de 10% (dez
por cento), ressalvado o disposto no art. 9~ da Lei n9 5.787,
de 27 de junho de 1972.
Parágrafo único. A"base de cálculo" para pagamento
da gratificação incorporável, de indenizações e de auxl1ws
dos militares na inatívidacle remunerada será o valor do soldo
ou ciuoÍas de soldo a que o ~ilhar fízer jus _@ iilatívidãde,
acrescido de 10% (dez por cento).
Art. 13. O percentual a que se refere o § 39 do art.
170 da Lei no 5.787, de 27 de junho de 1972, é reduzido
de 20% (vinte por cento) pafà 10% (dez por cento).
Parágrafo único. _ O dispo"sto __ neste attfgo não se aplica
aos militares que já se enci:mtr:ain na iilatividade, os quais
terão seus proventos de acordo com os direitos~que-·jâ lhes
~ .
.. . . __
foram atribuídos.
_
.
Art. 14. O direitO-as·Irid~nizações de_ Representação,
de Moradia, de Localidade EspeCial e de Tropa cessa na data
em que o militar for .desligado da ativa das Forças Armadas,
por:
I -anulação de incorporação, desincorporação,
licenciamento ou demissão;
II -exclusão a bem da disciplina ou perda do
posto e patente;
III - transferência para a reserva remunerada ou
reforma;
IV -falecimento.
Parâgfãfo único. Aplica-se a()_ ~ilita!, quanto às Indenizações de CompehS3.ção "Orgânica e de Habilitação Militar,
o disposto neste artigo, exceto quanto ao item III.
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Art. 15. Suspende-se, temporariamente, o pagamento
-das indenizações referidas no artigo anterior, ao militar:
I - nos casos previstos no art. 6" da Lei n" 5. 787,
de 27 de junho de 1972;
II -no cumprimento de pena decorrente de sentença passada em julgado;
_
III~ em licença, por período superior a 6 (seis)
meses contínuos, para tratamento da saúde de pessoa
da fami1ia;
- --- --_IV- que tiver excedido os prazos legais ou regulamentares de afastamento do serviço;
V- afastado do cargo ou comissão, por incapacidade profissional ou moral, nos termos das leis e
regulamentos militares;
VI- no período de ausêrrcia não justificada.
Parágrafo único. Suspende-se o pagamento da
-_ I.p_9enízação de Localidade Especial ao militar quando
em Licença Especial.
Art. 16. O militar que, por sentença passada em julga·
do, for absolvido de crime que lhe tenha sido imputado, terá
direito às indenizações que deixou de receber no período em
que esteve afastado_ do serviço à disposição da Justiça.
-Parágrafo único._ , Do indulto, perdão, comutação ou li·
vrarnento condicional, não decorre direito do militar a _qual·
quer remuneração a que tenha deixado de fazer jUs por força
de dispositivo deste Decreto-Lei, da Lei n9 5.787, de 27 de
junho de 1972, ou de legislação específica.
Art. 17. Aplica-se ao militar desaparecido ou extraviado, quanto às indenizações, o previsto no art. 8" e seus parágra·
fos da Lei no 5.787, de 27 de junho de 1972.
Art. 18. Em situações não previstas il.os artigoS anteriores, o Ministro Militar respectivo poderá determinar o paga·
rnento das_ Indenizações de Habilitação Militar e de Repre·
sentação ~u suspendê-lo.
Parágrafo único. O pagamento das Indenizaçõ.es de Habilitação Militar e de Representação, na forma deste artigo,
· será efetuado de __conformidade com o estabelecido no art.
!53 da Lei no 5.787, de 1972.
Art. 19. A despesa decorrente da aplicação deste decreto-lei será atendida â conta das dotações constantes do
Orçamento da União para o exercfcio de 1982.
Art. 20. Este decreto-lei entrará em vigor em 1~ de janeiro de 1982.
Art. 21. Ficam revogados os arts. 28, 29, 30, 31, 32,
60, 61, 62 e item II do art. 127 da Lei no 5.787, de 27 de
junho de 1972, e o art. 1~ do Decreto-Lei n" 1.824, de 22
de dezembro de 1980, e demais disposições em contrário.
~ Brasilia, 22 de dezembro de 1981; 160o da Independência
e 93o da Republica. - JOÃO FIGUEIREDO - Maximiano
Fonseca- Walter Pires- Paulo de Abreu Coutinho-- José
Gerardo Te_óPhilo Albano de Aratanha
DECRETO-LEI NO 2.201,
DE 27 DE DEZEMBRO DE 1984
Reajusta o valor do soldo base do cálculo da remuneração dos militares.
O Presidente da República, no uso das atribuições que
lhe confere o art. 55, iterri IIf,-da ConstitUição, decreta:
Art. 19 Fica extintO o acréscimo de 10% (dez por cento)
sobre o soldo do posto ou graduação, para cálculo de gratificações, de indenizações e de auxnios ao militar das Forças Arma-
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das, a que se referem o art. 12 e seu parágrafo único do
Decreto-Lei

n~"

1.901, de 22-de dezembro de 1981.

Art. 29 Para fixação do valor do soldo correspondente
ao índice 1.000 da Tabela de Escalonamento Vertical, anexa
ao Decreto~ Lei n 9 1.447, de 13 de fevereiro de 1976, tomar-se-á
por base 1,3 (um inteiro e três décimos) do valor atual do
mencionado soldo.
Art. 3"' Ficam revogados osarts. 99 e !O dª" Lei n"' 5. 787,
de 27 de junho de 1972 (LRM), que tratam dó pagamento
de soldo de posto ou graduação superior, ao militar no exercício de cargo ou comissão, cujo desempenho seja privativo
do posto ou graduação superior ao seu.
Art. 4~> O valor do soldo resultante da aplicação do disposto no artr Z' deste decreto-lei é reajUStado _em 75% (setent_a
e cinco por cento).
Art. 5"' A despesa decorrente da execução deste decreto-lei será atendida à conta das dotações constantes do Orçamento Geral da União para o exercício de 1985.
Art. 6"' Este decreto-lei entra em vigor em 19 de janeiro
·
de 1985.
Art. 7"' Ficam reVOgadas as disposições em contrário.
Brasília -DF~ 27 de dezembro de 1984; 163~' da Independência e 96• da República.- JOÃO FIGUEIREDO- Alfredo
Karam- José Magalhães da Silveira- Délio Jardim Mattos
- Waldir de Vasconcelos.
LEI N• 7.570,
DE 23 DE DEZEMBRO DE 1986
Estende os benefícios previstos no inciso II do art.
50 da Lei o• 6.880, de 9 de dezembro de 1980, aos
militares cjue menciona.
O Presidente da República
Faço saber que o Senado Federal decreta e eu sanciono
--__ - _ _
a seguinte lei:
Art. 1"' Aplica-se o disposto no inciso II do art. 50 da
Lei n• 6.880, de 9 de dezembro de 1980, ao oficial das Forças
Armadas que tenha passado para a inatividade na vigência
da Lei n" _5.774, de 23 de dezembro d~ 1971~ e que contava
mais de 30 (trinta) e menos de 35 {tririta e Círi_có) ariOs_ de
serviço.
§ 1" Excluem-se da aplicação das presentes disposições
os militares já contel:nplados com as vantagens concedidas
pelas Leis n•' 288, de8 de junho de 1948,6Hi, de 2de fevereiro
de 1949, 1.156, de 12 de julho de 1950 e 1.267, de 9 de
dezembro de 1950. _
____ .
§ 2"' Os benefíClõs peCuniáriOs -deoor-rerlteSd'a aplícação
deste artigo somente serão devidos a part~(~~ data desta
lei, mediante requerimento do interessado.
_.
Art. 2" O Poder EXecutivo regulamentará aplicação
desta lei de conformidade com as peculiaridades de cada Força.
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O _Presidente_ da República, faço saber que o Congresso
Nlicional decreta e eu sanciono a seguinte lei:
Art. 1• O art. 128 da Lei n' 5.737, de 27 de junho de
1972, que dispõe sobre a remuneração dos militares, passa
a vigorar acrescido de um parágrafo, a ser remunerado como
§ 1o, remunerando-se os demais:
"Art. 128- .............................................. ,
§ 19 O militar que, em virtu-de da aplicação do
caput deste artigo, venha a fazer jus, mensalmente, __
a um total de vencimentos inferior ao qu_e _yinha recebendo' terá assegurada percepção de remuneração
- mensal no valor correspondente ao total dos seus proventos na inatividade.
§ 2• ........... _ •.•......••.•...••••.•....••... -. ............. .

a-

Art. 2" Q_ Páder Executivo regulamentará a aplicação
desta lei de confor~i?a~e c?m a~ peculiaridades de cada Força.
ArL 3"' Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4~' Revog!lfll·Se as disposições em contrário.
Brasilia, 8 de abril de 1987; 166• da Independência e
99• da República. -JOSÉ SARNEY, Henrique Sabóla, Leônidas Pires Gonçalves, Octávio Júlio Moreira Lima.
DECRETO-LEI N' 2.409
DE 7 DE JANEIRO DE 1988
Aletra o Decreto-Lei n~ 1.901, de 22 de dezembro
de 1981.
O Presidente da Repúb!Íca, no uso da atribuição que
lhe confere o artigo 55, item III, da Constituição,
-Decreta:.
Art. 1• O § 1• do Artigo 7'
Decreto-Lei n• 1.901,
de 22 de dezembro de 1981, passa a vigorar acrescido de
um item, numerado como II, renumerando-se os demais:
"Art. 7° .....................,.. ......... ,u ••-. . . . . . . . . . . . . . . . .
§ 1• ........................ ~ .............................. .
I - ...........................................................•.
II -40% (quarenta por cento) quando o tempo
computado for de 35 (trinta e cinco) anos;
III - ........................ _..............................-."

·ao

. Art. 21' A despesa decorrente da aplicação deste decreto-lei será atendida à conta das dotações constantes_ do Orçamento da União.
Art. 3"' Este decreto-lei entrará em vigor a partir de
1• de janeiro de 1988.
Art. 4\' Revogam-se as disposições em conti"ário.
Brasilia-DF, 7 de janeiro de 1988; 167• da Independência
e 100• da República. - JOSÉ SARNEY - Paulo Roberto
Coutinho Camarinha

~ Art. 39 __ Esta lei entra e~__ vig?r ~~- d_?tã cfe sua pubii-caçao·.
- -Art. 4• Revogam-se as disposições cm contrário.
LEI N• 7.%3, de 21 de dezembro de 1989.
Brasília, 23 de dezembro de 1986; 165" da Independencia
Concede compensação pecuniária, a título de benee98•daRepública. -JOSÉSARNEY- Paulo Campos Paiva.
õcio, ao_ militar temporário das Forças Armadas, por
LEI N• 7.594, DE_8 DE ABRIL DE 1987
ocasião de seu licenciamento.
Altera dispositivo da Lei n~ 5.787, de 27 de junho
O Presidente da República, faço saber que o Congresso
de 1972, que dispõe sobre.a remuneração de militares Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei:
Art. 1~ O o(icial ou a praça, licenciado ex offício por
inativos convocados ou designados para o serviço ativo
ou exercício de cargo 011 função nas Forças Armadas.
término de prorrogação do tempo de serviço, fará juS à com-
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pensação pe-cuniária e-quiVãlente a t'(uma) remunerãçã~O rrien~
sal por ano de efetivo militar prestado, tomando-se com base
de cálculo o-·valor da remuneração correspondente ao posto
ou à graduação, na data de pagamento da referida compensação.
-§ 1o - Para efeito de apuração dos anos de efetivo serviço. a fração de tempo igual oti superior a cento .e oitenta
dias será considerada um ano.
,
§ 29-- O beneficio desta lei não se_ aplica ao período
do serviço militar obrigatório.
.
ArL 2"- O pecúlio será pago dentro de trinta_ dias do
licenciamento, de uma só vez ou parceladamente, mediante
acordo com o interessado.
Parágrafo único. O valo~ do pecúlio estará sujeito ·aos
reajustes previstos para -os servidores militares federais.
Art. 3~- O oficial ou a praça que for licenciado ex officio
a bem de disciplina ou por condenação transitada em julgado
não fará jus ao beneficio de que trata esta lei.
Art. 4•-(Vetado.)
Art. 5o --As despesas com a execução desta leí correrão
à conta de dotações incluídas_ nos "Encargos Previdênciários
da União", do Orçamento Fiscal da União.
Art. 6'-'- O Poder Executivo baixará os atos necessários
à execução desta lei.
_
_
.
__ _
Art. 79 - Esta leí entra em vigOr nã data de sua publicação.
Art. 89 - Revogant:.se as-disposições cffi contrário.
Brasília. 21 de dezembro ge 1989; 168' da Independência
e 101• da República. -JOSE SARNEY- Valbert Lisieux
~~!l~!~o~ _!!~_ FJ_~~~~e~~-- _
LEI N' 3.765, DEA DE MAIO DE 1960
Dispõe sobre as Pensões Militares.
O Presidente da República
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu s_anciono a seguinte lei:
CAPÍTULO!
Dos Contribuintes e das Contribuições
Art. 19 São contribuintes obrigatórioS da pensãO militar, mediante desconto mensal em folha de pagamento, os
seguintes militares da ativa, da reserva remunerada e reformados das Forças Arrp.adas, do Corpo de Bombeiros e da
Polícia Militar do Dístrito Fed_eral:
a) oficiais, aspirantes a oficial, g~ai-das-mariÍlhas, subofi.
ciais, subtenentes e sargentos;
b) cabos. soldados, marinheiros, taifeiros e bombeiros,
com m_ais de 2 (dois) anos de efetivo serviço,- se ~a at~-~~;
ou com qualquer tempo de serviço, se reformadOs ou asilados_.
Art. 2'1. Os oficiais demitidos a pedido e as praças licenciadas ou excluídas poderão continuar corno contribuinte? da
pensão militar, desde que o requeiram e se obriguem ao paga~
menta_ da respectiva contribuição, a partir da data em que
forem demitidos, licenciados ou excluídos.
§ 19 O direito" de requerer e de contribuir para a pensãO
militar, na forma deste artigo, pode ser exercido também
por qualquer beneficíádó -da pensão.
§ 29 À faculdade prevista neste artigo somente pode
ser exercida no prazo de _1 (um_)_ ªno, çontado d_a data da
publicação do ato da demissão, licenciamento ou exclu_são.
Art. 3" A contribuição para a pensão-militar será igual
a 1 (um) dia dos vencimentos (soldo e gratificação) do contribuinte, arredondada em cruzeiros para a importância iinediaamente superior, qualquer que seja a fração de centavos.
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§ 39 A contribuição para a- pensão militar será igual
a I (um) dia dos vencimentos (soldo e gratificação) do contribuinte, arredondada em cruzeiros -para a importância imediatamente superior, qualquer que seja a fração de centavos.
§ 19 A contribuição obrigatória e facultativa 1 na inatividade, será igual à do militar da ativa, com o mesmo- pôsto
ou graduação.
§ 2~> Se o militar contribuir para a pensão de posto ou
graduação superior;-a contribuição será igual a 1 (um) dia
dos vencimentos desse posto ou graduação.
§ 39 Os oficí"aiS graduados no posto imediato Contribuem para a pensão militar conio se efetiVos fôssem no postO
da graduação.
---§ 49 O Oficial que atingir o numero 1 (um) da respectiva
-CS:cala contribuirá para a pensão militar do posto imediato.
§ 59 Os benefidáiiõs -da pensão militar, instituída por
esta lei, estão isentos de contribuição para a mesma, qualquer
que seja a sua· modalidade; esta isenção abrange, também,
os_beneficiáríoS dos militares já falecid_os.
Art. 4~ Quando o contribuinte obrigatório, por--qualquer circunstância, nãó- Constar-~da folha de vencimentos e,
assim, não puder ser _descontada a sua_ contribuição para a
pen-s-ão--militar, recolherá imediatamente, à Unidade a que
estiver vinculado a contribuição mefl:sal_q~e lhe couber pagar.
Não o fazendo, será descontado o total da dívida, assim que
for o contribuinte iricluído em folha.
Parágrafo único. Se, ao faleCer o contribuinte, houver
dívida de contribuição, caberá aos benefiCiários sã.ldá-h integralmente, por ocasião do primeiro pagamento da pensão.
Art. 59 O contribuinte facultativo, de que trata o art.
29 -âesta iei-,-qtHq:>assar24 (vinte- e- cruatro)- meses sem·recollier
a sua contribuição, perderá o direito de deixar pensão militar.
Se falecer dentro desse prazo, seus beneficiários são obrigados
a pagar integralmente a dívida no ato do primeiro pagamento
da pensão.
Art. 6~ É facultado aos militares de que trata o art.
!• desta lei, com mais de 30 (trinta) e 35 (trinta e cinco)
anos de serviço comPutável parã. fins de inatíVidade, contribuírem, respectivamente, para a pensão correspondente a um
ou dois postos ou graduações acima do ou da que possuem
desde que satisfaçam o pagamento das contribuições a partir
do mês seguinte àquele em que completaram o referido tempo
de serviço.
§ 19 O disposto neste artjgo abrange os ~ilitares da
reserva remunerada ou reformadas, designados para o exercício efetivo de serviço nas Organizações das Forças Armadas
e que; nesta situação, permaneçam por mais de 5 (cinco)
anos, desde que tenham mais de 30 (trinta) e 35 (trinta e
cinco) anos de serviço computável para a inatividade, contados
pela reunião dos dois períOdos de atividade.
§ 29 O militar qtie satisfazer··as cOndições do presente
artigo poderá contribuir para a pensão militar correspondente
a~ primeiro o_u a_? segundo posto ou graduação que se seguir
ao·que já possui na hierarquia das Forças Armadas, mesmo
que em seu q~adro ou organização não haja os respectivos
postos ou graduações.
CAPITULO II
Dos Beneficiários e sua Habilitação
Art. 79 A pensão militar defere-se na seguinte ordem:
I-à viúva;
II- aos filhos de qualquer condição, exclusive os maiores
do sexo masculino, que não sejam interditos· ou inválidos;
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A declaração de que tr?:_t3:_este artigo dever~ ser_

lactas para os filhos;
__
_
_
-_
feíta no- prazo de 6 (seis) meseS, sob pena de suspensão do
IV - à mãe viúva, solteira ou-desquitada, e ao pai invá- pagamento de vendrnentos, vantagens ou proventos.
lido ou interdito;
- - § 29 Dessa declaração devem constar:
V- às irnlãs germanas e consagüineas, solteiras, viúva·
a) nome e filiação do declarante;
ou desquitadas, belll como a_os inD.ãos menores mantidos pel<
b) nome da esposa e data do casamento;
_
contribuinte, ou maiores interditos ou inválidos;
c) nome dos filhos de qualquer situação, sexo e respectiva
VI- ao beneficiário ipstituído, desde que viva na depen- data de nascimento esclarecendo, se íor-o caso, quais os havidência do militar e não seja do Sexo masculino e maior de dos em matrimóniO ariterior ou fora do matrimônió;
21 (vinte e um) anos, salvo se for interdito ou inválido permad) nome dos irmãos, sexo e data do nascimento; nentemente.
_
__
_ _
_ __
, e}"riome dos netos, filiação, sexo e data do nascimento; __
§ 19 A viúva rião terá -direito à pensão militar se, por
f) nome, sexo e data do nascimento do beneficiário instisentença passada em julgado, houver sido considerada cônju- tuído, se for o caso;
.ge culpado, ou se, no desquite amigável ou litigioso, não
g) mençãó expressa e minu_ciosa do~ documentos comlhe foi assegurada qualquer pensão ou amparo pelo marido.
probatórios apresentados, citando a espécie de cada um, os
§ 29 A ínVaUdez do filh(), neto, irmã~, pai, bem como ofícios de registras ou outros que os expediram ou registraram
do beneficiário instituído comprovar-se-á em inspeção de saú- os ates originais, bem como os livros, números de ordem,
de realizada por junta médica militar ou do Serviço Público e das folhas onde constam e as datas em que foram lavrados.
Art. 12. A declaração, de preferência datilografada,
Federal, e só dará direito à pensão quando não disponham
sem emendas nem rasuras e firmas do próprjo Punho pelo
de meios para proVer a pr6piia Subsistência.- --Art._ 8~> O beneficiário a que se reiere_-o item VI do declarante,deveráte:raassinaturareconhecidapelorespectivo
artigo anterior poderá ser iOstituído a qualquer tempo. me- comandante, diretor ou chefe, ou por tabelião ou, ainda, pelo
diante declaração na conformidade do Capítulo III desta lei representante diplomático ou consultar, caso o declarante se
ou teStamento feito de acordo com a lei civil, mas só goz~rá encontre no estrangeiro.
Parág"rafo único. Quando 0 contribuinte sé achãr impossi-.
de direito à pensão militar se não houver benefidãrío legítimo.
Art. 9• A habilitação dos beneficiarias obedecerá à ordem de preferência estabelecida no art. 79 desta lei.
bilitado de assinar a declaração, deverá fazê-la em tabelião,
na presença de duas testemunhas.
_
§ 1~> O, beneficiário _será habiiitã:dõ OOm a pensão ihteArt. 13. A declaração feita na conformidade do artigo
gral; no caso de mais e Uf!I com ~-mesma precedência, a anterior será entregue ao comandante, diretor ou chefe, ao
pensão será repartida igualmente entre eles, ress~va.das as qual o declarante estiver subordinado, instruída com doeuhipóteses dos §§ 29 e 39 seguintes.
_ ---Ineiltaçáo do registro civil que comprove, não só o grau de
§ 2" Quando o contribuinte, alép-1. da viúva, deixar filhos ..parentesco dos beneficiáriOs eriiiflle'rados, m_as também, se
do matrimónio anterior ou ae outro leito, metade da pensão for o caso, a exclusão de beneficiários preferenciais.
Parágrafo único. A documentação de que trata este artigo _
respectiva pertencerá a viúva, sendo a outra metade_ distribuída igualmente entre os_filhos habilitados na conformidade poderá ser apresentada em original, ceitidão verbo ad verbum,
desta lei.
ou cópia fotostática, devidainente conferida.
§ J!> Se houver, fiimbém, filhos do contribuinte com_
Art. 14. Qualquer fato que importe em alteração da
a viúva OU fora do m3trimônio reconhecidos estes na forma declaração anteriOtóbriga o contribuinte a fazer outra, aditiva,
da Lei n9 883, de 21 de outubro de 1949 metade da pensão que, instruída com documentos comprobatórios, obedecerá
será dividida entre todos os filhos, adicionando-se à .metade ___ as mesmas formalídades exigidas para a d~claração inicial.
-Parágrafo úii_ico. A docUmentação serã restituída ao inte·
da viúva as coteis-partes dOs seus filhos.
§ 49 Se o contribuinte deixar pai inválido e mãe que ressado depois de certificados pelo comandante, diretor ou
vivam separados a pensão será ~ividida igualmente entre am~ chefe. na própria declaração, as espécies dos documentos_
bos.
·
apresentados com os dados relativos aos ofícios do registro
Art. 10. Sempre que, no início ou durante o processa- civil que os expediram, bem como os livros, números de ordem
menta da habilitação, for constatada a falta de declaração e respectivas folhas que contem os atos origiilais:
de beneficiário, ou se ela estiver incompleta ou oferecer margem a dúvidas, a repartição competente exigirá dos inter~s
CAPÍTULO IV
sados certidões ou qualquer outros documentos necessários
Das Pe_nsões
à comprovação dos seus direitn"'
-Art. 15. A pensão militar corresponde, em geral, a 20
§ }\' Se, não obstante a documentação_ apresentada, per- (vinte) vezes a contpbuição e __ ~erá paga•; mensalmente aos
sistirem as dúvidas, a prova será feita me~diante justificação beneficiárias.
·
judicial, processada preferencialemente na Auditoria Militar,
§ 19 Quando o falecimento do contribuinte se tenha
ou na falta desta, no foro civil. .
_
. _
verificado em conseqüência ·de acidente ocorrido em serviço
§ 2~" O-procesSo de h3bilitação à pensão mílitar é consi- ou de moléstia nele adquirida, a pensão será igual a 25 (vinte
derado de natureza urgente.
e cinco) vezes a contribuição. A prova das circunstâncias do
falecimento do contribuinte será feita em inquérito ou por
CAPÍTULO III
atestado de origem, conforme o caso.
·na Declaração de Benêrtciários
§ 2 9 Se a morte do contribuinte decorrer de ferimento
Art. 11. Todo contribuinte é obrigado a fazer sua decla- recebido, de acidente ocorrido ou moléstia adquiricta em operação de beneficiáriOS; qUe', salvo Prova em conffáiio, preva- rações de guerra, na defesa ou na manutenção_ da ordem inter·
le~rá para qualificação_dos mesmos à pensão militar.
na, a peru;ão será igual a 30- (trinta) vezes a contribuição.
w

6262 Sexta-feira 20

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL {Seçao II)

Art. 16. O direito à pensão fica condicionado ao recebimento de 24 (vinte e quatro) contribuições mensais, relativas
à pensão que será deixada aos beneficiários, pertnitind6--se
a estes fazerem o respectivo pagamento, ou completarem ·a
que faltar.
§ to O recolhimento poderá ser feito de urn_a só_ vez
em parcelas correspondentes ao_ valor da_contribuiç_ã_o.
§ zo;o A exigéncia deste artigo não se aplica ao reajustamento das pensões decorrentes da presente lei.
Art. 17. Todo e qualquer militar não contribuinte da
.Pensão militar mas em serviço ativo, cujo falecimentO ocorrer
nas circunstâncias previstas nos parágrafos d6 art. 15, deixará
a seus beneficiários a pensão que, na conformidade desses
parágrafos, lhe couber, qualquer que seja o seu tempo de
serviço.
§ 1" A pensão- militar a que se refere eSte_ artigo não
poderá ser inferior à de aspirante a oficial ou guarda~marinha,
para os cadetes de Exército e da Aeronáutica, aspira:Iiles de
marinha e alunos dos Centros ou Núcleos _de Preparação de
Oficiais da Reserva; ou à de 3" sargento, para as demais praças
e os alunos das escolas de formação de ,sargentos.
§ 2" Em qualquer dos casos estabelecidos neste_ artigo,
a outorgada pensão fica condicionada à satisfação prévia, pelos
beneficiários, da exigênCia-de que trata o art. 16.
§ 39 Para os efeitOs de cálculo da pensão, a contribuição
obedecerá à regra prevista no art. 39 da presente lei.
Art. 18. Os benefiCiários dos militares considerad_o_s_d_e~
saparecidos ou extraviados na forma dos_arts. 26 e 27 da
Lei n9 1.316, de 20 de janeiro de 1951, receberão, desde logo,
na ordem preferencial do art. 7a da presente lei, os venci~
mentos e vantagens a que o militar fazia jus, pagos pelo corpo
ou tepartição a que perten-cia.
-§ I• Findo o prazo de 6 (seis) meses referido ~no art.
27 da Lei n• 1.316, de 20 de janeiro de 1951, far-se-á a habilitação dos herdeiros à pensão militar, na forma prevista na
prese'nte lei.
§ 2" Reaparecendo b militar, em qualquer tempo, ser~
lhe-ão pagos os vencimentos e vantagens _a que fez jus,_ deduzihdo~s_e __d_eles as quantias pagas aos beneficiários a título de
pensão.
§ 39 Se o militar for considerado prision"eiro de guerra
ou internado em país neutro, seus beneficiários, na ordem
preferencial, receberão, desde logo, seus vencimentos e vanta~
gens, enquanto perdurar tal situação.
Art. 19. Aos militares de que trata o art. 17 da presente
lei aplica-se, também, o disposto no artigo anterior.
Art. 20. O oficial da atiVa, da reserva remunerada ou
reformado, contribuinte obrigatório da pensão militar, que
perde posto e ·patente, deixará aos seu herdeiros a pensão
militar correspondente ... Vetado.
Parágrafo único. Nas mesmas condições, a praça contri~
buinte da pensão militar com mais de 10 (dez) anos de serviço,
expulsa ou não relacionada como reservista por efeito de sen~
tença ou em virtude de ato da autoridade competente, deixará
aos seus herdeiros a pensão militar correspondente._.. Vetado.
Art. 21. A pensão resultante da pro-moção post~mortem
será paga aos beneficiáriOS habilitados, a partir da data do
ato da promoção.
Art. 22. O militar que, ao falecer, já preencha aS condi~
ções legais que permitem sua transferên-Cia para a reserva
remunerada ou reforma, em posto ou graduaç~o superiores,
será considerado promovido naquela data e deixará a pensão
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correspondente à nova situação, obedecida a regra do art.
6' desta lei.
CAPÍTULO V
Da Perda e da Revisão da Pensão Militar
Art. 23. Perderá o direito-à pensão:
I - a viúva que tenha má conduta apurada em processo
judicial, ou venha a ser destituída dO pátrio poder, na confor~
midade do art. 395 do Código Civil Brasileiro;
·
II- O beneficiário do sexo masculino, que atinja a maior
idade, válido e capaz;
III- o beneficiário que renuncie expressamente;
IV - o beneficiário que tenha sido condenado por crime
de natureza dolosa, ou que resulte a morte do contribuinte;
V -Vetado.
· Art. 24. A morte do beneficiáiiO que-·eslíVei''~DO gozo·
da pensão, bem como a cassação do seu direito à mesma,
em qualquer dos _casos do artigo anterior que -iri:tpOi'tarà n'3.
transferência do direito aos demais, beneficiários da mesma
ordem, sem que isto implique em reversão; não os havendo,
a pensão reverterá para os benefiárioS da ordem seguinte.
Parágrafo único. Não haverá, de modo algum, reversão
em faVor de beneficiário instituído.
CAPÍTULO VI ~
Disposições Transitórias
Art. 23:. _ Os contribuintes do atual montepio militar,
não abrangidos nos arts. 1" e 29 , terão seus direitos assegurados
e sua situação reguladas por esta lei, inclusive quanto à contri~
buição e aos beneficiários.
_
_ _ __
Art. 26. Os veteranos da campanha do Uruguai e Paraguí, ~em como suas vi~vas e filhas, beneficiadas com a pensão
especíãl instituída pelo Decreto~ Lei n9 1.544, de 25 de agosto
de 1939, e pelo art. 30 da Lei n• 488, de 15 de novembro
de 1948, e os veteranos da revolução acreana, beneficiados
cofn à pensão vitalícia e ·Intransferível instituída pela Lei n9
380, de 10 de setembro de 1948, passam a perceber a pensão
correspondente à deixada por um 29 sargentt3, na forma do
art. 16 desta lei.
Art. 27. A pensão militar é impenhorável e só responde
pelas consignações autorizadas e pelas dívidas contraídas pelos
herdeiros já no gozo da pensão.
Art. 28. A pensão militar pode ser r:equerida a qualquer
tempo, condicionada, porém, a percepção das prestações mensais à prescrição de 5 (cinco) anos.
Art. 29. É permitida a acumulação:
a) de duas pensões militares;
b) de uma pensão militar com proventos de disponibilidade, reforma, vencimentos, aposentadoria ou pensão proveniente de um único cargo civil.
Art. 30. A pensão militar será sempre atualizada pela
tabela de vencimentos que estiver em vigor, inclusive quanto
aos beneficiários dos contribuintes falecidos antes da vigência
desta lei.
§ 1~ O cálculo para a atualização tomará sempre por
base a pensão tronco deixada pelo centribuinte, e não as
importâncias percebidas pelos beneficiários em pensões subdivididas e majoradas ou acrescidas por abono.
§ 29 Em relação aOs beneficiários dos contribuintes já
falecidos, a nova pensão' substituirá o inontepio e o meio~
soldo, ou a ·pensão especial, não podendo, porém, nenhum
benefiCiáriO paSsar a perCeber pensão inferior ã que lhe vem
sendo paga.
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Art. 31. O processo·e:o p'agaiTieriio da pe-õsão militar,
inclusive os casos di\i-eversã<?: ~ melhori_a, são d~ co~petência
dos ministérios a que pertencerem os conti"ibuintes, devendo
ser submetidas ao Tribunal de Contas as respectivas cOnceSsões·, para julgamento da sua legalidade.
§ 1<;> Para o c-aso das pensionistas que, na data da publicação desta lei, já estejam percebendo suas pensões pelo Ministério da Fazenda, o processo e o pagamento' nos casos
de reversão e melhoria continuam sendo da competência do
mesmo ministériO.
§ 2~' O julgamento da legalidade da concessão, pelo Tribunal de Contas, importará no registro autoêiiáticó da respectiva despesa e no reconhecimento do direito dos beneficiários
ao recebimento, porexettfdos findos das mensali_dades seretivas a exercícios ã.nteriores, na forma do art. 29 desta lei.
Art. 32. _ A dotação necessária ao pagamento da pensão
militar, tendo em vista o disposto no art. 31 desta lei, consignada anualmente no orçamento da República" aos ministériOs
interessados.
Comissáo de Assuntos Económicos

O Sr. Nelson Carneiro__:. Sr. Presidente; peço·a palavra
pela ordem.
·
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Concedo
a palavra, pela ordem, ao nobre Senador Nelson Carneiro.
O SR. NELSON CARNEIRO (j'MDB- RJ. Pela ordem.
Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, lembro a V. Ex~_
que, quando Presidente desta Casa, também tomei medida
semelhante: no caso da lei salarial, declarei que a sessão de
sexta-feira seria uma sessão ordinária; Sofli por isso muitas
agruras, Sr. Presidente.
Lembro isso a V. Ex•, porque o Regimento diz que as
sessões de sexta e segunda-feira são sessões extraordinárias,
apenas destinadas à discussão. Claro que procurei me basear
no Regimento.
Mas quero lembrar a V. Ex~ que as críticas que recebi
então podem ser agora atribuídas a V. Ex' Não quero que
V. EXf sofra as mesmas agruras que sofri quaildo presidi esta
Casa, em que num projeto da maior impórtãnCia, que era
a lei salarial, declarei que a sessão-de sexta-feira seria uma
sessão ordinária.
De modo que não critico a decisão de V. Ex•, mas lembro
o antecedente, para que amanhã V. EXf, ao re_ceber as mesmas
críticas que recebi, esteja de corpo fechado para poder responder aos seus críticos. O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Nobre Presidente Nelson Carneiro, V. Ex' pode ter recebido críticas ao
longo dos dois anos em que exerceu a Presidência da Casa
com dignidade insuperável. Mas, ao término do mandato;
V. EX!' recolheu, na manifestação indiscrepante dos seus pares,
os aplausos e os elogios merecidos, porque a su"a atuação,
não apenas como Presidente da Casa mas também ao longo_
da sua trajetória política, foi indiscutivelmente exemplar ..
E presidindO, como seu sucessor, desta Casa, sinto-me
no dever de proclamar a dedicação, o espírito público, o zelo,
enfim, todos os atributos que caracterizaram o seu trabalho
no Senado Federal e nas outras áreas em que nacionalmente
se fez sentir o seu trabalho, sempre pertinaz, sempre dedicado
à causa da democracia e do interesse público.
Portanto, convocada sessão para amanhã, e nos termos
do art. 168 do Regimento, salvo em casos espeCiais, assim
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cOnsideradOs pela Presidência, não constarãO das- OrCfens _d_o
Dia das sessões ordinárias de segunda e sexta-feira matériaSde v_otação. Excepcionalmente, tratando-se de matériãs importantes, elas serão incluídas na sessão de amanhã.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Na presente
sessão terminou o -piáio para apresentação de emendas ao
Projeto de Resolução no 62, de 1991, de autoria do Senador
Jutahy Magalhães, que altera dispositivos do Regimento Inter..
no do Senado Federal.
.
ÂO projeto não foram oferecidas emendas.
,
A matéria será despachada às Comissões de C_onstitmção,
Justiça e Cidadania, e Diretora.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Na presente
sessão terminou o prazo para apresentação de emendas ao
Projeto de Lei da Câmara n' 92, de 1990 '(n' 4.084/89, na
Casa de origem), que disciplina o art. 100 da Constituição
Federal. dispondo sobre créditos alimentícios.
Ao projeto não foram oferecidas emendas.
A matéria será incluída em ordem do dia oportunamente.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -Nada mais
havendo a tratar, vou encerrar a presente sessão, designando
para a ordinária de amanhã a seguinte

ORDEM DO DIA
-lPROJETO DE DECRETO LEGISI:ATIVÓ
N' 111, de 1991
(Em regime de urgência, nos termOs do
art. 336, c, do Regimento Interno)
Discussão, em turno único do Projeto de Decreto Legislativo n' 111, de 1991 (n' 137/91, na Câmara dos Deputados),
que aprova o texto do Tratado para a constituição de um
rvtercado Comum entre a República Federativa do Brasil,
ã Re-pública Argentina, a República do Paraguai e a República
Oriental do Uruguai, firmado em Assunção, em 26 de março
de 1991. (Dependendo de Parecer da Comissão de Relações
Exteriores e Defesa Nacional.)

-2Redação Final
Projeto de Decreto Legislativo
No 46, de 1990
Discussão, em turno único, da Redação final (oferecida
pela Comissão Diretora em seu Parecer n' 315, de 1991),
do Projeto de Decreto Legislativo n' 46, de 1990, que homologa o Ato_ do Conselho Monetário Nacional que autorizou
a emissão adicional de papel-moeda, no exercício de 1988,
no valor de quinhentos e setenta bilhões e novecentos milhões
de cruzados novos.

-3-

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N' 46, DE 1990
(ncluído em Ordeffi do Dia, nos termos do art. 281 do
Regimento Interno).
Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução n 9
70, de 1991 (oferecido pela Comissão de Assuntos Económicos
como conclusão do seu Parecer n9 354, de 1991), rerratificando
a Resolução n' 85, de 1990, que autorizou a Empresa Brasileira
de Telecomunicações S. A. (EMBRATEL) a contratar quatro
operações de crédito externo.
-
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O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -Está encer·
rada a.sessão
(Levanta-se a sessão às 20 horas e 29 minutos)
ATA DA 95• SESSÃO, REALIZADA
EM 20 DE JUNHO DE 1991
Publicada no DCN- Seção II- de 21-6-91)
Retificação
Na página n' 3565, I' coluna, no art. 2' do Projeto de
Lei do Senado no 233, de 1991,
Onde se lê:
... Lei Complementar n' 11, de 25 de maio de 1971.
Leia-se:
... Lei Complementar n' 11, de 25 de maio de 1991.
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ATA DA 97• SESSÃO, REALIZADA
EM 24 DE JUNHO DE 1991
(Publicada no DCN- Seção II- de 25-6-91)
Retificação
Na página n9 3660, 3" cOluna, na ementa do Projeto·d~·
Lei do Senado no 236, de 1991, ·
·
·
Onde se lê:
PROJETO DE LEI DO SENADO No 236, DÊ 1991
Dispõe sobre a criação da Comissão_ Regional de
Ciência e Tecnologia para o Nordeste - CRTC/NE. e
dá outras providências.
Leia-se:

PROJETO DE LEI DO SENADO No 236, DE 1991
_Dispõe sobre a criação da Comissão Regional de

Ciência e Tecnologia para o Nordeste dá outras providências.

CRCT/NE e
·

República Federativa do Brasil
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SUMÁRIO
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tro operações de crédito externo. Aprovado. A Comissão
Dítetora: para a redação final.
1.3.1 -

Matérias apreciadas após a Ordem do Dia

-Projeto de Lei da Câmara n"' 78/91, em .regime de
urgéncia, nos termos do Requerimento n-<> 644/91, lido no
Expediente. Aprovado, após parecer da comissão competente, tendo usado da palavra os Srs. Nelson Carneiro,
Humberto Lucena, Marco Maciel e Chagas Rodrigues. À
sanção.
-Projeto de Lei da Câmara n9 79/91, em regime de
urgência, nos termos do Requerimento n? 643/91, lido no
Expediente. Aprovado, após parecer da comissão competente, tendo usado da palavra os Srs. Jutahy Magalhães,
Nelson Carneiro, JOsé Paulo Bisol, Mansueto de Lavor,
Marco Maciel, Humberto Lucena, Chagas Rodrigues, Lavoisier Maia e feito declaração de voto os Srs. Jutahy Magalhães e Lavoisier Maia. À sanção.
- Redação final do Projeto de Resolução n' 70/91.
Aprovada, nos termos do RequerimentO no 645/91. À promulgaçãoc
---
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1.3.2- Discursos após a Ordem do Dia
SENADOR JUTAHY MAGALHÃES- Criação de
copo medidor de perdas na colheita de soja e trigo, pela
Embrapa.

SENADOR LAVOISIER MAIA- Greve dos fun·
cionários do Banco do Brasil.
SENADOR RONALDO ARAGÃO- Necessidade
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Sessão, em 20 de setembro de 1991

1~ Sessão Legislativa Ordinária, da

49~

Legislatura

Presidência do Srs. Mauro Benevides, Alexandre Costa,
Meira Filho e Beni Veras
As 9 HORAS, ACHAM-SE PRESENTES OS SRS. SENADORES:Albano Franco - Alexandre Costa - Aluizio Bezerra
- Beni Veras - Chagas Rodrigues - Coutinho Jorge Epitácio Cafeteira - Guilherme Palmeira - João Cã.Imorl
-João França _:_:Lavoisier-Maia - Levy Dias- Lourival
Baptista - Mansueto de Lavor- Maurício Corrê a - MaurO
Benevides - Meira Filho - Nelson CarneirQ - Ronaldo
Aragão - Wilson Martins.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - A lista de
presença o comparecimento de 2Q Srs. Senadores. Havendo
número regimental, declaro aberta a sessão_._

Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trab(ltn0s.
O Sr.. 1o Secretário procederá à leitura do Expediente.
É lido o seguinte
_
_

EXPEDIENTE
AVISO DO
MINISTRO DA INFRA-ESTRUTURA
N9 598/91, de 18 do corrente, encaminhando a complementação das informações prestadas pelo Ministério da InfraEstrutura sobre os quesitos constantes do Requerimento n?
336, de 1991, de autoria do Senador Eduardo Suplicy.
(Encaminhe-se cópia ao requerente)
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O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)_-:- A Presidência recebeu a Mensagem n\' 246, de 1991_(n~ 499/91, na
origem), através da qual o Presidente da República comunica
que se ausentará do País no período de 20 a 23 de setembro.
a fim de participar, em Nova Yorque, da abertura da XLVI
Sessão-da Assembléia Geral das Nações Unidas.
É a seguinte mensagem recebida:
MENSAGEM N• 246, DE 1991
(N• 499, na origem)
Excelentíssimos· Senhores menibTos do Senado ·Fectúal:
Tenho a honra de informar VOsSas ExcelênCías-de que-deverei ausentar-me do País no período de 20 a 23_de setembro, para participa_r, ~':!1 ~9vª I~rque_9a abertl,!ra da XLVI
SesSão da Assembléia Geral das Naçõ~s Unidas.
_
2. Minha presença nas Nações Unidas, onde deverei
abrir o debate geral da XL VI Sessão, em momento de sirigular
importância pata a Goiijuntuia-íntern2cioflal; êOns-tituirá oportunidade para encontros e conversações com mandatários de
outros países e com o Secretário-Geral daS--Nações U:rlidas.
Minha agenda em Nova Iorque prevé, entre outros, encontros
com a Primeira-Ministra Gro Brundtland, da NorUega, e com
o Presidente George Bush.
Brasília, 18 de setembro de 1991.- Fernando Collor.
O SR. PRESIDENTE-(Mauro Benevides)::.. A Presi·
dência deferiu, ad referendum da Comissão Diretora, os seg~lill:tes req~erimento~ de informações;_
- - --N' 607, de 1991. do Senador Eduardo Suplicy.ao
secretário de DesenvolvimentO Regional d3. Presidência da
República;
- _ - n" 608. de 1991. do Senador Teotónio Vilela Filho,
ao Ministro da Educação; e
-N• 618. de 1991, do Senador Eduardo Suplicy, ao
:Ministro-da Infra-Estrutura.
·0 SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Há oradores
inscritoS.
Concedo a palavra ao nobre Senador Co_utinho Jorge.

O SR. COUTINHO JORGE PRONUNCIA DIS·
CURSO QUE ENTREGUE À REVISÃO DO ORADOR, SERÁ PUBLICADO POSTERIORMENTE.
Durante o discurso do Sr. CoUtinho Jorge, o Sr.
Mauro Benevides, Presidente, deixa a cadeira da presidência, que -é ocupada pelo Sr. Beni V eras, Suplente
de Secretário.
O SR. PRESIDENTE (Beni Veras) -Tem a palavra
o nobre Senador Eduardo Suplicy.
O Sr. Eduardo Suplicy pronuncia o discurso que,
entregue à reviSâo do orador, será publicadO posteriormente.
O SR. PRESIDENTE (Beni Veras) -Com a palavra
o eminente Senador Nelson Carneiro.
O SR. NELSON CARNEIRO (PMDB - RJ. Pronuncia
o seguinte discurso.)- Sr. Presideç._te"-- Srs._ Senadores, confesso á-V. Ex~s que foi com mistO-de alegria e de triSt~za
que abri os jornais de hoje.
Aqui está: de um lado a afirmação "Colloi,- seio emendãv
vamos chorar juntos depois". Por enquanto, Sua- Excelência
está rindo às gargalhadas na fotografia. Não s_ei se Sua Exce·
lência está se preparãrido para rir, agora, para ter tempo
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de chorar depois, ou Se devemos começar a -chorar, agora,
quando temos em mãos o Emendão, custosa e demoradamente, trabalhado pelo Poder Executivo. É pena que tantos
juristas interessados em enviar ao CongresSO_ Nacional um
projeto de emenda constitucional, como eles chamam, o
emendão, a emendinha, não tenham lido sequer o Regimento
Interno do Senado Federal e não saibam distinguír entre revisão constituciOnal e emenda constitucional! Em 1993, por-dispositivo constitucional, d~e data·· fixa e ii'removível, im-exrVel
---vamos repetir a expressão do Ministro do Trabalho haverá uma revisão constitucional. -E um projeto só, com
várias modificações. É a revisão- c-onstituciOnal. A emenda
constitucional é diferente. Tantos juristas não sabem disso,
Sr. Presidente?! Aqui, está no Regimento Interno do Senado
Federal, um simples dispositivo que deve ser revisto pela douta
Comissão de Assuntos Econômicos que doravante vai apoiar
sempre sobre a constitucionalidade dos dispositivos. Diz o
seguinte o art. 371 do Regimento Interno do Senado Federal,
referindo-se à emenda constitucional:
"E vedada a aPresentação de proposta que objetiva alterar dispositivo sem correlação direta entre si."
Aqui está a definição do que seja emenda constitucional.
Inteiramente diversa do que seja revisão constitucional. Pois,
então, há seis meses o _Governo, com os seus juristas, éo:ITlos_s_eus líderes políticos, está examinando a rnaféria e chegam
à~COliclusão de que para nós_ ~atarmos isso que eles chamam_
de emendã, -temos que reformar primeiro o Regimento. E
temos qõe reformar, e vamos reformar. O Senador· Marco
~aciel vai encestar mais uma ve_z.. Amanhã ou depoiS surgirá
a ~rtlenda, a Mesa mandará ouvir a opinião da ConiiSsáo
de Assuntos Económicos e, então. a etnenda caiiá.
É a solução, Sr. Preside.nte, para que Sua Excelência
possa contini.i3r--sorrírid0, para que não chore depois. Ele
díz - "Sem o Emendão, vamos chorar junto_s depois". Ninguém quer que o Presidente chore. Vamos fazer a vontade
de Sua Excelência. Ontem, quando me mostravam, eu pensei
que fosse um ato adicional. Não era ato adicional, era um
disparate. Não há como confundir revisão constitucional. Nem
o mais primário dos estudantes de direito, nem ·o mais analfabeto dos homens públicos deste País confunde emenda constituciomil com revisão constitucional. Aqui estão vários dispoSitivos: nenhum tem ligação com outro. T~mos, aqui, o art.
21, depois vem o art. 37,- a seguir õ att. 40. É ãquela revisão
que está para ser feita em 1993 e _que nós vamos fazer no
ano de 1991.
E tudo isso contil.ndo com a ingelluidade, com a boa
vontade e, quase que diria, com a tolerância, para não usaroutro nome, do Poder Legislativo.
Isso é uma oferisa, Sr. Presidente! É uma ofensa que
se mande para esta Casa, ao rrienos para estudo, com o título
de emenda constitucional, aquilo que contraria frOntalmente
o que seja emenda constitucional.
O que está aqui é ulri disparate trabalhado durante meses
Do Seio do Poder EXeCutivo, com todos os seus juristas, com
todos os seus consultores.
- O Sr. Divafd-o Suruagy - Nobre SenadÕr Nelson Carneiro,_V. Ex' me permite um aparte?

O SR. NELSON CARNEIRO- Pois não.
O Sr. _Divaldo_ Sururagy - V._ Ex~ traduz como poucos
parlamentares a dignidade do Poder Legislativo.

--~--

6268 Sábado 21

~~~~~~~~~~~-------

DIÁRIO DO CONGRESSO-NACIONAL (SeÇão II)

O SR. NELSON CARNEIRO- Muito obrigado a V.
Ex~.

O Sr.· Divaldo Suruagy --V.-Ex• coloca-se, hoje, eiltre
aqueles homens que estão acima do bem e do mal com muita
propriedade. V. Ex~ é um património da classe política e um
exemplo de que política pode ser feita com dignidade, com
honradez, num País que está atónito diante de tanta corrupção. E, o que é singular: nós temos corrupção sem corruplo_s.
Não existem corruptos no Brasil, só existe a .corrupção. Então,
é um paradoxo que o Brasil está exportanto para o resto
do munqo. O Governo afirma que não há corruptos, e todo
dia, todo dia, a imprensa noticia eSCândalos e mais escândalos
nos órgãos do Govexno. O Governo consegue 1::9ntratar editoriais, depois para uma fortuna para pubUcã:r ess_es editoriais
nos grandes jornais do Brasil, como se isso fosse o pensamento
da sociedade brasileira. Estou chegando à conclusão de que
devemos modificar o Regimento, sim, para evitar o que aconteceu.

O SR. NELSON CARNEIRO- V. Ex• pode ficar tranqüilo que vai sei" modificado.

o s[". Divaldo SU["Uagy - Mas a minha modificação é
em outro rumo. É para evitar o que aconteceu: uma matéria
de natureza implicitamente jurídica ser encaminhada para a
ComisSão de Assuntos EcoDómicos, numa tentativa de evitar
o fato consumado, que deverá ocorrer com o leilão no próximo
dia 24. O México, que está vivendo uma experiência idêntica
à nossa, foi prudente. Isso foi dito pelo Ministro da Economia
do México. O Mundo não tem um_a trad_i_ção de privatizar,
mais duas experiências mais profundas foram feitas na Inglaterra e na Espanha, com aspectos positivos e negatiVos. Tanto
isso é Verdadeiro, que a Primeira-Ministra Margareth Thatcher perdeu o apoio popular e foi obrigada a afastar-se do
Góveriio. O Méxic_o adotou tt.ês carninh_os: primeiro, privatizar as pequenas indústrias, porque se houver alguma falha
no processo, não afetará a estrUtura económica do país, segundo, evitar o pagamento das privatizações com títulos da dívida
interna ou da externa. Pagar uma Usiminas com _TDA _que
será vendido o pacote, que só jornal velho se vendia assim,
por quilo. Então, compraram tanto TDA por aí, e vão pagar
com Títulos da Dívida_Agrária? Isso é negócio tão a~surP.ot
tão inverossível que chega a assuntar. O que existe por trás
disto? Terceiro: o únicO'pon'to que·o Governo brasileiro se
encontra com os critérios estabelecidos pelo México é de entregar a coordenaçãq a uma instítuição única. No caso, o Brasil
fez ao BNDES. Mas, Senador Nelson CameirQ~seria inter~s::
sante ~ fizéssemos unl pedido de informação neste ãssunto.
O BNDES é acínoista de mais de 50 empresas no Brasil.
Por que não começar a privãtização por essas emp-resás que
o BNDES é um gr'ande acionista? Por que não transferir essas
ações para os empresários, caracteriza-n'do a preocupação du
Governo em privatizar? Por que escolher a maior. siderúrgica
da Américil. do Sul como exemplo de um processo de privatização? E com que empenho, a com que denodo o Presidente
do BNDES procurou a todos nós! Quero, até, lançar aqui
um desafiO a:os: Sen~dores que aqui se ~ncontram, excluindo
naturalmente o Líder do Governo: pêçam uma audiência ao
Presidente do BNDES, para ver se ele marca, depois de passar
o caso da Usimin-as. Po( enquanto, ele está todo à procura
dos Senadores. Se pedirmos uma auaiência, se ele maicãrá
com 30 dias.
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Está lançado o desafio. Se qualquer Senador desejar tratar U.tif asSütlto do _BNDES_, de interesse da coletividade que
ele representa nesta Casa, peça uma audiência para verificar
se consegue ser atendido dentro de 30 dias. Ele procurou
todos nós, nos nossos gabinetes. Inclusive, tive a oportunidade
de dizer para ele:- Mediano, você querer dar aula de direito
à Comissão que integra, em teoria, as melhores cabeças jurídiw
cas da Casa, é a mesnia coisa de íiõs chegarnlós ao BNDES
e queremos dar aula de ecOnOmia brasileira para vocês. Então,
Seriador Nelson Carneiro, a estupefação de V. Ex• é a mesma
do País, que está atónito, estupefato. V. Ex\ que é um modelo
para todos nós, um exemplo para a Nação, levanta essa bandeira. V. Ex~, que levantou tantas causas de profundo efeito,
d~ profunda repercussão na vida do Brasil, levanta mais essa
bandeira, porque _o _Brasil acompanhará V. Ex•, que ainda
é um símbolo de dignidade_ da classe política brasileira.

O SR. NELSON CARNEIRO - Muito obrigado a V.
pelas excessivas referênciaS -elogiosas à minha pessoa.
Sr. Presidente, sou apenas um homem de 81 anos, que
há 62 anos ingressou na vida pública com 19 anos, atravessou
.:ado esse mar de corrupção que tem marcado as últimas décadas, e posso dizer, de consciência, que aqui estou de pés
enxutos. Por isso, assomo a esta tribuna sem~qualqU.ercompíO
misso, sem nenhum dever, nerthum débito com o Governo,
nenhuma oposição ao Governo, mas_ pelo dever de, como
Membro des_ta Casa, com mais de__40_ano_s_ nesta tribuna, lutar
para que ela aja com mais independência, ·s_e:rit subseiVíênciã..
Esta _é _a minha posição. Por isso áq_ui estCiU, não para
criticar esSe Emendão, porquffhem ·sequer m_e dei ao t:r::abalh_o
de ler, mas apenas para mostrar que durante seis meses a
Nação tem sido iludida._ Os jornais têm publicado todos os
dias que se discute o Emendão :o..o:s.. porões do Palácio do
Planalto. E agora chega-nos para estudo, esse dispositivo,
esse calhamaço, que é um projeto de_ revisão constitucional,
sob o_ pr~te~~o de se~ emenda consti!_u_~i9n~. É _g~e -~_les não
sabem distinguir entre revisão coiistitücionaJ e emenda constitucional.
Nada é mais perfeito do que o texto do Regimento Interno, que não foi feito hoje, mas está aí. O seu art. 371, do
Capítulo "Da Proposta de Emenda _à Constituição", repito,
dispõe:
"ArL 371 É vedada a apresentação de proposta
que objetive alterar dispositivos sem correlação direta.
entre si."
Ex~

O que o Governo tem que fazer é mandar dez, vinte
emendas constitucion-ais, desde que não tenham relação entre
si. Mas mandãr uma só emenda, tratando ao mesmo iempo
de assuntos inteiramente diferentes, sem qualquer nexo entre
si, é -não só Uma prova de incompetência, mas também um
desapreço ao Poder Legislativo. E é em riome ao Poder LegislativO que, neste momento, repilo essa tentativa de agressão
à letra constitucional que se quer impor -ao Legislativo brasileiro.
O Sr. Jutahy Magillbães -V. Ex• me permite um aparte?

O SR. NELSON__CARNEIRO -

Com prazer, ouço V.

Ex~

O Sr. Jutahy Magalhães - Sen-ador Nelson Carneiro,
temos ouvido todos os dias, e V. Ex~ leu nos jornais de hoje,
que, se -o Congresso não v.otar esse_ Emendão, essa Emenda,
seja lá que nome tenha, o País vai para_ o cao~ .. Ora, no

Setembro de 1991

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçllo II)

caos já estamos, porque o desgoverno que aí está nos leva
para esse caminho. Não creio que já es_tamos nu-ma crise insti~
tucional; mas se V. Ex~ fizer uma comparação entre as propostas do Projetão, propostas de Emendão com essa proposta
que aqui chega, verá que estão modificand'? a cada instante
essas proposições. O País ainda não está indo para o caos,
porque eles mesmos estão tirando várias -daquelas medidas
que eles achavam imprescindíveis e que não eram - tanto
não eram que estão retirando. Agora, dessas emendas_propostas o que realmente traz benefícios em termos ecoriômicos
e financeiros para o País? Quais os recursos a maiS que o
País terá se essas propostas forem atendidas? V. E~ vai ver
que isso não traz os recursos necessários_ para que o País
volte à fase de desenvolvimento. Q_ Governo está fazendo
proposições até para sinalizar ao mercado iitternacional que
· está disposto a abrir o País ao capital estrangeiro. Mas praticamente não traz nenhum efeito _imediato, porque as propostas
que ele terá de apresentar não estão aqui: estão escondidas;
até hoje não revelaram o que realmente será preciso para
se obter os recursos necessários para o País. Estão enganando
a população mais uma vez, querendo trazer para o Congresso
a responsabilidade - que ele não tem - pelo· desgoverno
que aí está. Está faltando a este País principalmente moral,
mas também gerenCiameiito._
O SR. NELSON CARNEIRO- Agradeço a V. EX' pela
sua contribuição, lúcida como sempre.
Quero pedir a atenção da Casa pa~ o despreparo do
Poder Executivo. Com tantos juristas, tarifo consultores, tantos iluminados, eles ainda não sabem a distinção entre revisão
constitucional e emenda constitucionaL Sequer leram o Regimento do Senado, que dá uma definição perfeitâ do que seja
emenda constituciomll. A emenda constitucional não pode
tratar ao mesmo tempo da aposentadoria dos funcionários
e da empresa brasileira. Evidentemente, são assuntos que
não têm uma ligação entre si. Como vamos votar lima emenda
dessa de um gole s_ó, dizendo sim ou n~Q_, quando posso ser
a favor de dez desses dispositivos e contrário a -outros onze
ou doze? Como vamos votar? Em que-Regimento se vai basear
o Presidente do Congresso ~acional e do SenadO Federat,
para dar andamento a e-sse disparate_? Porque isso_ não é ato
adicional nem emenda constitucional: isso é disparate. Qual
é a solução? Passou:-se seis meses diséutindo que a salvação
do Brasil estava no Emendão, que agora passou a ser "e~en
dinha" e que acaba nisto que _aqui está. Ora, isto não é um
país sério! De Gaulle tinha razão. Vamos confessá-lo.
Lembro-me de um dia em que meu velho Chefe J.J.
Seabra, às vésperas de completar 80 anos, na antiga Câmar~
dos Deputados, fazia um discurso veemente contra o Governo.
Nesse tempo, ele integrava a Frente Ampla, de que J_oão
Neves da Fontoura era o Líder. Seabra dizia o seguinte: "Sr.
Presidente, o que faz o Governo? E fez Uril te-rrfVel libelo
contra o Gõverno·.--nepots olhou pãra a !3-ancada da Oposição,
que ele integrav~ como um de seus e~eoent~s, __ ~ ajuntou:
"E o que faz a Oposição? A Oposição faz crochê". E o que
nós temos feito ãquí, Sr. Pres1dente: crochê. No caminho
para a casa, seu amigo fraternal, muito moço - ele jã -as
vésperas dos 80 anos - disse-lhe: "Dr. Seabra, o senhor
me permita, mas hoje -o senhor foi violento demais". Ele
respondeu: "Meu filho, na minha idade, não posso dizer aquilo
que eu não sinto. Direi tudo que sinto com as palavras que
.sinto".
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É isso cj_ue estou fazendo neste momento. Deus me conservou até os 81 anos para dizer a esta Casa que temos de
devolver isso, sem sequer mandar examiná-lo. Ontem, o Líder
Humberto Lucena me avisava que iria nomear uma cOmissão
para seu exame. Temos de devolver esse papel imediatamente,
sem ler. Eu não participo de nenhuma comissão para examinar
esse papelucho, porque isso não é emenda: é um disparate
que não merece comissão para examinar.
Aqui não há uma emenda constitucioilal: há uma série
de emendas constitucionaiS sob o Jítulo de uma só emenda
cOnstitucional. É a revisão que deve ser feita em 1993" e que
o Governo sorrateiramente quer fazer em 1991. Se o Governo
quer emendar 1b dfspositivos constituci<?~nais, que fifande 10
emen.d.as constituciOnais, e elãs setâO votadas na forma do
Regimento, salvo se a douta Comissão de Ãssuntos Económicos julgar que isso se compatibiliza com o·Uispositivo regimental. ..
Sr. Presideote, por isso é que o Presidente está às garga:lhadas, torcido, nos jornais de hoje; e o nosso querido amigo
e companheiro, Ministro Jarbas Passarinho, sequer cons:eque
manter a postura: se dobra de tanto rir. Rindo de quê, Sr.
Presidente? Não é da piada que o Deputado Ulysses Guimarães lhe contou. Não! E da nossa ingenuidade, da tolerância
do Congresso Nacional, do nosso desinteresse__ em resp~itar
aquelas normas que_ nós meslno criamos e aqueles princípios
que distinguem, em todo o mundo, a revisão constitucional
da emenda constitucional. Veja-se na ConstituiçãO portuguesa
o -que é uma revisão constitucional; veja-se na Constituição··
espanhola o que é uma revisão constitucional. Aqui não, é
uma .série de emendas constituciOnaiS, com um títUlo ingênuo
parã enganar a nós todos e, contando, certamente, com a
capacidade de encestar desse líder do basquetebol do seu
tempo, que é o nosso líder.
O Sr. Telmo Vieira- Permíte-me V. Ex~ um aparte?

O SR. NELSON CARNEIRO- Eu queria dizer: "Art.
os dispositivos_ açliante indicados, da ConstituiÇão de 88,
passam a figurar com a seguinte ·redaçáo ... " E aí vêm Vinte·
ou trinta artigos que, numa assentada _só, s~rão modificados.
Isso o poder discricionário o fez; Ieclióil o -congresso-e baixou
o texto desejado. Agora, na normalidade democrática, querer
o apoio do Congresso para examinar não é nein para votar
é para, examinar para ver se pode ser, ou é uma ingenuidade
ou o que será? Por isso, Si'~ Presidente, acho que cumpro
um dever; um dever de quem aqui.está desde 1947. De quem,
em 1970, 71, 72 e n liderava uma Bancada de sete contra
cinqüenta e nove Senadores. E liderava para divergir, para
combater, de tal forma, que eu me envaideço de ter recebido
dos Líderes da Arena o elogio pela constância e pela vigilância
exercidas, pela modestíssima Bancada de sete. Hoje, a Oposi-ção nesta Casa é maioria e, portanto 1 tem, ao menos, de
exigir ·que se respeite a ConstitUição.
O Sr. João Calmon- V-.- Ex~ me permite uríl aparte?
z~,

O SR. NELSON CARNEIRO -·Senador João Ca!món,
é sempre uma honra a palavra de V. Ex~ em qualquer circunstância.
O SR. João Calmon- Nobre Senador Nelson Carneiro,
V. Ex•, sem favor nenhum, é o mestre dos mestres! É pelos
serviços prestados à República, através de tantas décadas,
que a sua palavra é sempre ouvida com respeito, com acatamento, com admiração. Os cOmentários que V. Ex~ acapa
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de tecer são válidos, sem dúvida nenhuma. V. Ex• aponta
um problema de ordem constitucional para a apresentação
de doze propostas do chamado Emendão. Essa_objeção, entretanto, nobre Senador Nelson Carneiro -e a pergunta é_óbvia,
e já sei qual será a sua resposta, também óbvia - , desapareceria com uma apresentação aqui mesmo, no Congresso
Nacionaf, de doze diferentes propostas de emenda à Cons_tituição.
O SR. NELSON CARNEIRO- Claro! seria a solução!
O SR. JOÃO CALMON- Mas seria atingido o objetivo.
V. Ex• aponta um obstáculo de ordem constitucional e, ao
que parece, concordo com V. Ex~. inti3nsponível. Mas há
logo um caminho que poderia solucionar ó problema, porque,
como V. Ex• é a própría imagem de patriotismo, do amor
e este Pais, do amor às instltliiç6es, rtão póde negar --ao
contrário, V. Ex~ afirma com freqüência - que o Brasil está
atravessando, sem dúvida nenhuma, a mais grave criSe de
sua História. Está acesa uma luz vermelha. Estamos numa
situação de emergência. E, em situações de emergêi!_t;:~~. temos .
de recorrer à imaginação, à capacidade de iniciativa, e, nesse
setor, ninguém tem maior autoridade_ do que V. Ex~, orgulho
da vida pública de nosso País.
O SR. NELSON CARNEIRO- Agradeço a V. Ex•, mas
ç_u quis chamar a atenção para o fato de estarmos há seis
meses discutindo o Emendão, as emendas; depois, vem a
nós um texto que é uma a:gressã() à inteligéncia, alé~_ ~_e__
ser uma agressão ao Regimento e ao bom-senso. Chama de
emenda constitucional uma coleção de emendas constitucionais, num único artigo. É_ a revis?o de 1993 sendo feita em
1991.
Se essa iniciativa tivesse sido obra de um inexperiente
parlamentar, eu não faria ctítica alguma. Mas, há seis meses,
meu querido Senador João Calmon, o País está parado, esperando a emenda. Estão convocados os grandes luminares.
Estamos confundindo revisão constitucional com emenda
constitucional, quando o texto regimental é perfeito, diz claramente o que é uma emenda constitucional; diz, também, que
uma emenda constitucional não pode ser confundida com outra que não tenha com ela qualquer relação.
O Sr. José Paulo Bisol- Permite-me V. Ex• um apar'te?
O SR. NELSON CARNEIRO - Concedo o aparte ao
nobre Senador José· Paulo Bisol.
O Sr. José Paulo Bisol- Nobre Senador Nelson.Carpeiro,
quero prestar, comovidamente, a minha homenagem ao exemplo de dignidade, grandeza a altivez que V. Ex• está dando
hoje com esse pronunciamento que coritém urriã. denúncia
muito séria, e pediria ã V. Ex• vênia para fazer uma rápida
amostragem, porque além de emendas, essa proposta contém
armadilhas que podem ser qualificadas de trapaças. Lê-se,
por exemplo, no art. 19 , e peço aos Srs. Senadores que atentem
para esse detalhe; peço ao Senador João Calmon que, me
parece, se inclina para o apoio, a atenção para esse detalhe
que é sério. É séríO, ~Sen~dor João Calmon, o art. 1' da proposta do Presidente. Sua Excelência diz que até a promulgação
do texto que nós vamos produzir na revisão no ano de 1993,
até lá fica suspensa a efiCâéía dos dispositivos - sUspensa
a eficáda signifiCa que é-negada a incidência. Retira-se o
fenômeno lógico da incidência. Fieã Suspensa a eficácia dos
dispositivos incompa:uveis a Constituição de 5 de outubro de
1988. Senador João Calmon, isso aqui é uma agressão. Peço

Setembro de 1991

que V. Ex~ raciocine em cima disso, quer dizer, o que na
Constituição vigente fot incompatível com a emenda- parece
que é o·contrário; não, é-fsso me·sm6. Estamos tão habituados
com o conceito de constitucionalidade que até imagiitartios
o contrário. Não, de repente, o que na Constituição forincompanVC:l, nobfe Senã.dor Nelson' CarneirO, cOm essa emenda,
pasSa a ser colocado forã. da ConstituiÇão. Sellador João Calmoo, vou mostrar para os senhores o que vai acontecer. Ne~
nhum militar, nenhum ditador neste País teve esse poder até
hoje. Essa é a maior transferência e eliminação de çontrole
de poder da história nacional. Preste bem atenção. Quando
abrimos a Constituinte aqui, se desencadeou uma luta, Senador Nelson Carneiro, entre os que diziam: "Somos Constituintes, o nosso poder originário é total. Podemos mudar
toda a ord_em". E outros qoe sustentavam que tínhamos que
ficar restritos ao disposto hoje no § 4" do art. 60, isto é,
não poderíamos mudar, por exemplo, uma forma federativa
de Estado. Com esse artigo o Presidente da República pode,
se quiser, mudar a forma federativa do Brasil, por que o
que for incompatível com os poderes de Sua Excelência aqui
fica suspenso. Não é que Sua Excelência tenha interesse em
mudar a forma federativa. No inciso IV do art. 60, § .4'.
está que as emendas não podem alcançar ós direitOs e 'garantias
individuais. Senador Calmon, pelo amor de Deus, ou o-jurídico existe, ou vamos jogar tudo pela janela afora; vamos
pegar essa droga aqui e jogar no lixo, Senador. E jogar com
essa.9-roga a nossa dignidade no lixo, Sr. Senador. Essa_ emenda atinge direitos adquiridos. Só para lhe dar um exemplo
- não estou defendendo a estabilidade, não é isto; estou
defendendo a legalidade, meu Deus do cé_u, o direito .::..._:
os servidores públicos, por preceitoS legais, são, salvo aqueles
que estão no período de experimentação, estáveis. Este projeto da Presidência da República cassa essa estabilidade e
não pode, porque, pela Constituição,- não são .SuSceptíveis
de emendas os direitos- adquiridos, porque os direitos ã.dquiridos são necessariamente direitos constituciOnalizados. Entende V. Ex~? Isto é um ~bsurdo! Isso aqui é cassaçãO de
direito consagrado; é -subterfUgiO,- é armadilha. O 3rt. 1~ estáescondendo essa sacanagem. Não há outra palavra. Não sei
até onde e quando este Congresso consegue ser Pod~r Le_gislativo.-Temos conseguido ser Poder Legislativo? Temos conseguido, Senador? Uma das maiores e mais estruturais_ dificuldades do Congresso é chegar _àquilo. que ele déveria ser -·Poder Legislativo. Poder Legislativo tem, por es~a Coflsti--tuição, um Presidente da República que decide todas as grandes _gu~stões em termos de medida provisória, e acabou, e
nós engolimbs. Agora coloca-se essa instância ou o- Brasil
enfrei1ta o caos ..". E~ já rião sei mais o que é o_ caos, porqtie
a normalidade da minha vida é o caos. Sou um brasileir_o,
eu vivo no caos. _.Se houver algum brasileiro que viva fora
do Cê!:OS, pelo amor de Deus, envie-me uma correspondência
e mostre-me o caminho. Não é possível fazer uma emenda
que tire a incidência de tudo. A emenda não é disso que
está aqui. Não são 20 emendas; estli errado. Só o art. 1"
contém umas 50_ emendas, e emendas que Sua Excelência
vaLrealizar na hora que quiser. Ainda por cima, isto é fantástico, porque o princípio da ariterioridade da _Lei vai desaparecer. Com este texto aqui (veja o art. 1"), Sua Excelência
vai elaborar a lei e legitimá-la depois.
Mas V. Ex•s estão brincando? Essa é a maior agresSão
que já vi à inteligência; o Presidente da República está dizendo
que o Senado da República e a Câmara Federal são burros
e não têm espinha dorsal. É isso que chamam de entendi-
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menta"? Agora. começo a perceber - acho até que lhe dou
um pouco de razão - que o entendimento que se quer ~azer
aqui é o seguinte: deixem ao Presidente as luzes; deixem
que o Presidente sabe; deixem que Sua Excelência vai resolver
os problemas. V. _Ex•s não precisam nem_ saber quais s~o.
V. Ex•5 j~ têm dificuldades em enxergar as dificuldades, e~tao,
deixem que o Presidente vai diagnosticá-las. E também deixem
que Sua Excelência vai encóntrar o remédio; vai solucionar.
V. Ex~-- esperem. Sti_ã Excelência quer o poder de Platão.
Sua Excelência é Ó: sábio. Sua Excelência viu Deus. E a nós
talvez sobre a possibilidade de termos a resistência eaünpertinência dos ciumentos. Mas, depois desta, só a servidão. Obrigado.
O SR. NELSON CARNEIRO - Muito obrigado a V.
Ex' pela contribuição que traz ao exame da matéria, co~o
sempre com a lucidez, a eloqüência e: a bravura que o ~~acte
rizam e a independência, que é o tr~ço maior d~sua attvtdade
nesta Casa. Muito obrigado a V. EX'
O Sr. Josaphat Marinho- Permita-meu~ aparte, nobre

"Art. 371. É vedada a apresentação de proposta
que objetive alterar dispositivos sem correlação direta
entre si. ••
Então, veja V. Ex• que não é realmente possível o Senado_
- e não sei se o Regimento da Câmara dispõe d~ modo
diverso- tomar conhecimento de uma emenda ã ConstituiçãO
que trate de alterar dispositivos se~ C?rrelaçã.o _direta ~ntre
si. Isso está no Título IX, "Das pro-postçóes suJettas a Disposições Especiais", Capítulo I, do Regimento, "Da Pr?po~ta
de Emenda ã Constituição". Portanto, V. Ex• tem mte1ra
razão. O Senado não pode tomar conhecimento dessa proposta de emenda, porque não é proposta de emenda nos termos· regimentaiS: é revisão ·constitucional, e a revisão não
pode ser feita agora, indusive porque a ConstítUição estabelece prazo. Por outro lado, e ainda ficando nas prelimin~res?
estou de pleno acordo, nobre Senador Nelson Carneiro, como que disse aqui 6 -nobre Senador José Paulo Bisol. S. Ex•
falou com a sua autoridade, mas, para que fique no discurso
de V. Ex', a CoristitUiÇão, quando trata de emenda à Constituição, no art. 60, § 4-?, diz:

Senador Nelson Carneiro.

O SR. NELSON CARNEIRO - Muito me honrará o
aparte pedido pelo nobre Senador Jos<iphat Marinho.
O Sr. JrisD.pbat Marinho......:... Á eStTãnheza que-a emenda
me causou só se reduziu um pouco hoje pela manhã, quando
li nos jornais informação atribuída ao eminente Líder Marco
Maciel no sentido de que se trata ainda de uma pré-proposta.
O SR. NELSON CARNEIRO- Sr. Senador, agradeço
a V. E~. mas lamento o tempo perdido. Vamos voltar a
Proust: será que nós vamos recuperar o tempo perdido? Há
6 meSes a Nação está parada para discutir o Emendão. Até
surgiram anedotas: não é mais Emendão, porque o Emendão
teria que vir através de um outro expediente, agora é uma
emendinha, porque tem que ser carregada por um "passarinho ... O assunto chegou até o _anedotário, Sr._ Senador. E,
·no fim de 6 m-eses, ainda vem um-ilustre Ministi'ó sOlenemente
ao Congresso Nacional, reúne os Senadores e traz ~s~a proposta para que a examinem, e certamente levou-a aos deputados, para que também a estudassem.
Sr. Presidente, este não é um País sério, ou então não
há jurista, não há alguém de bom-senso no Governo que
saiba ler a ConstituiÇão e o Regimento para ver que emenda
constitucional é uma coisa e qüe revisão cón~tJ~~~~~~~ ~OUtra?
ou elitãb sabe e quer fazer em 1991 a-revisão que só é possível
em 1993.
·· · ·
·
-·
O Sr. Chagas Rodrigues- Permite-me V. Ex! um aparte,
nobre Senador Nelson Carneiro?
- O SR. NELSON CARNEIRO- Com muito prazer.
O Sr. Chagas Rodrigues- V. Ex• tem inteira_ razão,
o que é normal, levando em conta a experiência eXtraordinária
e o elevado espírito público que V. Ex• sempre d.;::monstrou
!em toda a sua vida. Ficando nas preliminares, porque esse
teXto que os jornais divulgam hoje, inclusive o Jornal de Brasília, foi entregue ontem ...
O SR. NELSON CARNEIRO - Ontem, pelo Ministro.
O Sr. Chagas Rodrigues -Se houver alguma alteração,
deve ser mínima. Mas fiquemos nas preliminares. Realmente,
o Regimento do Senado, no seu atual art. 371, diz, expressa~
,mente, tratando de proposta a emenda constitucional:
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"§ 49 Não será objeto de deliberação a proposta
de emenda tendente a abolir:
I - a forma federativa de Estado;

IV -Os direitos e garantias individuais.''
Ú, que são direitos e garantias individuais? O art. 59 da

ConstitUição trata precisamente dos direitos e deveres individuais e coletivos. E no art. 5'?, inciso XXXVI, lemos o seguinte:
"XXXVI - a lei não prejudicã.iá o dir6ito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada;"
Logo, direito individual não pode ser atingido por e~enda
à Constituição: O direito ·adquirido tem que ser respeitado,
inclusive por emendas à Constituição: -A ~emenda à Constituição pode dispor para o futhro, mas não pode atentar contra
os ·direitos e garantias indivíduais, já adquiridos._ Assim, essas
duas prelimin3.re_s totam ~gnoradas pelo chamado "E~en
dão". Basta isso. Se procedermos ao exame do c.onteudo,
que farei oportunamente, é natural que encontremos também
muitos erros, muitoS-absurdos, porque nós não podemos, sem
alterar o Regimento, tomar cOnhecimento dissO, e espero que
o eminente Presidente da Casa cumpra rigorosamente o Regimento. O Senhor Presidente Fernando Collor, quando foi
candidato à Presidência da República, que eu sãiba, nunca
defendeu a reVisão da ConstituiçãO. Sua Excelência se serviu
da Constituição, foi Candidato, ganhou para governar- ~or
que esse é o dever de homem público - e para respettar
a Constituição, que êle jurou defender. Agora, yem Sua _Exce·lência dizer que, para governar o País, exige não apenas uma
refoiina, aqui ou ali, antes da revisão prevista, mas a imediata
revisão da Constituição. Quero congratular-me com V. Ex'
e dizer que estou de pleno acordo com sua tese .. Aqui está
rigorosamente fUndame:iitad? o que V. Ex~ disse, e nós, oportunamente varitos examinar cada uma dessas alterações pro, postas, porque, num prinieiro eXame, já e~contrei nlúita. coi~a
,que não se compadece nem co~ a~ conquistas da <:<>nsctênc1a
. jurídica nacional, nem com os direitos fundamentais do nosso
. povo. Parabéns, nobre Senador Nelson Carneiro.
O SR. NELSON CARNEIRO -

Ex•

Muito obrigado a V.
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O Sr. Telmo Vieira- No entanto, é-apenas para elogiar
o roeu posicionamento coerente, que sempre foi-adotado durante toda a sua vida pública. E falar, dizer da sua sensibilidade
em poder captar a intenção sub-reptí~ia do Goyerno, do Poder
Executrvo em enViar a esta Casa, sob o apehdo de emenda,
uma revisão constitucional. A posição de alerta que V. EXi'
pede que esta Casa tome, significa que nós -devemos estar
atentos para as manobras que sempre têm chegado da esfer~
palaciana. A devolução pura e simples da-mensagem é o camlnho que devemos tomar, porque não vale nem apena discuti-la. Muito obrigado.
O SR. NELSON CARNEIRO. ...:. Muito obrigado a V.
-Sr. Presidente, Srs. Senadores leio o que o Presidente
da República declara: ''Sem o emendão, vamos chorar juntos
depois". Não, Sr. Presidente, se nós sequer examinarmos isso
como emenda, nós é que estamos chorando. Estamos chorando o fim do respeito à Constituição, o fini do re~peito
ao bom-senso, ao fim do respeito à distinção entre emenda
e revisão constitucional. Não! Vamos fazer como Sua Excelência, vamos rir às bandeiras despregadas, porque só um
Parlamento descuidado se deterá em examinar, a título de
emenda a revisão proposta em 1991. O Senhor Presidente
da RepJblica tem o dever, se está convencido, de que essas
medidas são necessárias, de enviar várias pro_poStas-ae emendas à Constituição. É o que fazemos! ·O Poder Legislativo
toda hora faz proposta de emenda constitucional, corre o
risco e cumpre o Regimento. Mas unir. todas ~ propostas·
numa só e chamar isso de emenda constitucional contraria
não só o bom-senso, contraria também a letra do Regimento,
que define, mas .define de maneira primorosa, o que ~eja
emenda e o que seja revisão. Isso não é uma emenda, tsso
é uma revisão". E quem melhor sabe disso é o própri~ Presidente da República, os que o assessoram, os que o aJudam.
É muito fácill Mande S. EX", onze emendas e votaremos aquelas que mereçam aprovação e rejeitaremos aquelas outras
que entendermos desnecessária?, sem nenhu~. e_spírit_o p~e
concebido. A muitas delas darei aplauso. Aqut, fui o pnmetro
que se levantou, quando se pensava em retirar a proposta
dos 18% da Educação, obra de um magnífico homem público
desse património nacional, que é João Calmon. O Senhor
Presidente da República acabou ontem retirando-a, sentiu
que era uma impropriedade e contrariava ao interesse nacional. Merece palmas por isso. Aqui, não venho agr~d_i~ o Presidente. Aqui, venho mostrar que esse é um arhficto e um
artifício contra a lei, um artifício contra o bom-senso, contra
a doutrina, contra o Regimento, e que-não pOde merecer
dos partidos desta C~sa nem sequer exame. Devemos responder ao nosso querido amigo, Ministro da Justiça, que isso
não é instrumento qUe se mande ao exame_ de parlamentares
que sabem ler e escrever, que têm, no mínimo, 35 anos, e
alguns, ou quase todos, cabelos brancos.
Er" que sintetiza o meu pê"risarnento.

O Sr. Marco Maciel- Pennite V. EX' um aparte?
..
O SR. NELSON CARNEIRO- Concedo o aparte a "N.
Er Sem ele, a minha modesta oraçãQ não teria o brilho necesR
sário.

OSr.MarcoMaciel- Ao contrário. Talvez o meu aparte
não possa estar à altura da manifestação que V. E_x~ está
fazendo e foi enriquecido por apartes de_ outros emm::.ntes
Senadores. Nobre Senador Nelson Cameuo, eu gostana ?e
fazer algumas colocações a respeito do tema que V. Ex• suscita
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na manhã de hoje. De alguma forma, é bom que V. Ex~
venha trazer este tema hoje. A disposição do Presidente Collor, coerente, aliás, com o ProjetO de Reconstrução Nacional,
é promover em nosso País, tendo como núcleo o Congresso
Nacional, um grande dabate sobre a questão. brasileira. O
Presidente Collor está consciente de que, para enfrentar e
vencer os enormes desafios que o País tem à frente, é fundamental que haja participação de to_dos, que não seja uma
tarefa apenas do Poder Executivo. É por isso que Sua Excelência, de alguma for91a, cl).ama à colo~ção também o Con~
gresso Nacional, at:r~·avés das suas duas Casas - Câmara e
. Senado da República. Eu gostaria de, inicialmente, dizer a
V~ Ex• que o Ministro Passa_rinho, ontem, ao visitar o Senado
e a Câmara, trouxe, na verdade, uma proposta para discussão.
Não foi ainda uma proposta formalizada de emenda constitucional. Isso é importante destacar, porque mostra com que
disposição o Executivo quer conduzir essa questão. Isto é,
ele trouxe uma anteproposta, uma pré-proposta, dentro desse
espírito de abertura, de discussão, de entendimento. E mais·,.
ele deseja, agora, que, sobre essas idéias os Deputados e
os Senadores lancem os olhos, ofereçam as suas contribuições.
Então, esta é a primeira coisa que eu gostaria de dizer aqui
e agora. Por qué? Porque acho que isso ajudará a fazer co·m
que se faça uma leitura desarmada de todo o texto. E vamos
lé-lo diretamente, sem retinas "intermediárias -·como diz o
poeta-, sem ínterferência de terceiros. Vamos lê-lo vendo
o País em suas dificuldades, vamos lê-lo vendo o momento
.em que vive a Nação. É es!e o apelo que eu faço neste in.st~nte
a V. Ex• e, por que não dizer, a todo o Congresso Nac10mal.
É lógico, depois dessa leitura, o Presidente gostaria de colher
os depoimentos das duas Casas, e, a partir daí, sim, formalizar
um texto que venl.!.a a ser,. através da apreciação de Sua
Excelência, objeto de apreciação das duas Casas. Agora, caro
nobre Senador Nelson Carneiro, gostaria de dizer a V. Ex•
que no constitucionalismo brasileirO sempre se distingüiu revisão de reforma. O poder de revisão sempre foi uma coisa;
muito limitada, muito circunscrita a determinadas hipóteses.)
E o Constituinte de 88 houve por bem entender que dentro
de 5 cinco ã.nos p-oderia a Carta ser revisada. O seu~ alcance
.é. algo que está sendo.objeto de muita polêmica, mas assim)
entendeu. O direito de reforma sempre foi matéria aceita
no constitucionalismo brasileiro. E é isso que o Presidente
deseja exercitá'r~ Sabemos que o mundo está num processo
intenso de transformações, muito intenso. Não poderia imaginar, por exemplo, ver cair o Muro de Berlim. Pensei que
não fosse algo para os meus tempos. No entanto, o M.':lro
de Berlim caiu. Não esperava ver, por exemplo, na U~~ão
Soviética, se admitir 100% de capital estrangeiro para a exploração do subsolo. Mas estou vendo. Essas mudanças todas
fazem com que nós, no Brasil, devamos repensar também
em nossa Pátria o que devemos fazer. Não podemos ficar·~
na imutabilidade dos textos. Devemos fazer com que eles
sejam incorporados, que eles sejam adequados ã semântica;
dos novos tempos. Aquilo que nós cristalizamos no texto constitucional de 88 ficou de .alguma forma defasadQ em muif9s
·pOntos. E devemos ter _o bom senso de alterarmos ~qu~lo
que for conveniente, aquilo que ~enha a fazer co.m que_ SI~I~
que, poderia dizer, a uma atualização do_t~xto. Eu nao ~Ina
que ao fazermos isso estamos nos contradizendo. Já houve
quem dissesse que quando escreveram os direitos do homem
e do cidadão esqueceram dois: o direito de se contradizer
e o direito de ir embora. Não vamos nos contradizer, vamos.
. apenas fazer aquilo que recentemente o Senador Josaphatl
1

1
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Marinho, com propriedade, chamou a atenção: uma coisa
é coerência, outra coisa--é~íffiiitabilidade. DevemoS conservar
a nossa coerência, mas não devemos ficar imutáveis diante
dos fatos. Então, a emenda tem em mira esse propósito. O
que chegamos à conclusão- e acho que não é só o Presidente
da República, mas largos segmentos da sociedade - é que
é necessário redefinir o papel do Estado na sociedade, que
é necessáfiO-inódemizai o aparelho estatal, que é necessário
ter no País uma economia mais éXtiovertida, meDoS fechada,
portanto. Então, tudo isso passa por uma série de providên-

cias, inclusive-, essa é-a constatação, por uma Teforni.a constitucional. Porque, cómo optamos por fazer um texto analítico
e não sintético-- aí niinha_diy_ergêncla na Constituinte;-_tenho
sempre presente aquela observação de constitucionalistas eminentes de que quanto mais longa uma ConstituiÇãO niénõr
sua duração, o texto americano está aí há mais de 200 anos,
porque é um texto siD:t"ético e Dão analítico -então, na propOrção que fizemos um te-;~:tó ·analítico, que tem 315 artigos, que
tem mais de 1.500- cOmandos, é natural que esse texto, em
atrito com a realidade social, fique logo defasado. E a opção
ficou sendo, ou alterar o texto constituciOnal ou engessar o
País. ?ntão, para que_ o País não fique énge5sàdõ, para que
não fiquemos iD.diferelttes a essas transformações que ocorrem
no mundo, se torna necessário qUe f3Çãinos mudanças na
Constituição. Não a revisão, ainda. Acho, até, quando se
fala em revisão constituci0ii3.1 se tem em mira sobretudo aquilo
que é o coração da Constituinte, que é o sistema d_e goVerno.
Eu acho que o sistema de governo aí está, Estado, deve ser
observado. Quem sabe devamos aguardar a revisão. Essa a
minha opinião. Mas eu não tenho dúvida que uma reforma
para modificar determinados pontos, isso se impõe, a mer
ver, com toda a clareza. Daí por que eu quero dizer, menos
com~ ~íder do Governo· ·e mais como cidadão, que estou
inteiramente de acordo com essa idéia de, corajosamente,
enfrentarmos o processo de refonna constitucíOtiã.l. E, até,
sabe o que é?, corajosaMente, n6S que fomos Constituintes,
e V. Ex• foi um _Constltu1nte--emiileJlte-, cfii:e nOs todos que
fomos ,c_onstituintes teriiiOs-; até, quem sabe, a coragem de
fazermos a autocrítica. Atribui-se a Eiilstein a afirMação de
que a coisa mais difícil é mudar a maneira de pensar. E eu,
às vezes, me quedo a fazer esse exercício; eu pãta um certo
momento para fazer esse exercíCiO. Tem que nludar a maneira
de pensar. Aquilo que colocamos na Consfítuição certamente,
talvez, já nãO deve prosperar no dia de hoje. Então, devemos
orajosamente, ousadamente, as mudanças-que se impõem.
Agora, vamos fazê-lo de forma dialogal, vendo a melhor alternativa, sem açodamente, mas vamos fazê-las. É es.sa a minha
opinião, friso, é um texto para- debate. Não se trata ainda
de um texto defmifiVõ mesmO porque ne~ sequer foí forma1izado. Espero é que V. Ex\ um dos parlamentares mais eminentes do Congresso- Nacional, que foi Deputado Federal,
Senador com vários mandatos, que, inclusive, presidiu esta
Casa Com brilho e honradez, poderá dar uma notável contribuição nas duas etapas. A primeira é a da análise da sugestão
do Presidente; a segunda quando a emenda vier a ser formalizada. Daf por qUe, gostaria:- de eXortar--v:- Ex~~ se assim
posso fazê-lo, a que, juntos, façamos aquilo que Isaías disse
certa feita; façamos uma reflexão conjunta, pensemos o País
e, em função disso, a necessidade de, quem sbe, alterar· alguns
dispositivos da ConstitUição-, para que possamos realizar aquilo que a sociedade brasileira tanto aspiiã, õri seja, teimõs
uma estabilidade instítuciOnal, promovermos o nosso desenvolvimento e construirmos uma sociedade mais justa.
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·· O SR. NELSON CARNEIRO- Sr. Presidente, concluo,
o aparte com que me distinguiu o nobre Líder,
Marco· Maciel.
~gradecendo

Não discuti nenhum dos textos, não manifestei a ri:tinhi
opiriíãó sobre nenhum dos artigos, apenas, nobre Senador
Marco Maciel - e V. Ex• não me de_u a honra de ouvir
desde o início, convocãdo Por outros deveres. políticos de
natureza_já conhecida e divulgados -, V. Ex~ não teve a
oportunidade de o_uvir._Não discuti nenhum dos artigos. A
muito sou favorável. Posso divergir de outros. Acho que essa
é a opinião generalizada na Casa. O que discuto, Sr. Presidente, é que em uma só emenda se possam reunir assuntos
inteiramente divergentes. Quanto ao art. 37l, e- V. Ex~ é um
dos especialistas em Regimento neSta Casa, e -certamente,
-se- esqueceu de lembrar isso aos que estavam há 6 meses
discutindo o Emendão que virou emendinha, é vedada a apre-sentação de proposta de emenda constitucional que objetiva
a alterar dispositivos sem correlação direta entre si. Isto é
9ue eu sustento, Sr. Presidente, é que não é uma emenda,
ISSO que V. Ex• nobre Líder, chama de reforma, para não
dizer que é revisão, poique não há essa figura de reforma
da Constituição. 'A- revisão da Constituiç1\0 ou a emenda da
Constituição. V. Ex~, para não usar a palavra revisão, usa
a palavra reforma. Houve uma revisão no País e V. Ex• sabe,
em 1924, foi uma ievisão de sócios antigoS do texto constitucional. A revisão de 1993, terá o mesmo sentido, irá examinar
todos os artigos e possivelmente até não inclua o debate sobre
o parlamentarismo e presidencialismo. O Congresso é quem
vai decidir se _deve ou não incluir esse ponto. De modo, que
a revisão é inteiramente distinta da emenda, e isso não é
uma emenda, Sr. Presidente. Isso que eu queria lembrar,
isso é uma revisão. E essa revisão, salvo se quisermos afrontar
o artigo das Disposições Transitórias da Constituição, só pOde
ser realizada em 1993, e V. Ex\ Sr. Senador, não encontrará,
mesmo entre os juristas Oficiais, um só que sustente que se
pode antecipar a revisão marcada para 1993. Já se discute
se será possível antecipar o plebiScito mas da revisão, até
beije, não ou~i níilguém SústeritandO que possa ser antecipada
de 1993.
De modo que é essa a nOSsa divergência.
O Sr. Marco Maciel- Permite-me V. Ex~ um aparte,
nobre senador Nelson Carneiro?
O SR. NELSON CARNEIRO - Pois não.
O Sr. Marco Maciel- Quando falo em revisão e reforma ...

O SR. PRESIDENTE (Mauro B~nevides)- Nobre S~~a
dor Marco Maciel, matéria tia maior relevância deye ser votada: ~ aumento dos professores universitários e dos militares,
por tsso a Mesa faz um apelo veemente a V. Ex\ porque
os Senadores estão desejando viajar neste momento.
Há 4~ Senador7s presentes na Casa, mas se se processarem as viagens e sa1r qualquer Senador, não teremos quorum
na Casa.
O SR. NELSON CARNEIRO- Sr. Presidente, agradeço
e somo ao seu o meu apelo, para que V. Ex~ convoque os
42 Senadores a virem ao plenário, a fim de que não seja
uinã decisão de dez ou doze, uma vez que isso_será um desPri-mor para os professores, que há 120 dias esperam essa solução
ou para os -militares, que aguardam que lhes seja feita justiça~
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Não quero que se repita aqui o que ocorreu recenterriente,
Sr. Presidente, quando uma emenda de minha autoria foi
rejeitada com_ o voto do Senador Fernando Henrique Cardoso,
que estava na Suécia, e com o voto do Senador Hydekel
Freitas, que se encontrava de licença.
Sr. Presidente, quero que estejam aqui para ulna homenagem aos professores, como uma funÇão=-aRiátiCa do Senado,
para que possam voltar às suas universidades e dizer: "Não,
o Senado compareceu conscientemente, por sua rriaiofia, eXpressa nas Bancadas e votou a favor." E eu votarei cdln -eles.
E que os militares, também, possam se envaidecer por
terem contado com a maioria dos presentes.
Não vamos contar as cadeiras vazias.
Faço um apelo a V. Ex~ para que antes de pôr a votosmatérias dessa relevância, convoque esses 42 Senadores -que
estão apressados para viajar, para que venham a tempo ao
plenário e ao menos encham essas bancadas um pouco mais,
para que essa decisão não seja apenas de pouco mais de 10
presentes, porque- -o Regimento fala sempre que os_ Líderes
representam os votos dos presentes, e não temos nesta Casa,
neste momento, senão 14 Senadores presentes no plenário.
Vamos convocar os 42, para que ao menos ·se -dêem ao
trabalho de vir ao plenário homenagear os-professores e fazer
justiça aos militares, porque só assim; Sr. Presiden-te, podemos·-·
sair daqui, como ontem o Presidente da República~ ríD.do
às bandeiras despregadas, antes que chegue o momento de
chorarmos juntos.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. Durante o discurso do Sr. NefsOn Carneiro, o Sr.
Beni V eras, Suplente de Secretário, deixa a cad(dra da
presidência, que é ocupada pelo Sr..Mauro Benevides,
Presidente.
-- - --

COMPARECEM MAIS OS SRS. SENADORES.
Almir Gabriel - Amazonino Mendes -Antonio Mariz
- Carlos Patrocínio - Dario Pereira - Div_aldo _s·uruagy
- Eduardo Suplicy - Elcio Álvares.~ Gerson camata ...:...
Henrique Almeida - Humberto Lucena - Iram Saraiva João Rocha- Josaphat Marinho- JoSé Paulo BfSol---:-_José
Sarney - Jutahy Magalhães - Louremberg_ Nunes Roch_a
- Marco Maciel - Moisés Abrão - Ney Maranhão - Raimundo Lira- Valmir Campclo- Telmo Viefra- Teotónio
-·
Vilela Filho.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - A Presidência faz suas as palavras do Sr. Senador Nelson Cà.rneiro.
Pedagogicamente elas já surtiram efeito, pOTCJ.Ue acorreram
imediatamente de seus gabinetes para o pl~nário os Senadores
Amazonino Mendes e Elcio Alvares, que--atendem, assim,
ao apelo do ilustre representante do Rio de Janeiro.
Acredito que os outrOs Senadores que se--enContram na
Casa devem se encaminhar para o plenário, já que Vamos
apreciar matérias da maior importância, e, necessariamente,
precisaremos contar, com a presença de todos, não Só-os
Líderes partidáriOs, :rilas de todos os Srs. Senadores que se
encontram nas dependênciaS do Senado Federal. Reitero o
apelo de suas presenças para que não ,se lhes impute nunca
a responsabilidade pela não apreciação dessas matérias.
Portanto, eu, que utilizo o miáofóD.e do- COi:tgresso Naciomil para garantir o Quorum, c nunca o havia íeitó em relação
ao Senado, pela relevância das matérias em eXãiiie reedita
aqui, aquilo que já se totnou prática h-ãOitU-ar no plenário
do Congresso Nacional, apelando pai·a que os Srs. Senadores
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venham imediatamente ao plenário, para que possamos discutir e votar a Ordem do Dia da sessão de hoje.
O SR. PltESIDENTE (Mauro Benevides)- Há requerimento para ser lido pelo Sr. 1" Secretário~
É lido o seguinte.
REQUERIMENTO N• 640, DE 1991
Senhor Presidente,
Solicito nos termos da Constituição Federal (artigo 55
item III) e do Regimento Interno do Senado Federal (artigo
43 inciso II) que seja considerada como licença autorizada
o dia 23 de setembro do corrente ano em que me ausentarei
dos trabalhos da Casa, onde irei manter vários encontros políti·
cosem meu Estado.
Sala das sessões 20 de setembro de 1991. -Albano Franco.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Em votação
o requerimento.
Os Srs. Senadores que o aprovam, queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Aprovado.
Fica concedida a licen·ça solicitada, nos termos do art.
43, inciso II, do Regimento Interno.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 1~ Secretário.
É lido o segiJinte
REQUERIMENTO N• 641, DE 1991
Nos termos do art. 397, inciso I, do regimento interno,
requeiro a convo-cação de sua Excelência o ·senhor J0ão
Eduardo Cerdeira de Santana, Ministro de Estado da Infra-estrutura, a fim de que, perante o plenário, preste informaçOes
sobre:
- ---1) estado de calamidade em que se encontra a rodovia
·
transamazónica (BR-230);
2) estado atual e programação do sistema viáriO-federal
para a região amazónica;
3) planos e programas para implantação de projetas de
geração de energia hidrelétrica na Amazônia. Sala das Sessões, 20 de setembro de 1991. - Senador
Coutinho Jorge.
O SR. PRESIDENTB(Mauro Benevides) -Este requerimento será publicado e posteriormente incluído em Ordem
do Dia, nos termos do art. 255, inciSo II, letra C, 9, do Regimento Interno.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. to Secretário.
É lido o seguinte
REQUERIMENTO N• 642, DE 1991
Requeiro, nos termos do artigo 50, parágrafO 1~da Coi1St_ituição Federal e artigo 216, do Regimento Interno do S~nado
Federal, a Senhora Margarida Maria Maia Procópio, Ministra
de Estado da Ação Social, sejam prestadas as seguintes infOrmações:
1. Envio de todas as notas_de empenho detalhadas, emitidas pelas unidades gestoras listadas anexo, no período de
15 de março de 1990 a 30 de setembro de 1991.
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Justificação
tramitanpo no Con-giessó Nacional a prestação de contas-Uo Presidente da República. De acordo com
o relatório elaborado pelo Ministro Homero Santos, do Tribunal de Contas da União, várias irregularidades foram apontadas, sem entretanto, terem sido devidamente verificadas e
analisadas. Considerando que o artigo49, incisq IX, da Constituição Federal reza que:
__
__
"É de competência exclusiva do Congresso Nacional:
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194157 Escritório do CBIA -Amapá
194158 Escritório o CBIA- Rondonia
194160 CBIA- Centro de Atendimento Direto - ~
194161 Escritório do CBIA- Tocantins·~
194163 CBIA- Presi
194164 CBIA- PRODEF
194165 CBIA- CEADI
194166 CBIA- EPJA
194167 CBIA- DIPROM
194168 CBIA- DASER
IX - Julgar anualmente as contas prestadas pelo Presi· 194169 CBIA- CCR!
dente da República e apreciar os relatórios sobre a execuçã.c 194170 CBIA- PROPOR
194171 CBIA- DESEP
dos planos de governo."
194172 FUNABEM- EEBJ
194173 FUNABEM- DIEXEC ~
Considerando ainda que o Departamento do Tesouro
194174 FUNABEM- DECONF
Nacional restringiu-,.-de forma unilateral e arbitrál;"iã_o_?cesso 194175 FUNABEM - ESM
do Congresso Nacional às informações contidas no SIAFI194176 FUNABEM - DEPAD
Sistema Integrado de Admini~tração FinanCeira da União.
194177 FUNABEM- DIPES
E visando o cumprimento de nossos deveres constitu- 194178 FUNABEM- EOCF
cionais além da responsabilidade a nós delegada, quando de 194179 FUNABEM- NUINF
nossa eleição pelo povo de nossos Estados, imprescindíveis 194180 FUNABEM- DEORC
constituem-se as informações aqui referidas para que se possa 194181 FUNABEM- EJLA
proceder a -uma análise objetiva e transparente das contas
194182 FUNABEM- UP-1
da República.
194183 FUNABEM- SETRAS
194184 FUNABEM- EQN
Código Unidade Gestora~
194185 FUNABEM- AUDIT
110004 Coord. nac. para Int. da Pes. Port. de Deficiência
194186 CBIA- DIACO
·150009 Conselho Nacional de Serviço Social-DF
194187 CBIA- !PS
190003 Secretaria de Controle Interiw-MAS
194188 CBIA- CRT
190005-Coordenação de Servíços Gerais-MAS
194189 CBIA- DISUP
190006 Cooraenação de Recursos Humanos-MAS
194190 CBIA- HC
190015 Coordenação de Programas~da Região Sudeste
194191 CBIA- ASCOM
194058 Fundação Projeto Rondon
194192 CBIA- DIAFI
430010 Coordenação de Orçamento e Finanças/MAS
194193 CBIA- DEPAM
194089 CBIA - Administração Central
194194 CBIA- EMA
194090 Escritório do CBIA- Amazonas
~
194195 CBIA- DIESD
194091 Escritório do CBIA - Alagoas
194196 CBIA - SEALM
194092 Escritório do CBIA - Bahia
194197 CBIA- Gabinete da Presidência
194093 Escritório do CBIA- Ceará
194117 Superintendência da LBA no Acre
194094 Escritório do CBIA - Mato Grosso do SUl
]94118 Superintendência da LBA em Alagoas
194095 Escritório do CBIÁ -- Espírito Santo -~
194119 Superintendência da LBA no Amapá
194096 Escritório do CBIA - Goiás
~
194120 Superintendência da LBA no Amazonas
194097 Escritório do CBIA - Maranhão
194121 Superintendência da LBA na Bahia · -~~
194098 Escritório do CBIA - Mato Grosso
194122 Superintendência da LBA no Distrito Federal
194099 Escritório do CBIA- Minas Gerais
194123 Superintendência da LBA no Ceará
194100 Escritório-ao CBIA- Pará
194124 Superintendência da LBA no Espírito Santo
194101 Escritório do CBIA - Paraíba
194125 Superintendência da LBA em Goiás
194102 Escritório do CBIA- Paraná
194126 Superintendência da LBA no Maranhão
194103 Escritório do CBIA - Pernambuco
[94127 Superintendência da LBA no Mato Grosso
194104 Escritório do CBIA- Piauí
194128 Superintendência - LBA/MS
194105 Escritório do CBIA- Rio de Janeiro
194129 Superintendência da LBA em Minas Gerais
f94106 Escritório do CBIA- Rio Grande do Norte
194130 Superintendência da LBA no Pará
194107 Escritório do CBTA--=- Ríó Grande do Sul
194131 Superintendência da LBA na Paraíba
194108 Escritório do CBIA- Santa Catarina
194132 Superintendência da LBA no Paraná
194109 Escritório do CBIA--' São Paulo
194133 Superintendência da LBA em Pernambuco
194110 Escritório do CBIA -Sergipe
194134 Superintendência da LBA no Piauf
194111 Escritório do CBIA - Distrito Federal
194135 Superintendência da LBA no Rio de Janeiro
194112 Escritório do CBIA- Acre
194136 Superintendência~da LBA no Rio Grande do Norte
194113 Escritório do CBIA- Roraima194137 Superintendência da LBA no Rio Grando do Sul
194114 Escola Wenceslau Brás
1_94138 Superintendência da LBA em Rondônia
194115 Escola Jerónimo Fernandes
194139 Superintendência - LBA/SC
194116 Escola Agrícola Arthur Bernardes
194140 Superintendência- LBA/SP
194145 Fundação Centro Brasil Infância Adolescência
Encontra~se
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194141 Superintendência- LBA/SE
194142 Superintendência- LBA/RR
194143 Direção Nacional- LBA
194144 LBA- Orçamento
194159 Superintendência da LBA no Tocantins
194162 Centro de Prom. Soe. Abrigo do Cristo Redentor
Sala das Sessões, 20 de setembro de 1991. - Senador
Eduardo Matarazzo Suplicy.

o SR.

PRESIDENTE (Mauro Benevides) ___:o requéri·
mentos lido será despacha~o à Mesa para decisão, nos termos
do inciso III do art. 216 do Regimento lnterno.Sobre a mesa, requerimento que serão lidos pelo Sr. 19
Secretário. São Jidos os seguintes
REQUERIMENTO N• 643, DE 1991
Requeremos ürgênda, nos termos do art. 336, alínea b,
do Regimento Interno, para o Projeto de Lei da Câmara
n' 79, de 1991, de iniciativa do Sr. Presidente da República,
que dispõe sobre a remuneração dos Servidores Militares Federais e dá outras providências.
Sala das Sessões, 20 de setembro de 1991. - Guilherme
Palmeiras- Lourival Baptlsta- Henrique Almeida- Esperi·
dião 6.min- Julio Campos- Raimundo Lira- Ozlel Carneiro - José Eduardo - Josaphat Marinho - Francisco Rollemberg - Meira Filho - Carlos Patrocínio - João Rocha
- Louremberg Nunes Rocha - Albano Franco - Irapuam
Cos_ta Júnior- Mauro Benevides- Antonio Mariz- Lucídio
PorteUa- Aluizio Bezerra- Nelson Carneiro- Elcio Alvares
- Marco Maciel - Moisés Abrão - Ney Maranhão - Levy
Dias - Alfonso Camargo - Amazonino Mendes - Dario
Pereira - João França - Maurício Corrêa - Marluci Pinto
- Humberto Lucena - Walmir Campelo - Coutinho Jorge
- Lavoisier Maia - Magno Bacelar - Divaldo Sumagy Epitácio Cafeteira - Iram Saraiva - Eduardo Suplicy Fernando Henrique Cardoso - José Sarney - Beni Veras
- Wilson Martins - João Calmou - Aureo Mello - Telmo
Vieira - Chagas Rodrigues - Almir Gabriel - Onofre Qui·
nan - José Richa - Mareio Lacerda - Ronaldo Aragão.
REQUERIMENTO N• 644, DE-1991
Requeiro, nos termos do art. 336, item b, do Regimento
Interno do Senado Federal, seja concedida" traniililção em
regime de urgência para o Projeto de Lei da Câma,ra n 9 78/91
que dispõe;, sobre os vetrcime-ntos dos -professores incluídos
no Plano U nico de Classificação e Redistribuição de_ Cargos de que trata a Lei n• 7.596, de 10 de abril de 1987, e dá
outras providências.
Sala das Sessões, 20 de setembro de 1991. - Alfonso
Camargo - Albano Franco - Almlr Gabriel - Amazonino
Mendes - Antonio Mariz - Beni Veras - Carlos Patr~inio
- Cesar Dias - Chagas Rodrigues - Cid Sabóia de Carvalho
- Divaldo Suruagy - Eduardo Matarazzo Suplicy - Elcio
Álvares - Esperidião Amin - Flaviano - Melo Telmo Vieira
- Francisco Rollemberg- Coutinho Jorge - Garibaldi Alves
Filho - Gerson Camata - Guilherme Palmeira --Henrique
Almeida - Humberto Lucena_-__:: Iram Saraiva --__ lrapuan
Costa Junior - João Calmon - João França - João Rocha
- Josaphat Marinho - José Eduardo - José Paulo Biso!
-José Richa- José Sarney- Júlio Campos- Jutahy Maga·
lhães - Lavoisier Maia - Levy Dias - Louremberg Nunes
Rocha - Lourival Baptista- Lucídio Portella - Magno Bace-
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lar - Marco Maciel - Mário Covas - Marluce Pinto Maurício Corrêa - Mauro Benevides - Moisés Abrão Nabor Junior - Nelson Carneiro - Nelson Wedek.in - Ney
Maranhão- Onofre Quinan- Oziel Carneiro - Pedro Simon
- Raimundo Lira - Ronan Tito - Teotónio Vilela Filho
- Valmir Campelo- Wilson Martins- Dario Pereira.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Os requeri·
mentos lidos serão votados após a Ordem _do Pia 1 na forma
do art. 340, inciso II, do Regimentointer_no.
O Sr. Jutaby Magalhães -Sr. Presidente, peço -a palavra
pela ordem.
-

--O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Concedo
a palavra ao nobre Senador.
O SR. JUTAHY MAGALHÃES (PSDB--,- BA. Pela or·
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, em primeiro
lugar 1 gostaria de saber quantos Senadores temos na Casa·.
São 42?
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Temos 42 .
Srs. Senadores. V. Ex~ tem absoluta razão.
OSR. JUTAHY MAGALHÃES- Desejo fazer um regis·
troe chamar a atenção dos senhores da imprensa. Parabenizo _
o Senado Federal. Ontem, havia 66 Senadores na Casa, e
não tínhamos número para votar. Hoje, em plena sexta-feira,
há 42 _e estão todos aqui presentes para a votação.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Fica o regis·
tro do nobre Senador Jutahy Magalhães.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Esgotado
·
o tempo destinado ao Expediente.
Passa-se à

ORDEM DO DIA
Item I:

-lPROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N• 111, de 1991
(Effi regime de urgência, nos termos do
art. 336, c, do Regimento Interno)
Discussão, em turno único, do Projeto-de Decreto
Legislativo n' 111, de 1991 (n' 137/91, na Câmara dos
Deputados), que ap!~va o texto do Tratado para a
constituição de um Mercado Comum entre a República
---- --Federativa do Brasil, a República Argentina, a República do Para_g~ai e a República Oriental dO Uruguai,
firmado em Assunção, em 26 de março de 1991. (De·
pendendo de Parecer da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional.)
A Presidência esclarece ao Plenário que foi apresentada
emenda ao projeto, perante a Comissão de RelaçõeS Exte. riores e Defesa Nacional, no prazo regi~ental.
É lida a seguinte emenda:
EMENDA ADITIVA
Acrescente-se ao art. 19 do projeto o segtiitmq:>afágrafó
"§ 29 Os compromissos internacionais ciue vierem a determinar a estrutura institucional, defillitiva Ou não, dos órgãos
do Mercado Comum, assim como as atribuições e"specmcas
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de cada um deles e seu sistema de tomad.a de clecisões são
sujeitos à-aprova-ção-do Congresso Nacional."
'
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Sobre a me531 parecer que será lido pelo Sr. tn SecretáriO.
É lido o seguinte
PARECER N• 359, DE 1991
Da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, sobre o Projeto de Decreto Legislativo n~ 111, de
1991, (Projeto de Decreto Legislativo n• 87-B, de 1991,·
na Casa de origem), que "Aprova o texto do Tratado
para a Constituição de um Mercado Comum entre a
República' Federativa do Brasil; a República Argentina,
a República do Paraguai e a República Oriental do Uru-

gai, firmado em Assunção, em 26 de março de 1991''.
Relator: Senador José Richa
Esta Comissão do Senado Federal é chamada a pronunciar-se sobre o Projeto de Decreto Legislativo n-:>111, de 1991,
(Projeto de Decreto Legislativo no 87-B, de 1991, na Câmara
dos Deputados), que "Aprova o texto do Tratado_ pàra~ a
Coristituição de um Mercado Comum entre a República Federativa do Brasil, a República Argentina, a República do Paraguai e a República Oriental do Ur.uguai, firmado em Assunção.em26demarçode 1991".
~ ~ ~~-·
O instrumento intCril~clOii'hl em tela promove a ampBação, aos demais países do Cone Sul, do projeto integradànista
iniciado ainda em 1985, pelos Presidentes Sarney e Alfonsín,
com a Declaração de Iguaçu, que criava uma Comíssão Mista
destinada a estudar as possibilidades de uma-iritegração económica entre Brasil e Argentina. Estava, assim, desencadeado
o processo de integração econ6mica do Cone Sul. O- passo
seguinte foi a instituição do Programa de Integração e Cooperação Econômica (PICE), em 1986, em cujo âmbito foram
assinados 24 protocolos atinerites a áreas diversa$, _como os
bens de capital, trigo, biotecnologia, cooperação nuclear, siderurgia, indústria automotriz, etc.
Ein 1988, o processó de integração avança no SentidO
de sua instrurrientalização com. a assinatura do Tratado de
Integração, Cooperação e Desenvolvimento, que regiStroU
o desejo mani~estado por Brasil e Argentinã de remover,
num prazo máximo de dez_ anos, todos os obstáculos tarifários
ou não-tarifários ao cOinércio -de bCns e serViÇos, mediante
a negociação de protocolos adicionais _ao Acordo de Alcance
Parcial de Renegociação das Preferências oUtorgadaS no período 1962-1980 (AAP-1). O Tratado dispunha ainda sobre a
harmonização gradual das políticas internas --:ln1tiatjva, de
fundamental importâncía para a formação de um .mercado
comum - e contemplava a adesão de Estados-Membros da
ALADI, observado um período de cinco anos após ·a sua
entrada em vigor.
.
____
__
~esse período, deseilhava-se um acelerado processo de
aglutmação da economia internacional em torno de grandes
espaços económicos, que resultaria na formação de "megablocos", a saber: a CEE; na orla asiática do Pacífico, o Japão,
eiD: torno do qual &ravitam os '~_tigre(' asiáticos; o mercado
umficado da Aménca do Norte, incluindo Estados Unidos,
Canadá e México.
A percepção dessa inflexão nas relações económi~s ~ter
nacionais !evaria os governantes de Brasil e Argentina à as-sinatura, em JUlho de 1990, da Ata de Buenos Aires, ·que fixou
um prazo até 31 de dezembro de 1994 para a conformação
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definítíva do mercado comum entre Brasil e Argentina. Nesta
data, deverão todos os itens comercializados entre os dois
países desrutar de alíquota zero, eliminando-se também as
barreiras não tarifárias. Tais medidas serão operaciónã.lizadas
mediante a "coordenação de políticas macroe-conómícas" e
as "reduções tarifárias generalizadas lineares e automáticas"
de que se incumbiu um grupo de trabalho binacional (Grupo
Mercado Comum).
Os dois Governo!:. assinaram, ademais, ainda no ano passa~o, o Acordo, d~ C?mplementação Económica 14, que consolida, em um umco mstrumento; todos os arranjos bilaterais
de. natureza comercial celebrados entre os dois países.
Todo esse processo integracionista, iniciado em 1985 entre Brasil e Argentina, conforme acabamos de relatar veio
desembocar na iniciativa de ampliação do mesmo aos d~mais
países do Cone Sul, iniciativa esta que· se concretizou em
março de 1991 com a assinatura do Tratado de Assunção
ora submetido ao exame desta Casa.
'
Estabelece o referido diploma internacional a constituição de um Mercado Comum entre os Estados Partes, denominado "Mercado Comum do Sul" (MERCOSUL)
Este Mercado Comum implicará:
. -na livre circulação de bens, serviços e fatores produtivos entre os países através da eliminação dos direitos alfandegários e restrições--não tarifárias;
- no estabelecimento de uma tarifa externa comum e
adoção de uma política comercial comum em relação a terceiros Es~a?os ou agrupamentos _de Estados e a coordenação
de postç_oes em f?ros económico-comerciais regionais e internacwnats;
-na coordenação de políticas macroeconómicas e setarias entre os Estados Partes_ a fim de assegurar condições
adequadas de concorrência entre os Estados Partes.
~ no compromissó dos Estados Partes de harmonizar
suas legisl~ç_ões nas áreas p_~r_tinentes para alongar o fortalecimento do processo de integração.
--Consoante o art. s~. os principais ifistturn:entos a-dotados
pãrã. a constituição do Mercado Comum são:
~um Programa de Liberação Comercial QUe cOnsistirá
n~ red~çã'?- progressi~a de tarifas, eliminação de restrições
nao-tanfánas ou medJdas de efeito eqUiValente, assim como
de outras restrições ao comércio entre os Estados Partes Objetiva-se alcançar a -data de 31 de_ dezembro de 1994.com
tarifa zero e sem barreiras não·tarifárias;
- a coordenação de políticas macroeconômicas, que visa
a assegurar condições adequadas de concorrência entre os
Estados-Partes e a evitar que eventuais descompassas nas
políticas dos quatro favoreçam ou prejudiquem artificialmente
a competitividade de bens e serviços;
~--- --uma tarifa externa comum;
-- a adoção de acordos setoriais, com o fim de otimizar- a utilização e mobilidade dos fatores de produção e alcançar
escalas operativas eficientes.
O Tratado_prevê, em_se~ C~pítuio-II, urita estrutUra orgâm~a.para _o penado de transição, a cargo das seguintes institmçoes;
. a)_ o Conselho do Mercado Comum, composto pelos Mims_tro.s çle Relações Ex:_te:ri_ores e os Ministros de Economia
dos Estados Partes. Ao Conselho cabe a Condução políticà
do Mercado Comum e. a tomada de decisões de maneira a
assegurar o cumprimento dos objetivos e prazos estabelecidos
pelo Tratado de Assunção;
-+
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.,) o Grupo do Mercado Comum, órg~o -exeCUBVO do
Mercado Comum,- coordenado pelos Ministérios das Relações
Exteriores. A ele caberá velar pelo cumprimento do Tratado
e pelo cumprimento das decisões adotadas pelo Conselho;
propor medidas concretas tendentes à aplicação do programa
de Liberação Comercial, à coordenação de políticas macroeconômicas e à negociação -de Acordos frente a terceiros; e fixar
programas de trabalho que assegurem avanços para estabelecimento do Mercado Comum.
Em seu art. 24, o Tratado prevê a formação de uma
Comissão Parlamentar Conjunta Brasil-Argentina-ParaguaiUruguai, que acompanhará a evolução do Mercado Comum.
O Tratado de Assunção apres-enta cinco Anexos, sendo
o Anexo I atinente ao Programa de Liberação Co~ercial.
Este programa não se aplicará aos produtos considerados
"sensíveis" nas quatro economias, consoante dispõe o art.
69 do referido Anexo I. Estas listas serão, entretanto reduzidas
anualmente em 20%, de modo a estarem totalmente eliminadas em_31-12-94. O Tratado estabelece diferenças pontuais'
de ritmo para o Paraguai e Uruguai, persistindo as suas listas
de exce·ção durante 1995 em 20% de seu total iriicial.
O Anexo II, trata do Regime Geral de Origem adotado
pelos Estados Partes, onde se definem as chamadas "regra~ .
de origem" mediante as quais se definirá a procedêncía de
um produto. Os Anexos III e IV tratam respectivamente dos
mecanismos previstos para a-solução de controvérsias surgidas
entre os Estados Partes com conseqüência da aplicação do
Tratado e das Cláusulas de Salvaguarda aplicáveis â importação dos_ produtos que se beneficiem do Programa de ~ibe
ração Comercial estabelecido no âmbito do Tratado.
O Anexo V alinha os dez Subgrupos de Trabalho criados
pelo Grupo Mercado Comum para firts de ~oordenação das
políticas macroeconômicas e setoriais.
_ __ _
Cumpre registrar, porém, --no âmbito deste Relatório, a
nossa estranheza em face da omissão, pelo Tratado de Assunção em seu Anexo II, que contempla o regime de origem
para o Mercosul, das instituições Que tradicionalmente vêm
disciplinando esse conceito, adotadas tanto pelo Mercado Comum Europeu quanto pela Área de Livre Comércio Canãdá
-Estados Unidos.
Com efeíto, não existe qualquer refeiência ao conceito
de "transformação substancial" industrial no processo integradQ de produção do bem, pelo qual se possa balizar a sua
procedência, e nem se faz qualquer menção a medidas de
anti-circumvenüon que evitem a burla das normas de origem,
através de expedientes c_omo· o mero empacotamento- do bem
em um pafs da zona integrada.
O art. s~ e o art. 89 do referido Anexo abrem ademais,
verdadeiras brechas no critério de preferência a insumos e
materiais "Zon-ãis. -- ·
Dispõe oart. 5' que:
"Em caSos excepcionais, quando os requisitos es-pecíficos não puderem ser cumpridos porque ocorrem
problemas circunstancíais de abastecimento: disponibilidade, espeficicações técnicas, prazo de entrega e. preço, tendo em conta o disposto no art. 49 do Tratado,
poderão ser utilizados materiais não origiriário~ dos
Estados Partes."
Já o art. 8' eatabelece:
.. 0 critériO de máxima utilização de niateri:US -e outros insumos 'originários dos Estados Partes não poderá ser considerado para fixar requisitos que impli-
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quem a irilposição de materiais ou ·outfos--l"nsumos dOS
referidos Estados Partes, quando, a jufzo dos mesmos,
estes não cumpram condições adequadas de abastecimento, qualidade e preço, ou que não se adaptem aos
processos industriais ou tecnologias aplicadas."
Ora, mediante a adoção do critério da subjetividade, conforme dispõem os arts. s~ e 89 , acabam, esses dois artigos
por legalizar a circumvention das normas de origem, mormente quando se sabe que o comércio internacional de muitas
matérias-primas e insumos se realiza muito freqüentemente
a preços inferiores aos praticados nos mercados internos dos~
países exportadores, caracterizando o dumping.
Recebeu o projeto de decreto legislativo em pauta uma
emenda aditiva, da autoria do nobre Senador Eduardo Matarazzo Suplicy, que sugere seja acrescentado ao art. 19 do projeto um parágrafo 2~. Tal dispositivo pretende estabelecer
a obrigatoriedade de _submissão â aprovação do Congresso
Nacional dos " ... compromissos internacionais que vierem _a
determinar a estrutura institucional, definitiva ou não, dos
órgãos do Mercado Comum, assim como as atribuições especfficas de cada um deles."
Justifíca o eminente Senador a sua proposição alegando
que a mesma objetiva evitar que pairem dúvidas sobre a necessidade de se submeter à aprovação- do Congresso Nacional
o texto do ato internacional que venha a determinar a estrutura
institucionaf dos órgãos de administração do -Mercado Comum, bem como suas atribuições específiCãS- e seu sistema
decisório, conforme dispõe o artigo 18 do Tratado de Assunção.
Voto
Trata-se, o diploma internacional em exame, de um marcO~ sem, precedentes no processo de integração econôm1ca da
América Latina, fruto não apenas da vontade polítiCa dos
governos dos Estados que dele participam, na esteira da onda
de democratização verificada no continente a partir da década
de oitenta, mas também da percepção de uma noya configuração. de t_epdências no cen3_rio da economia internacional.
O exemplo do Cone Sul haverá de inspirar as demais
sub-regiões do continente no sentido de imprimifeln maior celeridade aos respectivos processos de integração económica,
coin vistas a uma inserção mais com-petitiva das economias
latino-americanas no mercado internacional.
-0 não-acoJhimento da emenda aditiva ofeiecida, cabenos ressaltar, deveu-se exclusivamente a uma economia pro~
cessual no sentido de evitar o· retorno _à Câmara do_~_ Deputados, o que provocaria fatalmente o retardamep.to da aprovação deste projeto no Congresso Nacional.
Em face do exposto, sem prejuízo das fesS3.1vas ao Regimento Geial de Origem disciplinado no Anexo II, particularmente aos arts. 59 e· 89 Supradtados que recomendamos
sejam revistOs Oportunamente, e dada a importância de que
se reveste o "Mercado Comum do Sul" para as economias
dos quatro países signatários e em última análise para o futuro
do próprio projeto integracionista na América: Latina, e os
benefícios que daí hão de advir para a região, manifestamos-nos favoráveis ao Pfojeto de DecretO Legislativo n9lll,
de: 1991, nos termos do Decreto Legislativo à esta Casa encaminhado pela C~mara dos Deputados, rejeitando portanto,
Emenda de n9 001, apresentada pelo Senhor Senador Eduardo
Suplicy .
Sala das Comissões, 19 de setembro de 1991. -JraP,an
Costa Júnior, Presidente - José Ricba, Relator - Marluce
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Pinto - Francisco Rollemberg - Moisés Abrão - Chagas
Rodrigues- Nabor Júnior- Oziel Carneiro- Marco Maciel
- Eduardo Supllcy - Levy Dias.

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - O parecer
conclui favoravelmente ao projeto e contralianiente à emenda.
Completada a instrução da matéira,-passa-se à discussão
do projeto e da emenda, em turno único. O Sr. Marco Maciel- Sr. Presidente, gostaria que V.
Ex• me esclarecesse se foi apresentada emenda em plenário.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- A Mesa vai
compulsar o processo e, em poucos minut_o_s, oferecerá o esclarecimento a V. Ex"

O Sr. Marco Madel -Sr. Presidente, pediria, então,
a palavra pela ordem. Em seguida, V. Ex~ me daria a informação.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Concedo
a palavra ao nobre Senador.
O SR. MARCO MACIEL (PFL - PE. Pela ordem. Sem
revisão do orador.) -Sr. Presidente, Srs. Senadores, gostaria
de chamar a atenção de V. Ex~s para o projeto de decreto
legislativo que está em discussão neste momento. Tratawse
da criação do Mercosul. Talvez, pela ementa, não se possa
perceber claramente que se trata de projeto de tanta significação.
- ·
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - A Presi·
dência já tem condições de informar a V. Ex~, Senador Marco
Maciel, que a emenda foi aprese-nfàda perante a Comissão
de Relações Exteriores e Defesa Nacional, rigorosamente no
prazo regimental. A emenda é da lavra do eminente Seri3.dor
Eduardo Suplicy, e o parecer foi contráifõ.
O SR. MARCO MACIEL- Mas a emenda não foi lida.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Se V. Ex•
o desejar, o Sr~ lo Secretário procederá à leitura, na íntegra,
das razões que justifiCaram a sua apresentaÇãO,--d que -demandará pelo menos 15 minutas.
----- - -
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foram brindados com a entrega desse documento. A Mesa
vai fazer chegar imediatamente a V. Ex~, e ao Senador Marco
Maciel, o avulso respectivo. a fim de que, com a acuidade
habitual, possa discutir a proposição ·principal, origináriã da
_Câmara âoS Deputados, e a própria emenda, Contudo, se
V. Ex~ entender indispensável, pedirei ao Sr. 19 Secretário
qUe proceda à leitura na fntegra.
A Mesa está fazendo chegar ao nobre Senador Nelson_
Carneiro e ao nobre Senador Marco Maciel as cópias respectivas. se-outrós SrS. Senadores também o desejarem, a mesa
diligenciará imediatamente, suspendendo inclusive os trabalhos, para que não se aprecie nesta Casa matériã sem o pleno
conhecimento de todos os Srs. Senadores.
O SR. NELSON CARNEIRO- Sr. Presidente, V. Ex•
próprio aCaba de afirmar que não consta da Ordem do Dia
es~~ emenda_ e que ·ela Chega agor_'!_ à a.Rre_ciação minha e
do nobre Senador Marco MacieJ. Acredito que não somente
nós dois temos iDieresse em cOnhecer- a emenda e- as razões
que justífiCaram a sua rejeíção: De modo que seria útil, para
que todos tomassem conhecimento, que_V. Ex~ mandasse lê-la
e as razões que justificaram a -Sua rejeição. A ·emenda, que
teve como relator o nobre Senador José Richa, mereceu na
comissão parecer contrárÍo; mas nem sempre o que recebe
opinião contrária na comissão é também rejeitado pelo Plenário.

o" Sr. Jutaby Magalhães- V. Ex' me permite, nobre
senador?
O SR. NELSON CARNEIRO - Ouço V. -Ex•
O Sr. Jutaby M3galbães- Aproveito que V. Er está
na tribuna para solicitar, também, uma cópia-da emenda.
. O SR. NELSON CARNEIRO- Evidentemente, Sr. Pre·
stdente, não podemos rec_eber a emenda agora e opinar sobre
ela sem ler; são ~ez páginas. Precisamos ao menos saber por
que a e~enda f01 ?P~esentada e_ por que foi rejeitada. É um
assunto tmportantisstmo: é o tratado para a constituição do
Mercosul, um_ velho so_nho de todos os. que lutam pela união
dos países latmo-amencanos. Portanto, seria do maior "inte:..
res~e que o_ pl<:nário tivesse con_hecirnento da emenda e das
razoes que JUStificaram a sua rejeição.
É o que peço a V. Exf, na forma do regimento que
mande ler a emenda.
'

O SR. MARCO MACIEL - Não há necessidade, Sr.
Presidente.
O Sr. Nelson Carneiro- Sr. Presidente, peço a palavra
para discutir.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -A Mesa pede
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Concedo
ao Sr. 1"1 Secretário que proceda à leitura da_emenda.
a palavra ao nobre Senador.
.
A Presidência também sente-se no dever de sugerir aos
lideres, se assim o desejarem, que requeiram a extinção da
O SR. NELSON CARNEIRO (~DB- RJ. Para discu·
urgéncia desta matéria. A :presidência preocupa-se, porque
tir. Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente, V~ EX" acaba
de informar que houve uma emenda apresentada à Comissão - urna comissão de parlamentares brasileiros, constituída de
vários Srs. Senadores, de~tre eles os Senadores Pedro Simon,
de Relações Exteriores que não mereceu -aprovação.
Dírceu CarneirO, José Fogaça e outros já se encontra em
O Plenário não está impedido de examinar essa_ emenda;
B~enos Aires, Arge!).tina. S. Ex•s _saíram de Brasília, alguns
quem sabe não terá opinião diferente da douta Comissão de
de Porto Alegre, para discutir essa proposição com parlamenRelações Exteriores? Por isso, considero que seria bom que
a emenda fosse lida, para conhecimento do plenário, para - -tares dos quatro países que integram o chamado Mercosul,
já agora com a adesão do Chile, que também pretende se
ver se há ou não pertinência nessa sugestão, antes de qualque1
incorporar à lista dos quatro países-, que no primeiro momento
comentário, antes que iniciemos a discussão da matéria.
integraram o tratado para· a Constituição do Mercosul, lavrado
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - A Presiem Assunção, Paraguai.
dência esclarece ao- nobre Senador Nelson Carneiro que· a
O Sr. Marco Madel -Sr. Presidente, por economia
matéria foi devidamente publicada e distribuída a todos os
Srs. Senadores. Lamentavelmente, nem V. Ex• nem o Senador processual, eu go~tari3 ~e sugerir, se fosse possível, que V.
~cerrasse a dtscussao.Marco Maciel, duas das mais preeminentes figuias desta Casa,
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O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -

A Presi·

dência está -Solicitando ao Sr. 19 Secretário, Senador Meira
Filho, que proceda à leitura do trecho do parecer referente
à emenda, atendendo a requerimento do nobre Senador Nel-

son Carneiro, deferido pela Mesa.

-

O SR. 1• SECRETÁRIO (Meira Filho) - "Emen·
da aditiva de autoria do Senador Eduardo Suplicy.
Acrescente-se_ ao art. 19 do projeto, o seguinte
parágrafo§ 29 -Os cólnpiomissbs-ini:ernaciónais qo.e viere,m
a determinar a estrutura institucional, definitiva óu
não, dos órgãos do Mercado Comum, assim como as
atribuições específicas de cada um deles e seu sistema
de tomada de decisões, são sujeitos -â aprovação do

Congress_o_ Nacional''.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Atendido,
portanto, o requerimento do nobre Senador Nelson Carneiro.
Em discussão-a matéria. (Pausa.)
O Sr. NelsOn Carneiro -Sr: Presidente, peÇo a pã.lavra
-para discutir~ - ---- - -- --O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - O nobre
Senador Nelson_ Carneiro deseja discutir a matéria.
O SR. NELSON CARNEIRO (PMDB - RJ. Para discutir. Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente, Srs. Senadores,
estou aqui para lembrar os pioneiros dessa luta. Aqueles que
na administração passada, os Presidentes José Sarney, doBrasil, e Raul Alfonsín, da Argentina, que iniciaram esse Ql-OVÍ- ·
mento; que afinal, vai se concretiza-rido e que, cujos- nomes,
não vejo referidos neste momento. Os homens públicos são
esquecidos rapidamente, deles só lembram os defeitos; ninguém se recorda para exaltar-lhes as virtudes.
Por isso, Sr. Presidente, é que estou na tribun-a, para
homenagear os que iniciaram essa jornada. Aqueles que tiveram a coragem, naqueles dias incertos, de abrir o debate,
de afrontar as críticas, de lançar as ameias para que se construísse o ··que hoje se vai votai. Não vejo, Sr. Presidente,
nesse relatório nenhuma referéncia àqueles que lutaram,
àqueles que sonharam, àqueles que lançaram as primeiras
pedras de um edifício qUe se vai construir.
·É em homenagem a esses homens, ao Presidente José
Sarney, Que nOs-honra hoje integrando as nossas bancadas;
é em homenagem ao Presidente Raul Alfonsín que ocupo
esta tribuna. Acompanhei, como Membro do Parlamento Latino-Americano, esseS mOVImentos; estiv~ na Argentina, vi
como essa idéia encOritrava resistênciaS.- Havia o ambiente
contrário a qualquer movimento de unificação do pensamento
argentino e brasileiro. Parecia que éramo_s dois inimigos. Era
preciso vencer as resistênCiaS. E essas resiStências foram vencidas. Ao aprovar esse projeto, Sr. Presídente 1 devemos consignar a gratidão do País aos_ pioneiros dessa luta. Aqueles que
tiveram a coragem, numa hora incerta, de inicíar, em--meio
a críticiis COrlSfari.tes, o-lriovimênto que agora se faz vitorioso. Sr. Presidente, não quero perturbar o andamento desse
projeto, mas não p-odia deixar ·de consignar a gratidão do
País e da América Latina, do Cone Sul, principalmente, àqueles que tiveram a coragem de desbravar o caminho, para que
se tornasse possível a aprovação desse tratado.
Era o que tinha a dizer, Sr. -Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Mlluro Benevides)- Em discussão o projeto. (Pausa.) -- ---
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Concedo a palavra, para discutir. ao nobre Senador Jutahy Magalhães.
O SR. JUTAHY MAGALHÁES (PSDB- BA. Para discutir. Sem revisão dq orador.) -Sr. Presidente, apenas uma
manifestação. Não estou aqui desejando fazer obstrução, mas,
em tese nãO aceito a idéia de que não possamos aptovar
uma emenda para não retomar à Câmara. Isso está expresso
no próprio parecer, no próprio voto, e é exClusiVãmeiite a
razão pela qual não foi aprovada a emenda, ou seja, para
não voltar à Câmara dos Deputados.
·Por esta razão voto a favor do projeto de decreto legislativo, mas voto, também, a favor da emenda.
1

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)--, Em votação
o projeto, sem prejufzo da emenda.
Os Srs .. Senadores que o aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Aprovado.
Em votação a emenda de parecer contrário.
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram permancer
sentados. (Pausa.)
Rejeitada.
Serão consignados os votos a favor, proferidos pelos nobres Senadores Nelson Carneiro, José Paulo Bisol e Jutahy
Magalhães.
A matéria vai à CoritiSSão Diretora: para redação final.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevídes) -Sobre a mesa
parecer da Comissão DiretOra, oferecendo a redação _final
qi.te -seiá lida pelo Sr. Primeiro SecretáriO:- - - - É lida a seguinte:
PARECER N• 360, DE 1991
(Da Comissão Diretorar ~
Redação final do Projeto de. Decreto Legislativo
n•111, de 1991 (n•137, de 1991, na Câmara dos Depu·
lados).
A Comissão Diietora apresenta ã redação final do Projeto
de Decreto Legislativo n• 111, de 1991 (n' 137, de 1991, na
-Câmara dos Deputados), que aprova o texto do Tratado para
a Constituição de um Mercado Comum entre a República
Federativa do Brasil, a República Argentina, a República
do Paraguai e a R~pública Orieri.tàl-do Uruguai, firmado em
Assunção, em 26 de. março de 1991.
Sala de Reuniões da ComissãO; -20· de setembro de 1991.
- Mauro Benevides, Presidente - Beni Veras, Relator Meira Filho - Lavoisier Maia.
~ANEXO AO PARECER N• 360, DE 1991
Redação ruial do Projeto de -Decreto Legislativo
n' 111, de 1991 (n~ 137, de 1991, na Câmara dos Deputados).
Faço saber que o COng-resso-Na:cioDal aprovOu, e
, Presidente do Senado Federal, nos termos do
eu,
art. 48, ite~ 28,_ do ~egimento Interno, promul.go o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO N' 111, DE 1991
Aprova o texto do Tratado para a Constituição
de um Mercado Comum entre a República Federativa
do Brasil, a República Argentina, a República do Paraguai e a República Oriental do Uruguai, firmado em
Assunção, em 26 de março de 1991.

--~
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Art. 19 .É aprovado o texto do Tratado para a Constituição de um Mercado Comum entre a República Federativa
'do Brasil, a República Argentina, a República do_ Paraguai
. e a República Oriental do Uruguai, firmado_ em Assunção,
. em 26 de março de 1991.
,
Parágrafo único. São sujeitos à aprovação do Congresso
Nacional quaisquer atos que possam resultar em _re'\':isão do
'presente Tratado, bem como quaisquer ajustes complemen=
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cício de 1988, no valor de NCz$ 570.90Õ.ÜOO.OOO,OÓ (qUinhentos e setenta bilhões e novecentos milhões de cruzados novos).
Art. 2~ Este decreto legislativo entra em vigor na data
de sua publicação .
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Item: 3
-3-

PROJETO DE RESOLUÇÃO
tares que, nos termos do art. 49, inciso I da Constituição
N•70 DE 1991
Federal, acarretem encargos ou_ compromissos gravo-sos au
(Incluído em Ordem do Dia, nos termos do
património nacional.
art. 281 do Regimento Interno.)
Art. 39 Eo;tc Decreto Legislativo entra em vigor na data
Discussáo 1 em turno único, do Projeto de Resolução n1>
de sua publicação.
70, de 1991 (oferecido pela ComissãO de Assuntos Econômicos
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -Em discuscomo conclusão de seu Parecer n\>354, de 1991), rerratificando
são a redação final. (Pausa.)
a Resolução n1> 85, de 1990, que autorizou a Empresa Brasileira
Não havendo cJ.uem peça a palavra, encerro a discussão.
de Telecomunicações S.A. (EMBRATEL) a contratar quatro
Em votação.
- operaçõe-s-de crédito extelno.
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram permanecer
Em discussão o projeto, em turno único. (Pausa.)
sentados. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.
Aprovada.
__Em votação.
A matéria vai à promulgação.
Os Srs. Seiladores que o aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -ltent2:
Aprovado.
- 2~A matéria vai à Comissão Diretoiã para a redaçâo final.
Redação Final
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Passa-se agora~ã--ãpíéciação do Requerimento-ri\> 644/91, de urgência lido
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO~
no eXpe-diente, para o Projeto de Lei da Câmara n"78!91.
N' 46, DE 1990
Em votação o requerimento.
Discussão, em turno único, da Redação final (ofeO Sr. Nelson Carneiro - Sr. Presidente, V. Ex' pode
recida pela ComissãO Díretora em seu _Parecer n~' 315,
ler o requerimento?
de 1991), do Projeto de Decreto Legislativo n• 46, de
1990, que homologa o Ato da Conselho Monetário
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - A PresiNacional que autorizou a emisSão adicional de papeldência atenderá a Solicitação do Senador Nelson Carneiro,
moeda, no exercício de 1988,-riO Valor de quinhentos
para o pleno conhecimento de todos os Srs. Senadores.
e setenta bilhões e novecentos milhões de cruzados
REQUERIMENTO N• 644, DE 1991
novos.
Requeiro, nos termos do artigo 336, item b, do
Em discussão.
Regimento ]ntemo do Senado Federal, seja concedida
Não havendo quem peça a palavra encerro a dicussão.
-~ •. tramitação em regime de urgência para o Projeto de
Em votação.
Lei da Câmara n~' 78/91 que dispõe sobre çs venciOs Srs. Senadores que a aprovam queiram permancer
mentos dos professores incluídos no Plano_ Unico de
sentados. (Pausa.)
~ -~
Classificação e Redistribuição de Cargos de que trata
Encerrada a votação, sem apresentação de emendas, a
a Lei n• 7.596, de 10 de abril de 1987, e dã outras
matéria é dada como definitivamente apiova:da nos- termOs
providências.
do art. 324 do Regimento Interno.
A ma~éria vai à promulgação.
Sala das Sessões, 20 de setembro de 1991. (Seguem
- as assinaturas.)
É o seguinte o projeto aprovado:
O Sr. Nelson Carneiro - Sr. PresiÇente, peço a palavra
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO~
pela ordem.
N• 46, DE 1990
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Vai-se passar
(n•170, de 1989, na Cãmara dos Deputados).
agora à apreciação do requerimento de urgência, n 9 644, de
Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, e
1991, lido no Expediente, para o Projeto de Lei da Câmara
eu,
, Presidente do .Senado Federal, nos termos do
n• 78/91.
art. 48, item 28, do Regimento Interno, promulgo o seguinte
Concedo a palavra, pela ordem, ao nobre Senador Nelson
Carneiro.
DECRETO LEGISLATIVO N•
, DE 1991
O SR. NELSON CARNEIRO (PMDB-RJ. Pela ordem.
Homologa o ato do Conselho Monetário Nacional
Sem revisão do orador.) - Gostaria de ser inforinado da
que autorizou a emissão adicional de papel-moeda, no
data em que esse projeto chegou ao Senado Federal.
exercício de 1988, no valor de NCz$570.900.000.000,00
(quinhentos e setenta bilhões e novecentos milhões de
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - A Mesa incruzados novos).
forma a V. Ex• que foi na data de ontem que Desta ·easa
foi lido, porque apreciado pela Câmara dos Deputados na
Art. 1" É homologado o ato do Conselho Monetário
manbã daquele dia.
Nacional que autorizou a emissão de papel-moed~. no exer-
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O SR. NELSON CARNEIRO -'---sr.- Presidente, ainda do, a mim, sobretudo, que detenho pela sensibilizadora solidauma vez, e coerente com todos os meus pronunciamentos riedade dos Companheiros a responsabilidade de presidir o
anteriores, quero deixar consignado, sem nenhum desapreço Senado Federal nesses dois an_os, que têm sido extremamente
aos beneficiários desse projeto, o meu protesto contra a função penosos.
chanceladora do Senado Federal.
O Sr. Jutaby Magalhães -Sr. Presidente, peço a palavra,
É preciso cria:r, pira esta Casa, disposições ·qUe Proíbam
que uma matéria que chegou ontem já hoje seja objeto de pela ordem.
votação. Sei qUe outras-são maiS beneficiadas ainda, que cheO SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Concedo
gam e são votadas no mesmo dia. Esta ainda passou menos a palavra, pela ordem, ao nobre Senador Jutahy Magalhães.
de 24 horas no Senado, mas é preciso que a Câmara, de
O SR. JUTAHY MAGALHÃES (PMDB- BA. Pela
agora por diante - essa é uma missão que V. Ex• poderá
ordem. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, Srs~ Senafazer sentir ao Presidente da Câmara - saiba que o Senado
dores, quero aproveitar a boa vontade manifestada, para solinão é câmara chanceladora.
citar a V. Ex•. e à Mesa Diretora como um todo que, para
O Senado tem ·que ter prazo. Existem. comissões cOnstievitar assuntos desse tipo, examinem um projeto de resolução
tuídas para opinar. Não é possível que projetes da maior
que apresentei a esta Casa, acabando com ess_e tipo de urgência
importância nos cheguem na hora da votação.
b. Se a Mesa Diretora exarriinar essa qUestão, nós, -no plenário,
Esse é um protesto que tenho lavrado constantemente,
decidiremos se deveremos ou não acabar com essas propoe o faça ainda agora, nesta oportunidade, a V. Ex~, como
sições assinadas por 54 Srs. Senadores para serem. exaniinadas
Presidente do Senado. Vou assumir, Sr. Presidente, a responno mesmo dia em que é votado esse requerimento.
sabilidade, de segunda-feira em diante, em todos esses proSe a Mesa Diretora, com a boa vontade de V. Ex~ tratar
cessos em que _se desrespeita a função revisora do Senado
desse assunto definitivame-nte, resolver a respeito, favoraveJ:.
- -Federal, de pedir verificação.
Vou assumir esse papef até que um dia a Cârriara se mente ou não, teremos uma deliberação sobre essa questão
e evitaremos, a cada instante, ficar reclamando sobre isso.
convença de que somos uma outra Casa, que deve ter tempo
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Nobre Senapa~ rever as matérias. Não pode votar a matéria em um
dor Jut.ahy Magalhães, asseguro à Casa que diligenciarei a
dia e mandá-la para a apreciação do Senado no outro.
Evidentemente não vou pedir verificaÇão hoje, mas quero apreciação do projeto de resolução de V. Ex~, que extingue
antedpar que, de segunda-feira em diante, em respeito a esta essa figUra regimental possibilitadora, no inciso b; da apreciaCasa, em qualquer proposição que seja- votada com essa pres- ção imediata de -qualquer proposição. Iremos realmente nos
debruçar, com a Mesa Diretora, para que prossiga a apreciasa, pedirei verificação.
Se ninguém me acompanhar, ficará o meu protesto, mas Ção da matéria e que o Plenário, conclusivamente, decida.
Se for o caso, descerei d::t cadeira presidencial, para que
protesto em respseito à dignidade que esta Casa merece de
não ser convertido apenas numa chancelaria das decisões da o meu voto· se enfileire entre aqueles que chancelarão a iniciativa de V. Ex• V. EX~ se reCorda que na sesSão legislativa
Câmara dos Deputados.
-~_ ___
OS Srs. SenadOreS que pensarem--dífereiltemente-que vo- passada, quando o _Senado Federal era exemplarmente presitem diferente.
__ -dido pelo Senador Nelson Calneiro, defrontamo-nos com o
Estatuto da Criança e do Adolescente, com os seus duzentos
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Nobre Sena· e tantos artigos. Fomos compelidos a votá-lo em seis horas
dor Nelson Carneiro~ -v. Ex• defende realmente as prerro- apenas. Senti o constrangimento do Presidente Nelson Carneigativas do Senad~ Federal. OfereÇo o roeu teSt_einunho -de ro, e o meu próprio naquela ocasião, porque era matéria
que V. Ex', quando Presidente desta Casa, adotou todas as de tamanha relevância que exigiria -üni estUdo mais aprofunmedidas que, a seu juízo, poderiam representar a valorização dado, ainda mais porque foram processadas importantes altedo Senado. Sei, também, que, diante de matérias ·reconheci- rações na Câmara dos Deputados. Mas nós nos dobramos
damente urgentes, V. Ex• com toda a pr~gação de defesa a uma pressão legítima da sociedade e apreciamos aquela
do Senado Federal, não teve condições de reagir às solicitações matéria com uma celeridade que não seria possível se tivésseque, desta ordem, da mesma forma como chegaram a V. mos que cumprir com absoluta fidelidade o Regimento da
Casa. ----Ex• chegam a esta Presidência e ao Plenário.
Comungo do pensamento de V. -Ex~ vou i-C-almente interIsso ocorreu, nobre Senador Jutahy Magalhães, em junho
ceder junto· ao Presidente da Câmara dos Deputados para do ano passado. Acredito mesmo que um dos Senadores,
que não se registrem episódios dessa natureza. Em relação o Sr. Francisco Rollemberg, até se recusou a relatar aquela
a essa: matéria, porém, nem posso me queixar da Câmara proposição ·no exato momento, porque não se sentia em condidos Deputados, porque parece que a apreciação lá se fez ção de fazê-lo, tão extenso era o elenco de alterações procetambém em 48 horas, com um longo período de negociação. dido pela Câmara dos Deputados. Portanto, somo~ compeEvidentemente, com relação a o_utras proposições, qu~ demo- lidos a adotar esse posicionamento.
ram· três ou quatro meses na Câmara, talvez fosse rigorosaMas o comportamento -da Casa na· sessão- de hoje vai
mente procedente a postulação de V. Ex•
me conduzir a atuar nesta- Presidência com -mais severidade
Há uma nornla regimental nesse sentido, que é 10 dias no que se relacione com a apreciação de matérias com essa
antes do término -do período legislativo.
celeridade. Ficam desde já os_Srs._Se~nadores certos e convictos
Como estamos em mei·o aO pen'odo legislativo, não procu- .de que, votado ou nã_o o Projeto do Senador Jutahy_Magarei, com relação a essas matérias, ,O Presidente da ~maEa lhães, que_ extingue a urgência prevista na alínea b, mesmo
dos Deputados para discuti-las. Fá-lo-ei, porém, em relaçao que não liaja extinção, nós nos· empenhã.reinos- para que os
à proximidade do términO do período legislativo, porque se Srs. Senadores não subscrevam esse tipo de reguerimento
cabe a todos os Senadores defender as prerrogativas, do Sena- e que, pelo menos, a outra urgência. das 48 horas possibilite
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também um interregno reduzido, mas se aprecie pelo menos
nessas 48 horas.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Em votação
o requerimento.-Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Aprovado.
Aprovado o requerimento, -passa-se à aptéciação da matéria.
uniscussão do Projeto de Lei da Câmara n9 78,
de 1991, de iniciativa do Presidente da República, que
dispõe sobre os vericimentos dos professores incluídos
no Plano Único de Classificilção e Retribuição de Cargos.
(.Dependendo de parecer da Comissão de Assunios
Económicos.)"
Solicito ao nobre Senador João Calmon o parecer da
Conlissão de Assuntos Ecoriómicos.
--

::S um adicional de 12% sobre os vencimentos
dos docentes do Magistério Superior para os portadores
de certificado de especialista;
~-alterar o difere-ncial que beneficia mestres e
doutores de 15% e 25% para 25% e 50%_ respectivamente;
4 . .,. . --- ein novo caso da existência de valores de
VencimentOs superiores ao da tabela proposta, serão
preservados como diferença de vencimentos, de modo
que anuênio e adicionais diversos, hicidam sobre esses
valores.
Desejamos ressaltar a importâncía das medidas propostas
para o momento atual da crise dã- universid8.de brasileira,
destacando que trata de iniciativa urgente e, sobretudo, de
uma questão de justiça. Eu diria mais, uma questão de sobrevivência das nossas universidades, que estão atravessando a
- -- - - mais grave crise dã- sua história.
Concluímos este parecer registrando que a proposta resultou de prolongados debates entre repr~sentarites ~o ~EC
O SR. JOÃO CALMON (PMDB - ES. Para proferir e das universidades. No que concerne a sua conshtuetonaiídade e juridicidade não vemos óbices, além de aprese~tar
parecer. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senaboa técnica legislativa, portanto, somos pela sua aprovaçao.
dores, o presente projeto de lei dispõe sobre os vencimentos
É o parecer, Sr. Presidente.
dos professores ii:tclufdos no Plano Único d_e Classificação
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Manifese Retribuição de Cargos -de que trata a Lei n9 7 .596, de 10
tação do Relator é favorável.
de abril de 1987.
Em discussão o parecer.
Trata-se de matéria da maior relevância e de extraorSe nenhum dos Srs. Senadores desejar fazer uso da paladinária urgência, pOrque as universidades brasileiras estão
vra, vou encerrar a discussão.
paralisadas há mais de 100 dias.
O art. 19 desta proposta, de iniciativa da Presidência da
O Sr. Nelson Carneiro - Peço a palavra pela ordem,
República, reza:
Sr. Presidente.
"O valor"dõ Vencimento-corre-spOndente ao·nfvel
a palaO SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)I da Classe de Professor Auxiliar, da carreira de magisvra ·o nobre Senador Nelson Carneiro.
tério superior, é--fixado em Cr$104.181,28, e o nível
O SR. NELSON CARNEIRO (PMDB- RJ. Pela ordem.
I da Classe A, da carreira de magistéiiõ-:do ensino
Sem
revisão do orador.)- Sr. Presidente, estou lendo, aqui
fundamental e médio, em Cr$57 .658,18, concernentes
o que diz o art. 99 do Regimento Interno:
ao regime de trabalho em 20 horas semanais a que
''Art. 99-. À ComíSsão-de Assuntos Econômicos
estão submetidos os professo-res ínclufdos no Plano
Único de Classificação e Retribuição de Cargos de que
compete opinar sobre proposições pertinentes aos setrata a Lei n• 7.596, de 10 de abril de 1987."
guintes assuntos:
IV- tributos, tarifas, empréstimos compulsórios.
Como vêem, V. Ex'5 , este salário da carreira de magistério
finanças. públicas, normas gerais sobre Direito Tribudo ensino fundamental é pouco superior ao salário mínimo
tário, Financeiro e EconômicO; orçamento, juntas codo País. O problema agrava-se ainda mais se considerarmos
merciais, conflitos de competência em matéria tribuque, no Brasil, há professores; principalmente nó interior dos
tária entre a União, os Estados, o Distrito Federal
Estados do Norte, do Nordeste e também do Centro-Sul,
e os Municípios, dívida pública e fiscalização das instique ganham a metade ou um terço de um salário míninio~
tuições financeiras;''
Considerando que persistem graves distorções e__defasa_Indagaria a V. Ex~ se a Comissão de Assuntos Económicos
gens nos valores de retribuição dos docentes do Magistf$rio
também não deveria ser ouvida, quando se está atribuindo,
Superior, especialmente, quando comparados a outras instituie justa'ineilte atribuindo, mais recursos para que o Governo
ções, a iniciativa de apresentar esta Proposição é não só neees.:.
sária como indispensável em virtude de "corrigir essa situação- pOSsa atender às justas atribuições do magistério, por que,
infelizmente, Sr. Presidente, foi preciso fazer uma greve de
e iniciar uma política explfcita de melhoria da qualidade e
produtividade do sistema, associando remuneração diferencial - 120 dias para ser afinal atendido é lamentável- prejudicando,
sem ser o seu propósito, toda uma geração, porque, já ·este
à qualificação profissiõnal".
ano é considerado perdido para os estudantes que passaram
Em síntese o Projeto propõe objetivamente:
quatro meses sem aulas.
1 - novos valores de vencimentos, com correção
Gostaria, apenas, desses esclarecimentos.
de 20% para os docentes do Magistério SUperior comO SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - A Presipensando, assim, atuais diferenças de vencimentos em
dência oferece os esclarecimentos solicitados pelo nobre Senarelação-ao Magistério de 11' e 2l' graus;
dor Nelson Carneiro.
2 -elevação da diferença de percentual de 50%
para 55% do regime de Dedicação Exclusiva (40 horas)
A iiiatéria envolve, indiscutíVelmente, aspecto económico
para a valorização dos trabalhos de pesquisa;
e fiitanceiro, que propõe melhoria para os professores. Em

Com
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razão disto, foi encaminhada à ComisSão de Ãssuntos EconÓmicOs, porque- a matéria tem implicações na vida financeira

do País, vai aumentar a despesa -da folha de pagamento, e,
evidentemente, a destinação, no trâmite legislativo, termin'!ria
por esbarrar na Comissão de Assun-fos Económicos. E agora,
pela voz sempre autorizada nessa matéria, o extraordii:J.ário

Senador João Calmon, que desde ontem se debruça sobre
esta proposição, às 9 horas de hoje chegava a este Plenário,
transmitindo-nos a certeza de que varara mais uma madrugada

debatendo e apreciando essa proposição, de molde a hoje
oferecer à Casa, com o brilho habitual, o seu parecer _em
torno dessa proposição, evidentemente um parecer favorável.
O SR. NELSON CARNEIRO___::- Sr.-Presidente, V. EX'
não me respondeu se foi à ComisSão de Assuntos Económicos.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - A Presidência informa ao nobre Senador ~e_I_sqn c.arneiro que a destinação à Comissão de ASsuntos Económicos foi em função
da implicação financeira da matéria.
O Sr. -João Calmoo :....... -Se o nobre Senador Nelson Carneiro me permite ... (Assentimento do orador), devo esclarecer que sou membro das duas comissões: Da Comissão de
Educação e da Comissão de Assuntos Econ6"illiCos-. Em favor
da educação, eu seria até membro de todas as comissões da
Casa.
- ·
O SR. NELSON CARNEIRO - Ningu.ém presta mais
homenagem a V. Ex~ do que, eu mas, pelo que ouvi, V.
Ex~ tinha dado parecer em nome da Comissão de Educação.
Agora diz que o fez em nome das duas comissões. O equívoco
foi meu, que não ouvi. O nobre Senador poderia realmente
falar em matéria de educação em nome de toda~ as comissões
-desta Casa.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Veja V. Ex•,
nobre Senador Nelson Carneiro, a Presidência esforça-se para
decidir com lucidez quando designa relator em plenário.
O SR. NELSOl'ICARNEIRO - V. EX' sempre fÓi muito
lúcido, parabenizo-o pot isso.
·
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) --,Não havendo
mais quem peça a palavra, encerro a discussão.
· Completada a instrução da matéria, passa-se à sua votação, em turno único.
-O Sr. Humberto Lucena- Sr. Presidente, peço a palavra
para encaminhar a votação.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -Com a palavra o nobre Sen_ador.
O SR. HUMBERTO LUCENA (PMDB- PB. Para encaminhar a votação. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente,
Srs. Senadpres, sem embargo, as reclamações, mais uma vez
feitas neste plenário pelos nobres Senadores Nelson Carneiro
e Jutahy Magalhães, quanto à pressa com que estamos votando
proposições, em caráter de urgência urgentísSiina 1 desejo apenas dizer que a minha Bancada, a do PMDB, tem a consciência
de que não poderia deixar de apoiar, não só o projeto de
lei que dis}J9e sobre os vencimentos dos professores incluídos
no Plano Único de ClassificaÇão e Retribuição de Çargos,
e dá outras providências, como também, dentro em pouco,
o projeto de lei relacionado com o reajuste_ da remuneração
dos servidores militares.
- Como nós estamos_ atravessando no País, no bojo de uma
política econômica-recêssiva, Um arrOCho salarial sem precedentes na His~ória do País, as reivindicações no sentido dos
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d_e remuneração dos servidores públicos civis e militares vêm-se sucedendo no País e levando, inclusive, aqueles
qu_e trabalham na administração direta a promoverem uma
mobil~ação permanente, através dos seus sindicatos e até
de greves q_l!~ têm acontecido çonstanteme_nte, em fayor de
-jUStas reiVindicações, pois ielnos absolutã convicção de- que
nenhuma categoria de trabalhador foi mais atingida pelo arro_cho salarial, ao longo do tempo, _do que a dos que trabalham
para a -administração direta da y n~ão_. __ _
_ _ __
_
Se tivéssemos que repor as perdas, certamente em face
da inflação, que continua aí ascenaendo a núinerds desafiadores, teríamos, talvez, que dar um reajuste de mais de 1.000
por cento aos servidores públicos civis e militares. Portanto, Sr. Presidente e Srs._Senadores, a nós. pareceu
inadiável a votação não s6 desse projeto de interes~e dos
professores universitárioS, mis- também daquele que, daqui
a pouco, iremos apreciar, sobre a remuneração dos servidores
militares.
------ Tenho certeza de que o que está sendo concedido aos
professores universitários fica_ müífõ aêjuém das suas reivindicaÇões. Inclusive, estou informado de que há categorias de
professores que foram excluídas dessa proposiçã()_.
·
Mas, mesmo assim, não se pode negar que é um avanço
no sentido de atenuar a situação de dificuldades por que passam aqueles que ensinam nas unh_'ersí4ades.
Com essas palavras, quero significar, assim, o apojo da
Bancada do PMDB ao Projeto de Lei da Câmara n9 78, de
1991.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Contin~a
em votação. (Pausa.) .
O Sr:. Marco Maciel- sr: Presidente, peço a palãvra
para declaração de voto.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Concedo
a palavra aO- nobre Senado-r. - - O SR. MARCO MACIEL (PFL-PE':-Paài declaração
de voto. Sem revisão do orador.)-- Sr. Presidente, em nome
da Bancada do ~PFL e, por delegação, em nome da Bancada
do PRN, aqui liderada-p-elo Senador Ney Maranhão; da Bancada do PDC, aqui liderada pelo Senador Amazonino Mendes; da Bancada do PDS, liderada pelo Senador Oziel Carneiro, gostaria de dizer a V.Ex~ e à Casa que nossa posição
é iguahrii!nte- favorável ao projeto.
Sem embargo de considerações aqui feitas, eu gostaria
de dizer que esse projeto, como salientou com propriedade
o Senador Humberto Lucena, Líder do PMDB, representa
um--ava-n-Çó na proporção- em q-ue contribui para melhorar
a posição salarial do servidor das instituições federais de ensinõ
superior.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Prossegue
a votação.
O Sr. Chagas Rodrigues - Sr. Presidente, peço a palavra
para declaração de voto.

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Concedo
a palavra ao nobr~ SenadOr Chagas Rodrigues.
O SR: 'CHAGAS RODRIGUES (PSDB -PI. Para declaraçi(o de voto.) -Sr. Presidente, a Liderança do PSD B acolhe
o parecer proferido pelo nobre Senador J9ã.o Calmon e, conseqüeritemente, vãi aprovar esse Projeto de lei da Câmara n9
78, de 91, de iniciativa do Senhor Presidente da República,
"dispõe. sobre os vencimentos dos professores iricl':lídos no
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O Congresso Nacional:
Art. 1~ O valor do vencimento correspondente ao nível
1 da classe de ProfessOr Auxiljar da Carreira de MagiStério
Superior é fixado em Cr$ 104.181,28, e o do nívell da classe
A da Carreira de Magistério de Ensino Fundamental e Médio
erri -cr$ 57.658,18, concernentes ao regime de trabalho de
vai melhorar a situação- desses profisSionais ·que lecionam em
vinte horas semanais a que estão submetidos os professores
nossas diferentes universidades, bem como a situação dos professores do Ensino Fundamental e Médio. Daí õ-nosS_o_Qronun- incluídos no Plano Único de Classificação e Retribuição de
Cargos de que trata a Lei n' 7.596, de lO de abril de 1987. _
ciamento favorável ao Projeto.
§ 19 O vencimento a que fizer jus o docente integrante
O Sr. Lavoiser Maia - Sr. Presidente, peço a palavra
da _Carreira do Magistério Superior será acrescido dos seguin_
para declaração de voto. __ .. . - _ _
tes percentuais, incidentes sobre os valores_ de_ vencimentos
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) ---: Concedo. constantç.~ da t~bela anexa, __e conforme nela e_specificado:
a)_ ql!anto à titufação:
·
-· _
a palavra ao nobre Senador.
1. 50%, no caso de possuir título de Doutor ou LivreO SR. LAVOISIER MAIA (PDT- RN. Para declaração
Docente;
de voto.) -Sr. Presídente, em nome do PDT, meu voto
·z. -25%, no de ·grau de Mestre;
é favorável ao projeto.
-3. 12%, no de certifiCado de especialização.
0 SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Fica consigb) de 55% incidente SObre o vencimento relativo ao regi__
nada a manifestação de V. Ex~
me de quarenta horas semanais no caso de regime de dedicação
Em votação. _
.. .
._
exclusiva:
Os Srs. Seõ:adorcs que o aprovam queiram permanecer
§ 29 O Ministério da Educação disciplinará· o reconhesentados. (Pausa.)
___ - cimento do__certificadp de especialização de que trata o item
.
Aprovado.
3 do parágrafo anterior, no prazo de trinta dias, contados
A matéria vai â sanção. da data de vigência desta lei.
Art. 2~ Os acréscimos de vencimentos decorrentes da
É o seguinte Cq:>rOj~tO apr~vado.
titulação não serão percebidos cumulatiVamente.
Art. 39 Havendo diferença de venciiJlentO, em decorrência da aplicação do disposto nesta lei, eSte valor será pago
PROJETO DE LEI DA CÁMARA
a título de diferença _de vencimentos nominalmente identifiN• 78, DE 1991
cada, sendo considerada também para cálculo das vantagens
(N• 1.81I/91, na Casa de origem)
pessoais.
(De iniciatiVa do Presidente da República)
Art. 4~ As despesas decorrentes da execução do disposDispõe sob_re os vencimentos dos professores inclui- to nesta lei correrão _à conta dos recursos orçamentários do
dos no Plano Unico de Classificação e Retribuição dl" Ministério da Educação.
Art. 5• Esta lei entra em vigor na data de s~.a publicaCargos de que trata a Lei n• 7.696, de 10 de abril de
ção, com efeitos- fíilanceirõs·a partir -de J9 de setembro de
1987, e dá outras providências.
1991.
Piaria Único-·rle ClasSificaÇão e _Reiribuiçãri de Cargos,-- de
que trata a Lei nQ 7.596, de 10 de abril de 87, e dá outras
providências".
Entendemos que o Pi"Ojetó não- atende de modo justo
às reivindicações dos professores, mas não há dúvida de que
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O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Passa-se à
apreciação do requerimento n9 643/91, de urgência, lido no
Expediente, para o Projeto de Lei da Câmara n~ 79, de 1991.
O Sr. 1o Secretário procederá à leitura para conhecimento"
dos Srs. Senadores, a exemplo do que ocorreu na matéria
anterior.
É lido e aprovado o seguinte
REQUERIMENTO N• 643, DE 1991
Requeremos urgência, nOs termOs do art.- 336~ alínea b
do Regimento Interno, para o Pro_jeto de Lei_ da Câmara
n"' 79, de 1991, de iniciativa do Sr. Presidente da República,
que dispõe sobre a remuneração dos Servidores Militars Federais e dá outras providências.
-Sala das Sessões, 20 de setembro de 1991. (Seguem assina·
turas)
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -Aprovado
o requerimento, passa-se â imediata apreciação da mãtéria:
Discussão do Projeto de Lei da Câmara n• 79/91,
(n 9 1.794 na Câmara dos Deputados),- de iniciativ-a-do
Senhor Presidente da República, que dispõe sobre a
remuneração dos servidores públicos militares.

-

I

ae:.sei.~e
2:B".~4$,6:?

3.::.:_s79-55
.~2

DEDICAC~O EXCLUSIVA

1

(Dependendo de parecer da Comissão de Assuntos
Econômicos.)
Concedo a palavra ao nobre Senador Valmir Campelo,
para proferir o parecer da CoinisSão de Assuntos Económicos.
O SR. VALMffi CAMPELO (PTB- DF. Para proferir
parecer.)-Sr. President~, Srs. Se~~dores, este p~ojeto reg~Ila
a remuneração dos Servidores Militares Federais, da AtiVa
e na !natividade Remunerada, integrantes das Forças A~a~
das- Marinha, Exército e Aeroi:láut.iCa -,no País, em tempo

~p. dos servi"d ores mi"I"Itares 'd
A estrutura remunerat6na
.le erais da ativa tem a seguinte constituição:
· ·
I -Soldo;
II -Gratificações:
a) Gratificação de Tempo de Serviço;
b) Gratificação de Compensação Orgânica:
c) Gratificação de Hab_ilit~ãQ_Militar;
III - Indenizações:
a) Regulares:
1. Indenização de Representação;
2. Indenizaç~o de Moradia;
.
3. Jndenização ds: Localidade Especial;
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b) Eventuais:
1. Diária;
2. transportes;
3. Ajuda de Custo;

IV --Adicionais:
a) Adicional de Férias;
b) Adicional Natalino;
c) Adicional de Natalidade;
d) Salário-Família;
e) Adicional de Funeral.
A estrutura remuneratória dos Servidores Militares Federais, na Inatividade, tem a seguinte constituição:
I - Proventos;
II - Adicionais:
a) Adicional de !natividade;
b) Adicional de Invalidez;
c) Adicional Natalino;
d) Adicional de_ Natalidade;
e) Salário-Família;
f) Adicional de Funeral.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, o projeto de lei também

observa a nova tabela de escalonamento vertical, com os respectivos valores dos soldos, bem como os percentuais das
diversas gratificações e- iridelifzações que compõem a remune-:
ração dos militares.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, o Projeto de Lei l)o;> 79
foi aprovado pela Câma-ra dos Deputados.
O parecer é favorável.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -Em djs~c_us
são. (Pausa.)
O Sr. Jutahy Magalhães- Sr. Presidente, peço a palavra
para discutir.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Com a palavra o nobre Senador Jutahy Magalhães.
O SR- JUT AHY MAGALHÃES (PDS- BA. Para discussão. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, Srs. S~!lado
res, a razão não é realmente discutir essa questão. Como
leigo, sempre que leio o inciSo X do art. 37, da Constituição,
vejo que:
"X- a revisão geral da remuneração dos_ servidores públicos, sem distinção de índices entre servidores públicos civis e militares, far-se-á sempre na mesma data;"
Como leigo, interpreto que estaria incorieto isso. Mas
V.oEx~, dentro do Regimento; ·mandou para a CóniiSsão de
Assuntos EconômiC-õs--porCfue já houve a manifestãção da Comissão de Justiça- é de R.edaç-ão da Câmara. Então, -como
nós não temos o processo aqui, e eu não quero criar problemas
na tramitação desse projeto, quero apenas me elucidar arespeito dessa questão, me instruir cada vez mais sobre os problemas nacionais e sobre essas questões, quero pedir a V. EX'
que mande para o meu gabinete - não"- agora, mas depois
- o parecer da Comissão de Justiça e de Redação da Câmara,
que deve ser um parecer muito claro, muito profissioriãl, mostrando que não estamos ferindo a Constituição_•. Estªritos atendendo àquilo que determina o inciso X d_o_ art. 37._
O SR- PRESIDENTE (Mauro Benevides) - A Presidência atenderá a solicitação do nobre Senador Jutahy Magalhães e fará chegar às suas mãos não apenas o parecer, mas
tQ.das as outras peças que integram esse projeto ori~inário
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da Câ.m,ara dos Deputados, por iniciativa do Senhor Pre.sidente
da República.
OS~. José Paulo Bisol-:- Peço a palavra, Sr. Presidente.
O Sr. Nelson Carneiro- Sr. Presídente, peço a palavra
pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Antes de
conceder a palavra ao nobre Senador José Paulo Biso I, _concedo a palavra, porque solicitada pela ordem, ao nobre Senador
Nelson Carneiro.
O SR. NELSON CARNEIRO JPMDB .,-- RJ. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) - S_r. Presidente, eu gostaria que
a Mesa informasse ·a data em que esse projeto, de dezenove
folhas__ e vários anexos, chegou ao_ conhecimento do Senado
Federal.
O SR, PRESIDENTE (Mauro Benevides) -Ao conhecimento do Senado Federal, às 13 horas de ontem. Mas. formalmente, na noite de ontem foi que ingressou no Senado Federal.
Isso foi por mim anunciado ao final da sessão. E apenas não
se processou a apreciação em razão da inexistência de quorum
naquele momento quando se-discutia o _requerime~t~ d~ urgência para a sustação dos atos normahvos que dtsctphnam
_a privatização da Usiminas.
_ Q~SR- NELSON CARNEIRO.,-- Sr. Pr~esidente, em face
disso, quero ainda, uma vez, lembrar esta Casa que, cada
dia, nós próprios, os Senadores, estamos convencendo a Nação de que é desnecessária a ex"istência do Seriado Federal
ou ao menos fomos perdendo a função legislativa. E têm
razão os Deputados que já acham que e_ste Senado dev_e apenas
apr-ovar os Embaixadores, os diretores _do Banco _Central,
porque perdemos o direito de opinar sobre matéria legislativa.
Ne.nhum de nós pode, em sã consciência, aprovar; senão em
confiança este projeto, porque n-enhum de nós teve tempo
de ler as suas dezenove folhas. Não sei o que está aqui, Sr.
-Presidente. É proibido, é tão secreto como voto secreto.
Lembro-me uma vez, eu era candidato a Deputado Federal, visitando o interior da Bahia 1 e acompanhado de um
chefe político, local, quando passava um cidadão, dizia ele:
"Vem cá! Oh Manoel, em quem você .vo.tou?" Ele disse:
"Ah, doutor, eu votei .. :" e aí tirou a cédula do bolso; era
cédula manual. "Ninguém trocou o meu voto_, _eu votei_ nos
mesmos votos que o Sr. me deu!" Os votos estavam no \)Qlso
dele. Mas era tão secreto, que ele não mostrou a ninguém,
nem o colocou na urna. Estamos votando s_ecretamente, Sr.
Presidente. Nenhum de nós sabe o conteúdo_ desses dispositivos. Estamos reSpddendo à Câmara dos Deputados que os
que lutam contra o Congresso têm razão. V. Ex~ acaba de
citar o episódio da lei que regulamenta o Estatuto da Criança
e- do Adolescente. A lei está aí. Não está sendo cumprida,
porque é impossível cumpri-la. E assim vai ficar, porque não
tivemos tempo de relê-la. Aprovamos, e apenas dois ou três
artigos estão sendo ·cumpridos.
De modo, Sr. Presidente, que é preciso que nos convençamos de que ou tomamos uma providência, ou vamos subscrever emenda à Câmara dos Deputados pedindo a retirada
da função legislativa do Senado Federa!.
Não podemos continuar nos iludindo. Não estamos legis·- l.;mdo coisa n-enhuma, Sr. P~esidente! Estamos sancionando 1
estamos chancelanélo o que Pensam oS ·srs.-Deputaâos. Não
há necessidade ~e duas votações, vamo~·-para o unícamera-
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lismo, va~os voltar à Constituição de 1937, quando o Senado
Federal tmha função meramente representativa; não era nem
Senado, era um conselho nacional. Estamos, todos os dias
contribuindo para isso.
Não sou contra o projeto. Não sou c'?ntra principalmente,
aquela pane que assegura· às viúvas dos_ militares a remuneração devida. Lutei muito P<?Tisso junto aos ministros militares. Eu, que não freqüento miriistérios, lutei.
Hoje, soube que está incluído- segundo me disseram,
não tive tempo de ler - um dispositivo que- Iaz justiça às
que foram companheiras muitos anos bs militare_s. Uma delas
me dizia: "- Qual é a diferença entre o lar de ii_m_- general
vivo e um general morto? É menos um talher à mesa, porque
tudo o mais ~ontinua igual". Pois, então, agora parece que
o Estado~Mawr- e nisso tenho alguma part~cipação - acabou fazendo justiça às companheiras dos militares.
De modo, Sr. Presidente, não vou votar contra, voto
a fa_vo!, m~~ voto Se!J:.l saber, vot9 em confiança, pois não
peduet venf1cação. Mas peço que o Senado se convença de
que agindo assim está se destruindo, está se tomando desnecessário. A função legislativa não tem mais o que fazer, o
Senado não tem mais o que opinar. Vamos tirar isso da Constituição, vamos_aproveitar as emendas do Governo _e apresentar
uma, retirando do Senado a função legislativa. Vamos entregá.;:la somente à Câmara dos Deputados~
Nenhum de nós_sabe o que está aqui", Sr. Presidente.
Vamos todos votar no escuro. O projeto dos_ professores tinha
quatro artigos; este, não sei quantos__ sáo! Não tenho nada
contra os militares. Acho que eles recebem muito_pouco,
e- as suas famílias, principalmente na hora do desamparo,
na hora da morte, sofrem grandes restrições. São 103 artigos,
Sr. Presidente! Quem os leu? Não vamos iludir o povo. Não
va!f~OS dizer que somos legisladores. Não estamos legislando
co;sa nenhuma, estamos apenas ratificando 9 que _a outra
Câmara fez.
" - Este, Sr. Presidente_, é o protesto que ainda uma- vez
eu faço, e tenho feito nesta: Casa. Ou nós fã.iemos isSo ou
vamos ser sinceros, vamOs colaborar c-õm o Presid~-D.te. d~
República e com a Câmara dos Deputados e retirar a função
legislativa do Senado FederaC
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -Nobre Senador Nelson Carnerio, são absolutamente procedentes os argumentos que V. Ex~ eXjJCnOe neste instante, reclamando um
prazo que possibilite ao Senado o exame percuciente de todas
as proposições que lhe são submetidas.
Há poucos instantes, o 1~Secretário da Câmara dos Deputados, Deputado Inocêncio Oliveira, esteve nesta Casa e acabou de _ouvir do Presidente, que fez suas as palavras de V.
Ex~, as reclamações quanto ao trâmítC, que às vezes_ demora
na Câmara dos Deputados e chega ao Senado para uma apreciação dentro de uma celeridade incompatível com a apreciação de matérias que, como esta e a anterior, exigem uma
apreciação bem mais detida.
Portanto, a Mesa sente-se no dever de adotar esse posicio~ _
namento da Câmara, e já o fará na próxima 'semana, apreciando o parecer ao projeto do Senador Jutahy Magalhães,
para que se extinga, de uma vez por todas, a urgência prevista
na alínea b, que, acredito, deva ter sido espelhada com mais
rigor na Câmara dos Deputados, porque ali a urgência urgentíss"iniã se faz siritplesmente a requerimento das lideranças
partidárias: Aqui, o Senado se precauteloU e exigiu que a
,manifestação -ocorresSe cOm 54 assinaturas, 3té mesmo por
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que se não obtivéssemos esse número, evidentemente não
teríamos condições de apreciar dentro dessa presteza exage~da todas as proposições submetidas ao Senado.
O Sr. José p·awo Biso!- Sr. Presidente, peço a Palavra
pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Concedo
a palavra a V. Ex•

O SR. JOSÉ PAULO BlSOL (PSB - RS. Pronuncia
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente,
Srs. Senadores, quero solidarizar-me Com os pronunciamentos
feitos há poucos minutos pelo nobre Senador Nelson Carneiro
e pelo eminente Senador Jutahy Magalhães._
o-primeiro relativamente à ritualística, ao cerimonial em
qtie se converterãiii-as nOssa~ votações.
- -Votamos cerimonialmente~ ritualisticamente, mas não
votamos coln consciência crftica, não votamos com o conhecimento exaustivo da causa, não votamos racionalmente. Somos
jogados numa fatalid~de cerimo~al. Parece que um destino
nos arrasta como se fôssemos determinados por essa força
estranha e não tivéssemos como decidir de forma diferente.
Em suma, nem sequer somos livres,_ abdicamos da liberdade.
O segundo diz respeito â constitucionalidade.
Todos festejariios· a "Coluna do Castello", que, há pOucos
_4ias trouxe matéii'! a respeito dos :PresídenteS-brcisiieiros, afirmando que somente dois deles se ajustaram aos princípios
constitucionaiS- Vigentes, todos os demais se revoltaram, de
uma maneira ou de outra, contra a ConstituiÇão. E é verdade.
TOdo mundo sabe que o Castello espelhou na sua crónica
a verdade da história j:treSidencial brasileira: dois entre tantos
se ajustaram à Constituição.
Estamos recebendo do Poder Executivo um complexo
de emendas que contém uma regra inédita na história de
legislação do mundo, uma revogação temporária, indireta e
genérica de textos constituciQnais.
--Me"U Deus do Céuf Jamais- imaginei que essa loucura fosse
suscetível de acontecer. Quer dizer, a Constituição é um trambolho, é um transtorno, é um obstáculo definitivo. Tanto
que ponho uma regrinha geral: o que for incompatível COill
as minhas emendas, dizem que são 20, que são 19, que são
12, mas uma, são todas. O_ art. 1(> é genérico. O que for
incompatível com isso aqui pode ser constitucional mas não
é mais.
Meu Deus do céu! Isso aí significa o quê? SujeiÇã"O~ escravidão, miséria~ abdicação de poder, significa uma implicação
que V. E~ não são suficientemente lúcidos para ·perceber.
O que significa isso?
- --- --Agora, é da História do BraSil que a Constituição inc-omoda. Hoje, a Constituição brasileira incoinoda porque Caíu o
Muro de Berlim. Esse livrinho aqui não presta mais porque
caiu o Muro de Berlim.
O capitalismo é um agente feroz da His_t_ória, sem dúvida
.~enhuma._. Era feroz com o in~ômodo do socialismo. Agora,
·com a queda do Muro de Berlim o capitalismo é o dono
da Justiça, é o dono da misericórdia, do amOr, da paixão,
da solidariedade humanal Nunca assisti a tantos ateres representarem tão bem esta ressurreição cristã, humana e afetiva
do capitalismo. Porque o capitalismo é dono do mundo. Porque ele não tem mais adversários. Porque ele é a verdade.
Porque ele cravou o punhal da História nas ideologias. Porque
ele matou as utopias. Porque não há mais espaçoS e dimensões
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nem territoiiais-, -nem ideOlógicas para outra fOrma de pensar
e amar, senão o capitalismo. Essa ConstítuiÇâ<fDãO presta!
Sr. Presidente, está na História: ·as nõSSOS Presidentes
da República não gostam da Constituição. Mas, e este Congresso? Qiial é a rçlação do S~nado brasileiro, qual é a relação
da Câmara, qual é a relação do Poder Legislativo para com
a Constituição? Exi~te a chama da constítuciorialidade ardendo como uma lamparina perene em nossas consciências ou
não existe? Para que serve a constituciortaJidade? .Para que
serve a legalidade? O que oS Senhores de cabelos brancos
estão fazendo aqui? EStão fazendo leis. p·arã. que· fazer leis?
Para empulhar, para criar indiretamente a trampa~ ó logro:
hecha la ley, hecha la trampa. Para que serve o que os Senhores
estão produzindo? Que dignidade e que sentido têm? Para
que presta legislar? O que sig_nificain oS s-enhores enquanto
agentes políticos de um lugar chamado Brasi~?
Se isso aqui não significa" nada, os Senhores significam
menos do que isso aqui.
- - -É isso que os Senhores significam: nada!
É isso que os Senhores signific3.rh: zeror
Pura aparência, pura ritualfstica, puro cerimon:ial!
Vou votar, mas é inconStitucional.
Está escrito aqui na CónsfitUiÇão que tenho em mãos
que semelhantes revisões têm que ~nvolver as três dímens.ões
da administração, está escrito aqui que os índices têm que
ser os mesmos, está escrito aqui, num lugar onde tudo que
está significa-nada. Mas-eStá-esc-ritO aqui!

fora previamente anunciada, decidiu-se remeter a matéria para a Comissão de Assuntos Económicos, segundo o nosso
parecer, extraMregimentalmente não digo contra o Regimento,
mas pelo menos fora dele.
.
Já que houve esse precedente, Sr. Presidente, a questão
que levanto é a seguinte: não se poderia seguir, também,
o precedente no caso de hoje? V. E~ despachou que esta
matéria que éstamos discutindo agora fosse eXaniinada pela
Comissão-de Assuntos Económicos, uma vez que ehi já havia
sido examinada e votada na Comissão de Justiça da Câmara
dos Deputados.
A minha questão de ordem, que é até uma espécie de
apelo, questiona porque matéria de tanta importância, incluM
sive envolvendo pareceres de eminentes juristas dizendo que
é a_nticonstitucional, não pode ser examinada também naComissão de Justiça.
Não estamos discutindo o mérito do reajuste dos militares
a1iás, justfssimO -e urgentíssimo mas, já que a Constituição
determina que haja uma coincidência -de reajustes, terfaínos
que e-xaminar· na Comissão competente, o pronunciamento
da Comissão de Justiça nos daria mais tranqüílidade. Queremos votar de acordo com as aspirações e necessidades dos
diversos segmentos sociais, entre -eles, um segmento impor·
tante: o dos militareS; Mas queremos votar de acordo com
a Constituição e também de acordo com a formação da nossa
consciência, para o que não nos é dado tempo suficiente.
Sr. Presidente, gostaria de dizer mais uma vez que o
e"xercfcío do nosso mandato está sendo torpedeado por essas
Em razão disso, os que ficaram fora da regra que deveria
urgências absurdas que se colocam aqui. Apelo a V. Ex• ser feita vão ficar com ·um~direito pro-cessUal, um direito de
é uma questão de ordem mas a_Q mesmo tempo um apelo
ação contra V. Ex~, Presidente. Não __ é_contra a Câmara, é
-para que esta matéria seja remetida à Comissão de Justiça.
contra o Congresso e V. Ex~ representa o Congresso.
Já houve o precedente da matéria da privatização da Usiminas,
É V. Ex• que vai ser citado. .
.
que também foi remetida para a ComisSão de Assuntos EconóMandado de injunção, porque se nós legislamos sobre
micos quando não deveria ser regimentalmente. Na realidade,
os militare_s tínhamos que legislar sobre os outros, quer dizer, apelo para que haja o exame pela Comissão de Justiça, a
estamos devendo legislação, nós, aqui, rasgamos esta pOrcaria,- fim de que mais tranqüilamente possamOs, rta próxima Semaesta droga, mas acabamos sendo humilhados pela realidade na, ou hoje à tarde, à noite ou de madrugada, votar es::,a
-concreta.
matéria tão importante.

Peço vênia por minha veemência, mas_acno:que podería~
mos prezar um pouco_mai_s__ a nossa pr6prra imagem, uni pouco
de preservação, de amor_ próprio.
Sr. Presidente, vamos votar. Não pretendo voltar à políM
tica quando terminar o meu mandato e gostaria de poder
sair desta Casa de cabeça erguida; tenho ~sperança de que
isso seja possível.
·O Sr. Mansueto de Lavor- Sr. Presidente, peço a palaM
vra, para questão de ordem.
--0 SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Concedo
a palavra ao nobre S"enador Mammeto de Lavor, que formulará
questão de ordem à Presidência.
O SR. MANSUETO DE LAVOR (PMDB- PE. Para
questão de ordem. Sem revisão do orador.)- Sr :-:Pfesid~D.te,
Srs. Senadores, há menos de dois dias que maté!'ia à séfSuDirietida ao Plenário, em regime de urgência, foi re1helida à Comissão de Assuntos Económicos. Refiro-me ao__ relatório do emiM
nente Senador Maurício CorrêaSobre a-privatiZação da UsimiM
nas, que foi despachado por V. Ex~ unica.men_te para ser examiM
nado pela Comissão de Justiça. A ComissãO de_ Justiça examinou e aprovou o relatório, por ampla maioria. E veiô a Plenário para ser votado. E daqui do Plenário, numa sessão na
calada da noite, numa sessão extraordinária, cuja pauta~ não

_ O SR. PRESIDENTE (Maurq Benevid~s)- Nob_re_ Sel)~
dor Mansueto de Lavor, se V. Ex~ a:ssfffi entendeu, o Regimento lhe dita o caminho. V. Ex_~ formaliza o requerimento,
pedindo audiênCia da ComísSào de Constituição e Justiça,
que o submeterei ao Plenário da Casa.
A Presidência esclarece a V. Ex~_ que, em relação à UsimiDas, houve num requerim~nto do no i)~~ Senador Esperidião
Amim. A Mesa, não O deferindo de plano, como pretendeu
S. Ex~ submeteu-o ao plenário que, no exercício-da sua soberania, entendeu que a matéria deveria ser enviada àquela Córriissão. A própria Presidência estranhou, porque o nobre Senado
Humberto Lucena e o Líder Eduardo Suplicy já haviam até
encaminhado uma dispensa de interstício para aquela propo-Sição.
O Sr. Marco Maciel - Sr. Presidente, peço a palavra
pela ordem, para dar um esclarecimento que, a meu ver,
se impõe..
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) a palavra ao nobre Senador.

Concedo

O SR. MARCO MACIEL (PFL ..,- PE. Pela ordem, Sem
revisão do orador.) -Sr. Presidente, em primeiro lugar,
gostaria de dizer ao nobre Senador Mansueto de Lavor e,
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por extensão;· a toda a Casa, que o parecer do Senador Mauríció Corrêa à provocação do Procurador-Geral da República

não estava em regime de urgência e não estava submetido
a nenhum regime de tramitação especial. Era matéria em
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estava, confirma o Líder, em caráter de urgência, conforme
a alínea b do art. 336. Isso significaria que o meu pedido
de que a matéria fosse encaminhada à Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania seria de certo modo frustradO porque o parecer teria que ser dado aqui, neste moriiento, por
opinião do Senador Nelson Carneiro. Seria um mero parece!
oral, e não era isso que eu estava pretendendo. Eu pretendia
que a matéria fosse à Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania, analisada e dissecada em todos os seus aspectos,
e aqui viesse o_ devido relatório do Relator da Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadã.nia, para rios dar Uma ampla
visão de todos esses aspectos.

regime de tramitação ordinária. Sequer dispensa de interstício
tinha obtido; sequer o prazo para abertura de emenda tinha
sido oferecido ao plenário. Daí por que a hipótese não se
aplica, de maneira alguma, â questão em tela; pelo contrário,
o parecer do Senador Maurício Corrêa à provocação do Procurador-Geral da República teria que descer para o plenário,
para receber emendas durante cinco dias. Sequer o primeiro
dia havia transcoriido.
Daí põr que considero inteiramente procedente o requeriPor ser inócuo, por não levar realmente à Comissão de
mento do Senador Esperidião Amin aprovado no plenário
da Cas&. De rriais a mais, como é óbvio, a privatização da Constituição, Justiça e Cídadania e por já ·ter o Presidente
Usiminãs diz respeito a uma questão privada, com repercus- dessa Comissão-, o eminente se-nador Nelson Carneiro, se
sões enormes no plano económico. Não se entenderia que manifestado contra anteriormente, praticaniente s; EX~ iria
não se ouvisse, como acertadamente o Plenário, a referida repetir o seu pronunciamentO anteriOf. Nesse sentido, para
não parecer também que estamos obstruindo matéiia do maior
Comissão.
----Em segundo lugar, Sr. Presidente, _gostaria de _dizer, e interesse, desiSti âe fazer o requerimento. Mesmo assim, apreaí já faço também colocações outras que ouv_i na Casa, que sento a V. Ex• uma declaração ~e voto.
este projeto não tem nenhuma inco-niituciónalídade. Se insO SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - A Presi·
constituciorialidade houvesse, ele já teria sidq: fulminado na Eência_ consulta e a Casa concorda _com a prorrogação da
_presente sessão por mais vinte minutos. (PauSa.)
Câmara dos Deputados.
A prova do que afirmo, Sr. Presidente, é que não se
Não há recusa do Plenário. Fica prorrogada a sessão por
__ _
trata da hipótese capitulada, se não estou equivocado, no mais vinte minutos.
art. 37, inciSo X, da ConstituiçãO. Não se trata de um reajuste
de salários. Trata-se da adaptação aos servi,dores_ militares
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Em votação
daquilo que foi aprovado no Regime Jurídico Unico da União.
o projeto.
·
Então, nada mais se está "fazendo do que efetuar essa adaptaO Sr. Humberto Lucena- Sr. Presidente peço a palavra
ção, adaptação que· se impõe já que votamos - trazendo
para encaminhar a votação.
como conseqüê-ncia melhOrias sa1ariais- Um regilne jurídico
novo para os servidores civis da União. De mais a mais, Sr.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Concedo
Presidente, se válido fosse esse raciocínio, 'estaria fulminado
a palavra ao nobre Senador Humberto Lucena.
também o projeto que acabamos de votar, que amplia os
salários dos _servidores universitários. Tambéni: ele decorre
O SR. HUMBERTO LUCENA (PMDB- PB. Para encada necessidade Çe corrigir distorções_ veri_fic3das -no Regirii-e
minhar a votação.) -Sr. Presidente, Srs. Senadores certaJurídico Único doS Servidores Civis.
- mente estou de acordo com o que colocaram aqui os nobres
Daí por que, Sr. Presidente, nesta minha intervençãO,
Senadores Jutahy Magalhães, José Paulo Bisol e Mansueto
gostaria de fazer duas observações que me parecem extremade Lavor, no sentido de que o reajuste, ora concedido aos
mente procedentes: primeiro; Oprojeto-Dão-e ihCohstituciõnal;
servidores militares deveria ser estendido aos servidores civis.
se o fosse, já teriá sido fulminado _na Câmara, e aqui não
__ Não podemos fugir do que está escrito_ no art. n~ 37,
foi apontada nenhuma inconstitucionalidade, inclusive pelo
Item 10, da Constituição Federal, onde se lê:
Relator da matéria;- Seguitdo, para esclarecimento da Casa,
"A revisão geral da remuneração dos servidores
não se trata de hipótese aplicável àquele dispositivo regimenpúblicos, sem distinção de índices entre servidores pútal, posto que se trata de idêntidl"providência que forfeita
blicos civis e militares, far-se-á sempre na riiesma data."
com o-servidor civil.
Reconheço, e coniigO todos os membros da Bancada do
São essas as duas observações que faço, Sr. PreSídente.
PMDB, que a situação dos servidores militares é uma situação
Nada tenho a opor que agora se consulte a Comissão de Constimuito difícil, do ponto de vista de sua remuneração, mas
tuição, Justiça e Cidadania, porque a matéria está ein reginie
não é diferente ª--~~t1,1aÇão dos servidores ciyis.
de urgêncià e, certamente, V. Ex~ dará_ à matéria-~- tratamento
Sr. Presidente, Srs. Senadores estamos, porém, diante
regimental a que ela está sujeita.
de uma realidade muito dura, a de que o Poder ExecutiVO,
O Sr~ _H_umberto Lucena_- Sr. Presidente, peço a palavra
poderia ter elaborado_ um projeto de lei abrangente-, faze~do
para encaminhar a votação.
ilftidir os percentuais de reajuste, nã-o só sobre a remuneração
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - O Senador dos militares, mas também dos civis, rnas-prererlU encaminhar,
ao Congresso Nacional, o Projeto de Lei da CâmaÍ"a dos DepuMansueto de Lavor deseja fazer uma comunic_ãção ã Mesa,
tados de n~ 79/91, que dispõe apenas sobre a iemuneração
logo em seguida, concederei a palavra a V. Ex•
dosservidores federais, das Forças Armadas, e dá outras proConcedo a palavra ao nobre Senador Mansueto de Lavor.
vidências.
- -----O SR. MANSUETO DE_ LAVO){ (PMDB - PE. Para
É bem verdade que o projeto contempla outros aspectos
declaração de voto. Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente,
relativos à remuneração das atividades dos militares, mas isso
tendo em vista a minha questão de ordem e o apelo anterior,
não significa que tãihbém os servidores civis não teriam direito.
fui inforlnado por V. Ex~, à Mesa, que a matéria realmente
ao reajuste nos mesmos percentuais.
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Entretanto, estamos protbidos também, pela Constíiuição Federal, de propor qualquer emenda, para equiparar o
reajuste dos servidores civis aos dos militares, porque a inicia-·
tiva de leis que digam respeito aos servidores públicos é cOm-.
petência privativa do se-nhor Presidente da República.
Por outro lado, a nós também não é defesO apresentar
emenda que aumente a despesa pública.
Se não fossem esses obst~culos, nós apresentarfamos uma
emenda, estendendo o reajuste -dos militares aos civis._ Repito,

se os servidores militares estão realmente passando por grandes dificuldades financeiras, Dão são menores as dificuldades
financeiras dos servidores civiS.
Diante disso, o que vai ocorrer, O nobre Senador José
Paulo Bisol já deixou antever. Aprovado, COfi!Q_ vai ser o
projeto, pelo Congress'"o Nacional, encaminhado à sanção do
Senhor Presidente da República e, transformado em leí~ os
servidores civis naturalmente, pelas suas entidades representativas,irão bater às portas do Poder JudiQ.árío. )3,__sem dúvic;i~.
terão ganho de causa; porque a própria Constituição estabelece num dos seus dispositivos, o princípio da isonomia, pelo
qual, todos são iguais perante a lei.
Erátil; Sr. Presidente, Srs. Senadores as consideraçQes
que tinha a fazer, no momento em que· voto pela Bancada
do PMDB, favoravelmente, ao-projeto de lei.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Continua
em votação.
O Sr. Marco Maciel --Peço a palavra, Sr. PreSidente,
pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Concedo
-a palavra ao nobre Senador.
O SR. MARCO MACIEL (PFL- PE. Pela ordem, sem
revisão do orador.) -Sr. Presidente, em rápidas palaVras
quero-dizer que é importante salientar que o projeto em questão não representa - é hnportafite frisar - ó reajuste na
remuneração militar, e, sim, uma modernização da estrutura
remuneratória, acompanhada da incorporação de vantagens
já concedidas ao segmento civil do funcionalismo e ainda não
aplicadas aos militares, às quais poderão eventualmente, porém não necessariamente, ser traduzidas em ganhos reais J
não podemos negar, não significativos.
·
O projeto que estamos votando, portanto, Sr. Presidente,
se aprovado - faço questão de salientar isso - não criará
benefícios novos, atendo-se apenas à preservação dos existentes e à incorporação de van.tagens constantes do mecanismo
remuneratório dos militares. Daí por que não vejo, no projeto,
nenhuma eiva de inconstitucionalidade . .paí por que também,
Sr. Presidente, a nossa Bancadavota, a'ex~mplo da manifestação do PMDB, pela aprovação do projeto. Cúio que Deste
instante falo também por delegação, não apenas em nome
da Bancada do PFL, mas também em nome da Bancada do
PDC, pelo Senador Amazonino Mendes; do PRN, pelo ~ena
dor Ney Maranhão; e do PD$, ~_través da âelegação do Sr.
Oziel Carneiro.
- ·
O Sr. Chagas Rodrigues- Sr. Presidente, peço a palavra
para encaminhar a votação.
_o

_

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Concedo
a palavra ao nobre Senador Chagas Rodrigues para encaminhar a votação, pelo PSDB. A matéria se encontra em regiine
de urgêncía.
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- O SR. CHAGAS RODRIGUES (PMDB..,... RJ. Para enca0
minhar a votação.) -Sr. Presidente, o Senado vai votar
este Projeto de_ Lei da Câmara n~" 79, de 1991, "que dispõe
sobre a remuneração dos servidores militares federais das Forças Armadas e dá outras providências".
Trata~se, Sr. Presidente, inegavelmente, de um projeto
que beneficia os servidores militares. O PSDB tem sempre
Votado favoravelmente a essas proposições, quer se_trate de
projeto favorável aoS servidores civis, aos servidores militares
ou aos trabalhadores. A manifestação da Liderança é portanto
faVOrável ao projeto. Lamento que o Senado esteja votando
realmente tantas matérias em regime de urgência urgébtíssifna.
Alguns colegas manifestaram-se sobre o projeto, sob o
ângulo da Constituição, alegando sua inconstitucionalidade.
Realmente, o art. 37 da Constituição, inciso X, já rilencionadó,
diz:
"A revisão geral da remuneração dos servidores
públicos, sem distinção de índices entre serviQor~s públicos civis e militares, far-se-á sempre na mesma data;••
Como o texto não é muito claro para alguns, alguém
já disse que não se trata de revisão geral da remuneração
dos servidores públicos, e, sim, de revisão apenas da remuneração dos servidores militares, ou, com~ já fOi dito, de adaptação à recente lei do Regime Jurídico Unico._
De qualquer modo, Sr. Presidente e Srs. Senadores, tendo em vista os princípios gerais da Constituição, da isonomia,
da igualdade, o espírito deste dispositivo é nõ sentido da revisão geral e não ap-enas .Para servidOres dessa ou daquela categoria. -Mas, não é pelo fato- ainda_que se admita a in_constitucionalidade do preceito - de não serem agora favorecidos
os servidores civis, que vamos prejudicar os servidores militares. Do mesmo modo não prejudicaríamos os servidores civis
se o projeto não beneficiasse os servido_res militares. Realmente, não deixariamoá-de aprovar o projero, se ele favorecesse apenas os servidores civiS~ AprovamOs esta lei proque
é benéfica a servidores militares, como votarem_o_s _qualquer
lei benéfica a servidores civis. Já foi dito_ aqui tarribém que,
nos termos do art. 61 da Constih.iiÇão, trata-s~_~d~: _m i:tt_éria
de iniciativa privafiVá: do Senhor Presidente da República.
Nós não temos nenhuma iniciativa nesta área:.· E -ãCtesCento
qué, nos termos do art. 63, também não podemos emendar
o projeto, porque não podemos aumentar despesas_. Se a ConstituiÇão permitisse, emendaríamos o projeto_ para estender
aos servidores públicos civis esses direitos ora assegurados
aos servidotes militares. Mas a Constituição assegura a todos
o direito de dirigir-se ao Poder Judiciário. Acredito que o
Poder Judiciário, oportunamente, examinará as pretensões
dos servidores civis<;: lhes fará justiça. V?mo~, portanto, nós
da Liderança do PSDB, votar favoravelmente a essa proposição, claro que reconhecendo a um ou a outro colega o direito
de divergir. Mas a Liderança e a Bancada, de um modo geral,
votarão a favor da prOJ>?sição.
0

DÚ;ant~ ô" discurSo do sr. ~ChagaS R_odriKUes, o
Sr. Mauro Benevides, Presidente, deixa ti cadeira da
presidência, que é ocupada pelo Sr. Meira Filho, Su- p1ente de Secretário.
Durante o discurso do Sr. Chagas Rodrigues, o
Sr: Meira Filho, Suplente de Secretário, deixa a cadeira
âa presidência, que é ocupada pelo Sr. Mauro Benevides, Presidente.
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Durante o discurso do Sr. Chagas Rodrigues, o
Sr. Mauro Benevides, Presidente, deixa a cadeira da

Presidência, que é ocupada pelo Sr. Alexandre Costa,
Vice-Presidente.

]'~

O SR. PRESIDENTE\Alexan(ire Costa) - Como vota
o Líder do PDT?
O SR. LAVOISIER MAIA (PDT- RN,- Sr. Presidente, falo em nome da Liderança do PDT, que concorda
plenamente com as palavras proferidas pelos eminentes Senadores Nelson Carneiro, num brilhante pronunciamentO, Mansueto de Lavor, José Paulo Bisol, Jutahy Magal~ães~ !Juroberto Lucena e Chagas Rodrigues. O PDT concorda totalmente com as observações colocadas por esses eminentes Senadores, mas vota favoravelmente ao projeto nesta hora.
O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) o Líder do PMDB?

Como vota

O SR. NELSON CARNEIRO (PMDB - RJ) - Como
Presidente da Comissão de Constituição, Justiça e Cídadania,
abstenho-me de votar.
o SR. PRESIDENTE (Alexandre Costar..:.. Como vota
o Líder do PSB?

S!ibado
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A matéria vai ã sanção.
___ _
Os Srs. Senadores Jutah:Y Magalhães e Mansueto_de Lavor enviaram à Mesa declarações de voto que serão publicadas
na forma regimental.
sa~ as s~guintes a~ dcecla~~ÇÕ~_s
~ot_O __envi:ild~~
à Mesa:
DECLARAÇÃO DE V.OTO
Quero declarar que a matéria não foi devidamente exa~i- _
nada nesta Casa; que há dúvidas quanto a sua Constitucionalidade (art. 37, X); nestas circtiristâncias, eiJi face da necessida_des do que são fornecidos, e ~eguindo o princfpio (in dub~s
pro reo,) voto favoravelmente!
_ _ _
__
Sala das Reuniões, 20-9-91.- Senador Mansueto de La~

cte-

vor
DECLARAÇÃO OE VOTO
Por considerar que o Projeto de Lei da Câmara n"' 79,
de 1991, de iniciativa do Poder Executivo, não atende ao
inciso X do artigo 37, declaro meu voto contrário ao Projeto.
.
Sala das Sessões, 20 de setembro de 1991. - Jutaby
Magalhães
É o seguinte o projeto aproyado:
PROJETO DE LEI DA CÃMARA N• 79, DE 1991
(n' 1.794/91, na Casa de origem)
(De iniciativa do Poder Executivo)
Dispõe sobre a remuneração dos Servidores MiUtares Federais das Forças Armadas e dá outras proyi--dências.

O SR. JOSÉ PAULO BISOL (PSB -~RS. Sem revisão
do orador.)- Sr. Presidente, foi afirmado, aqui em plenário,
que não se trata de uma inconstitucióilalidade, porque não
é reajuste, e qile bastaria então apenas, modificando-se um
conceito, retirar-se a incidência de uma regra jurfclica. Isso
não funciona em Direito, porque a incidência" é um fenômeno
lógico, independe da vontade das pessoas e independe absoluO Congresso Nacional decreta:
tamente de reconceituações; ela ocorre ou não ocorre. Nesse
sentido, até lembrei-me de uma lei, feita na Assembléia LegisTÍTULO!
lativa do Rio Grande do Sul, que, querendo colocar os ascenDas
Disposi_ções
Preliminares
soristas dentro de uma classe de carreira, em vez de usar
a palavra ascensorista, usou-se o termo "técriico em transporte
Art. 1"' Esta Lei regula a remuneração dos Servidores
, vertical".
Militares Federais, da Ativa -e na !natividade Remunerada,
Agora pergunto se, pelo fato de eu chamar o ascensorist,a _ integrantes das Forças Armadas- Marinha, Exército e Aeró_de técnico em transporte vertical, ele deixa de ser ascensorista.
náutica; rió País, em tempo em paz.
Mas é engraçado que, mu.da~d<? o conceit~ foi possível
Art. 29 A estrutura _remuneratória dos Servidores Miliinserii" o ascensorista e"m uma -carreira que não tinha nada tares Federais da Ativa teril a seguinte constitUição:
-a ver com a função de ascensorista.
I-Soldo;
São aqueles expedientes que utilizamos, infelizmente, paI I - Gratificaçõe~:
ra fazer a distorção do processo legislativo.
a) GratifiCação de Tempo de Serviço;
Mas uso minha palavra apenas para ratificar o meu ponto
b) Gratificação de Compensação Orgânica;
de vista, para dizer que o PSB vai votar a favor do aumento
c) GratifiCação de Habilitação Militar;
dos militares, porque essa é uma questão justa, tem que ser
III - lndenizações:
atendida. Os militares precisam disso.
~ a) Regulares:
~
~~
-~
Ao afirmarmos a incOstituciOri.ãlidadC, não afirmamos
1. Indenização de Representação;
exatamente que essa decisão possa ser desconstituída pelo
2. Indenização de Moradia;
.
JudiciáriO.- Não, ela pode ser mantida pelo Judiciário, mas
3. Indenização de Localidade Especial;
vamos estar sujeitos, atrª-vés de um mandado de _injunção,
b) Eventuais:
a sermos compulsoriamente levados a legislar o que deixamos
1. Diária;
de legislar hoje. É essa a minha afirmação.
2~ Transporte;
O PSB vota a favor.
3. Ajuda de Custo;
IV -Adicionais:
O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) -Em votação
a) Adidofial de Férias;
o projeto.
b) Adicional Natalino;
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram pefifianecer
c) Adicional de Natalidade;
sentados. (Pausa.)
d) Salário-Famfiia;
Aprovado.
e) Adicional de Funeral.
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Art. 31' A estrutura remuneratória dos Servidores Militares Federais, na Inatividade, tem a seguinte cuostftuiçAo:

I _, Proventos
II- Adicionais:

a) Adicional de !natividade;
b) Adicional de Invalidez;
c) Adicional Natalino;
d) Adicional de -Natãfidade;

e) Salário-Famüia;
O Adicional de Funeral.

Art. 49 Remuneração é o somatóriO das parcelãS-devidas, mensal e regularmente, ao militar, pelo efetivO exercício
da atividade militar, ou, em decorrência deste, quando na
!natividade.
Art. 5o A remuneração do militar não está sufeilá a
penhora, seqüestro Ou a:rrestfo, eXceto nos casos especificamente previsto em lei.
Art. 69 Soldo é a parte básica da remuneração, inerente
ao posto ou à graduação do militar, e é irredutível.
Art. 79 Gratificações são pãrCelas remuneratóriaS devidas ao militar pelo exercício, ou por condições reunidos ou
adquiridas em vinude do exercício de atividades militares.
Parágrafo único. As gratificações são -incotpotãdas aos
proventos do militar, quando da passagem para a !natividade.
Art. s~ , Indenizações são parcelas remuneratórias regulares ou eventuais, devidas ao militar, para compensar despesas realizadas em decorrência do exercício de suas funções. § 1~ Indenizações Regulares são aquelas de natureza
continuada, devidas, mensal e regularmente, ao militar, enquanto preencher ou estiver sujeito às condições que lhe dão
direito à sua percepção.
·
§ 29 lndenizaçóes EVentüaiS São aquelas -de natureza
esporádica ou de freqüénda não continuada.
§ 39 As indenizações não se incorporam aos Proventos
do militar, quando de sua passagem para a !natividade.
Art. .9~ Adicionais são parcelas pecuniárias de natufeia
eventual ou especial, devidas, em razão de legislação específica, aos inilitares da Ativa ou na !natividade.
Art. 10. Proventos são o somat6ri6 das parcelãs remuneratórias, constituído de soldo ou quotas de soldo e das
gratificações incorporadas, devidos regularmente ao militar,
quer na reserva remunerada, quer na situação de reformado.
Art. 11. O direito do militar à remuneração tem início
na data:
I - do ato da promoção, da apresentação atendendo convocação ou designação para o serviço ativo, pãrã- o oficiãl;
I I - do ato da designação ou declaração, da apresentação
atendendo convocação para o serviço ativo, para o GuardaMarinha ou Aspirante-a-Oficial;
ITI- do ato da nomeação ou promoção a Oficial, para
o Suboficial ou Subtenente;
IV- do ato da promoção 1 classificação ou engajamento,
para as demais praças;
V- da incorporação às Forças Armadas, para os convocados e voluntários;
VI- da apresentação à organização competente do respectivo Ministério, quando da nomeação inicial para qualquer
posto ou graduação das Forças Armadas;
·
VII - do ato da matrícula, para os alunos das Escolas
ou Centros de Formação de Oficiais e de Praças e das Escolas
Preparatórias e suas congéneres.
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Parágrafo único". Nos casos de retroatividade, a renomeração será devida a partir das datas declaradas nos respecthos
atos.
Art. 12. Susperide-se temporariamente o direito do militar à renumeração, com exceção do salário-famfliã 1 quando:
I - em licença para tratar de interesse particular;
II - na situação de desertor;
__
UI -agregado, para exercer atividades estranhas às Forç-as Armadas, -estiver em cargo; emprego ou função públi~a
temporária não eletivà, airida que na Administração Pública.
lndireta, respeitado o -direito de opção pela remuneração do
_ posto ou graduação.
Parágrafo único. O militar que usar do direito de opção
fará juS -à representação ni.erisal do cargo, emprego ou função
pública temporária:.
Art. 13. O direito à remu_neração em atiVidade cessa,
quando o militar for desligado do Setviço Aqvo das Forças
Armadas por:
I -anulação de incorporação, desincorporação, licenciamento ou demissão;_
II -exclusão_ a bem da disciplina ou perda do posto e
patente;
· III- transferência para a reserva remunerada ou reforma;
IV- falecimento.
__ Parágrafo único. A -temul)eração a que f3:ria jus,_ em
vida, o militar falecido será paga aos seus beneficiários habilitados até 'a conclusão do processo referente à Pensão Militar.
Art. 14. Quando o militar for considerado desaparecido_ ou-extraviado em casos de calamidade pública, em viagem, no desempenho de qualquer serviço ou em manobra,
sua remuneração_será paga aos que teriam direito à sua Pensão
Militar.
.
..
.
.
§ 1Q No caso previsto neste artigo; decorridos seis meses, far-se-á a habilitação dos beneficiários à Pensão Militar,
cessando o pagamento da remuneração.
§ 2~ Reaparecendo o militar, e apuradas as cauSas de
seu afastamento, caber-lhe-á, se for o caso, o pagamento- da
diferença entre a remuneraç-ão, a que faria jus se tivesse permanecido em serviço, e a Pensão paga aos seus beneficiários.
TÍTULO II,

Da Remuneraç~~ do f\.:!Ditar da Ativa
CAPÍTULO!
Soldo
Art. 15. As Tabelas de Soldo são as constantes oo Anexo I desta Lei.
_
Parágrafo úniCO. ·As Tabelas de que trata este artigp
deverão ser constituídas por valores arredondados para múltiplos de trinta.
· CAPITULO II
DaS Gratificações

SEÇÃOJ _
Ser~iço __
Art. 16. A Gratificação de Tempo de Serviço é devida
à razão de um por cento por ano de_ serviço público~ incidindo
_sobre o soldo do posto ou graduação.
Parágrafo único. O militar fará jus à gratificação de
que trata este artigo a partir do mês em que completar cada
anuênio.

. Da Gratificação de Tempo de

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçao II)
Art. 17. É contado, para todos os efeitos, o tempo de
serviço público. mesmo o prestado como servidor civil.
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Parágrafo único. Os Minístros Militares, no âmbito das
respectivas Forças, estabelecerão os planos de provas ou de
exercícios .de cada atividade especial que darãó direito ao
pagamento definitivo de quotas.

SEÇÃO II
Da Griltificação de Compensação Orgânica
Art. 22. Em função de futuras promoções, o militar
Art. 18. A Gratificação de Compensação Orgâniéa é. terá assegurada a evolução dos cálcul_os para o p_agamento
destinada a comp-e-n-sar os desgastes orgânicos conseqüentes
definitivo da Gratificação de Compensação Orgâmca, desde
das variações de altitude, das acelerações, das variações baroque, após a promoção, execute, pelo menos, um novo pl~no
métricas, dos danos psicossomáticoS e da exposição a radiações
de provas ou de exercícios no posto ou graduação consideresultantes do desempenho cotinuado das atividades especiais
rados.
seguintes:
I - vóo em aeronave militar como tripulante orgânico,
observador meteorológico, observador aéreo e fotogramétriSEÇÃOIII
co;
Da Gratificação de Habi6tação Militar
II- salto em pára.;quedas, cumprindo missão militar;
Art. 23. A Gratificação de Habilitação Militar é devida
III -imersão no exercício de funções regulamentares a
bordo de submarino;
ao -militar pelos cursos realizados, com aproveitamento, ineIV _ merguJho com escafandro ou com aparelho;
rentes ã sua progressão na carreira militar.
V- trabalho com Raios X ou substâncias radioativas;
§ 1"' Os cursos que dão direito à Gratificação de HabiliVI _controle de tráfego aéreo.
tação Militar, bem come;> sua equivalência, serão estabelecidos
Parágrafo único. A um mesmo militai- sõmente será atri---- pelo Estado-Maior das Forças Anrtadas, em ato comum às
buída gratificaçáó corre'Spbndente a umã atividade especial.
três Forças.
§ 2" Ao militar que -possUir mais de um curso, somente
Art. 19. A Gratificação de Compen~ação OrgâJ~.i_Ca. é
llie será atribuída a gratificação de maior valor percentu~l.
devida:
§ 3~' A gratificação estabele-cida neste artigo é devida
I - durante a aprendizagem da respectiva atiVídade espea partir da data de conclusão do curso correspondente.
cial, a partir da data:
a) do primefró.eXe"rCício de Vóo em aeronave_militar;
CAPÍTULO III
b) do primeiro salto de pára-quedas de aeronave militar
Das Indenizações Regulares
em vôo;
c) da primeira iiiu!isão eni submarino;
SEÇÃO I
d) do primeiro mergulho em escafandro O!,l com aparelho;
Da lndenização de Representação
e) do início efetivo da atividade de controlador de tráfego
Art. 24. A Indenização de Representação destina-se a
aéreo;
atender às despesas extraordinárias deco~entes de comproII- no exercício financeirO SU.bseqüente ao cumprimento
missos de ordem profissional,.,.protocolar, social ou diplomá-.
do plano de provas ou de exercícios. ao militar qualificado
tica, inerentes ao desempenho da atividade militar em condipara a atividade especial de vóo;
ções determinadas por ato do Poder Executivo.
III -durante o perído em que estive servindo em Organização Militar específica da atividade con-siderãda, ao militar
qualificado para as atividades especiais de salto, submarino
SEÇÃOII.
ou mergulho, e desde que cumpra as missões, planos de provas
Da lndenização de Moradia
ou de exercícios estabelecidos para as referidas atividades.
Art. 25. A lndenização de Moradia é o quantitativo
Parágrafo -único. A Grafificã:Ç"ão de Cómpensação Orgânica, para o trabalho com RaíOs X ou sub~tâncias radioa- mensal em dinheiro destinado a auxiliar as despesas com a
habilitação do militar e seus dep~ndentes, em razão das conditivas, será concedida na forma da legislaçâ() pertinente.
ções obrigatórias de mudanças freqüentes de residência a que
Art. 20. Nâo perderá o dlieito à percepção da Gratifi~ e_~tá sujeito..
.
.. cação de Compensação Orgânica militar:
.
Art. 26. A ocupação de própriO naciiona1 residencial,
I -hospitalizado ou em licença para tratamento de saúde
sob responsabilidade de órgãos militares, importará no pagaprópria;
.
mento mensal,"pelo militar, de uma Taxa de Usõ~ descontada
II - afastado da sua organização para participar de curso
de sua remuneração, que será iguãl ao v3lor da Indenização
ou estágio de especialização ou aperfeiçoamento relacionado
com a respectiva atividade especial, como instrutor, monitor de Moradia percebida.
ou aluno.
§ 1" A destinação d~_J)~xa de Uso,.a cobrança de multas
por ocup_ações irregulares e. de.. outras despesas deéorrentes
Parágrafo único. O aluno de Escola de FonDação de
da ocupação serão reguladas pelos Ministros Militares, no
OfiCiais, recrutado entre praças, e que já tenha assegurado
.
_ ..
o direito à percepção da Gratificação deCompeiisaÇão Orgâ- âmbito das respectivas Forças.
-§ 2" Quando o militar for casa.do com -ffiilitar de quadro
nica, continuará a recebê-la nas mesmas condições em ·que
feminino; a Taxa de Uso será paga apenas pelo cônjuge resa recebia por ocasião da matrícula.
ponsável pelo imóvel.
Art. · 21. É assegurado ao ~ilitar que tenJ.l:a feito jus
à Gratificação de Compensação Orgânica o seu pagamento
Art. 27. Quarido o militar ocupar imóvel da União,
definitivo, por quotas correspondentes aos amls de efetivo
sob. a responsabilidade de outro órgão, descontará, em f~vor
deste. a importância correspondente à respectiva _taxa, nos
desempenho da atividade especial considerada, na forma da
legislação específica.
·· ··
termos da legislação específica.
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SEÇÃO III
..
Da lndenlzação de Localidade Especial
Art. 28. O militar em serviço ativo fará jUs ãT:ridenização de Localidade Especial, quando servir em regiões iil6spitas, seja pelas condições precárias de vida, seJ3. peta insalubridade.
§ 1' A lndenização de Localidade Especial terá valores
correspondentes às categorias em que foreni classificadas as
regiões consideradas localidades especiais, de acordo com a
variação das condições de vida e insalubridade.
_-__
§ 2<? É assegurado ao militar o direito à Indenização
de Localidade Especial nos afastamentos da sua Organização
Militar por motivo de serviço, férias, luto, núpCias, dispensa
do serviço e hospitalização ou licença por motivo de acidente
em serviço ou de moléstia adi:J.Uírida em conseqüência da inospitalidade da região.
_ _ __ _
§ 3~ O díreito à Tnden_i~ação começa no dia da apre_~en~
tação do militar pronto para o serviço e cessa no~ dia d_o seu
desligamento da Orgaõ.izaçao Militar.
CAPÍTULO IV
Das Indenizações Eventuais
SEÇÃOI
Da Diária
Art. 29. O militar que se afastar da sede, em serviço
de caráter eventual ou transitório, para outro ponto do territó~
rio nacional, fará jtis~a -diárias ·para cobrir as correspondentes
despesas de pousada, alimentação e locomoção urbana.
Parágrãfo- único. A diá_ri3 será concedida por dia de
afastamento, sendo devida_ pela metade, quando o desloca~
mente não exigir pernoite fora da sede.
Art. 30. O militar que receber diárias e não se afastar
da sede, por qualquer motivo, fica obrigado, de imediato,
a restituí-las integralmente. _
-__
Parágrafo únicó. Na hipótes-e de o militar retornar à
sede em prazo menor do que o previsto para o seu afasta~
menta, restituirá as -diárlãs:reéebidasem e?=cesso.
Art. 31. Não serão atribuídas diáriaS-quando as despe~
sas decorrentes das viagens forem custeadas pela Uilião, Esta~
dos, Distrito Federal, Municípios ou Instituição Públicas ou
Privadas, nem quando o afastamento for inferior a oito horas
canse.cutivas ..
Art. 32. O valor da diária será estabelecido m~d~a,nte_
ato do Estado~ Maior das Forças Armadas, comum às Forças
Singulares._
Art. 33. As tondiçóes de_concessão,p_ercepção e -resti~
tuição de diárias sei"ão estabelecidas pelos Ministros Militares
no âmbito das respectivas Forças.
SEÇÃO II
Do Transporte
Art. 34. O militar da Ativa, quando movimentado por
interesse do serviço, será indenizado das despesas de trans~
portes, nelas compreendidas a passagem e a translação da
respectiva bagagem, para si, seus_ dependentes, e um empre~
gado_doméstico, da localidade onde residir p~ra outra, onde
fixará residência dentro do território naciona1,_ quando o trans~
porte não for realizado por conta da União_.

SEÇÃO III
Da Ajuda de Custo
Art. 35. AjUda de Custo é a indenização paga adiantadamente, para custeio das despesas de locomoção e instalação,
exceto transporte, nas movimentações com mudança de sede .
.Art. -36. O v~lor da Ajuda de Custo para o militar que
possuir dependente corresponde:
I - a duas vezes o valor da remuneração nas movimentações com desligamento da Organização Militar;
II- 3 duas vezes o valor da remuneração na ida e uma
vez na volta, nas movimentações para comissão superior a
três e igual o_u inferior _a-seis_meses; sem desligamento;
III- ao valor da remuneração na ida e outro na volta,
nas movimentações para comissão superior a Quinze dias e
igual ou inferior a três mese-s, sem- deS1igamento.
_ Parágrafo único_. O militar, quando transferido para Lo~
calidade Especial Categoria "A'' ou de uma Localidade Espe~
cial Cat_egoria "A" para qualquer outra Organização Militar,
terá direito à Aj_uda de Custo de que trata o incisQ _ I, em
dobro.
Art. 37. _A-Ajuda de Custo referida no artigo anterior
será paga pela metade, quando o militar não possuir depen~
dente.
Art. 38. Fará jus à Ajuda de Custo o militar deslocado
com a Organização Militar que tenha sido transferida de sede,
desde que, com isso, seja obrigado a mudar de residência.
Ar:t, 39. _Para efeito de cálculo _do seu ~alor, determinação do exercício finailcetro e constatação de dependentes,
toritar~se-á como base a data do ajuste de contas do mjlitc:u
beneficiado na concessão da Ajuda de Custo..
CAPÍTULO V
Dos Adicionais
SEÇÃOI
Do Adicional de Férias
Art. 40. In_dependentemente de solicítação,--será pago
_@ IUílíJar por oca_sião de suas férias regulamentares, antecipa~
dãmetne, i.ti:n adicional correspondente a 1/3 da remuneração
do .m~s_de.inído das férias. ~Art. 4( -É r'aculfado ao miHiar converter 1/3- daS féÍias
em abono-pecuníário, desde que o requeira com, pelo menos,
sessenta dias de antecedência.
§ 1~ No cálculo do abono pecuniário, será considerado
o valor do Adiciõnal de Férias.
§ 2~ Não poderá ser convertido ·em abono pecuniário
o período de vinte di_as de férias relativas aos _militares que
trabalham com raios X ou substâncias radioativas.
SEÇÃO II
Do Adicional Natalino

Art. 42. O Adicional Natalino corresponde a 1/12 da
remuneração a que o militar fizer jus no mês de dezembro,
por mês de serviço, no respectivo ano, de acordo com o estabe~
tecido na legislação específica.
§ 1~ O militar excluído do serviço ativo e desligado da
"Oi:-ganização Militar a que estiver vinculado, por motivo de
demissão, licenciamento ou desincorporação, receberá o Adicional de forma proporcíonal, calculado sobre a remuneração
do mês do desligamento.
_§ 2~ A ~ração igual ou superior a quinze dias será considerada como mês integral.
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em

Art. 43. o·-Adiciciiuil Natalino ·seiá ·pago
dUas par~
celas:
I - a primeira parcela, correspOnde à metade da remuneração percebida no més anterior às férias, será paga, como
adiantamento, conforme dispuser o Regulamento:
_ __ .
a) mediante requeriment<? do !nteressado, ao ensejo das
férias;
b) ã.té o nlês de Iiõvembro, nos demais casos;
II- a segunda parcela será paga até o dia_ vinte de dezembro de cada ano, nos termos do caput do artigo anterior,
·~
descontado o adiantamento da primeira parcehi.
SEÇÃO III Do Adicional de Natalidade
Art. 44. O Adicional de Natalidade é devido à militar
por motivo de nascimento de filho, no valor correspondente
ao soldo de seu posto ou graduação:·
§ 19 Na hipótese de parto múltiplo, o valor será acrescido de cinqüenta por cento por recém-nascido.
§ 2"' O adicional será pago ao cônjuge ou companheiro
militar, quando a parturiente não for militar.
§ 3~ Se a parturiente for servidora CiVil far-se-á o pagamento na forma do parágrafo anterior, mediap.te sua renúncia
expressa ao mesmo benefícíO previsto na legislação específica.
SEÇÃO!V
Do Salário-Família
o·sálaiio-Famíl.iaTdevido ao militar·por de-

Art. 45.
pendente.
Art. 46. COnsideram-se dependentes do militar, para
efeitO -de percepção do Salário-Família, aqueles estabelecidos
no Estatuto dos Militares.
. _ Art. 47. A concessão e as condições de percepção do
Saláiio~Família São as estabelecidas na legislação pertinente.
SEÇÃOV
Do Adicional de Funeral
Art. 48. O Adicional de Funeral é devido ao militar
por morte do cônjuge, companheira ou dependente, em valor
equivalente ao -soldo efetivamente percebidO, não podendo
ser inferior ao do soldo de Terceiro-SargentO. - Parágrafo único. Em caso de falecimento do militar,
o Adicional de Funeral será devido ao beneficiário, obedecida
a ordem de habilitação para a Pensão Militar.
CAPÍTULO. VI
Dos Outi-OS Direitos Remuoeratórios
SEÇÃOI
Da lndenização de Alimentação
Art. 49. O militar, quando sua·Organização, ou outra·
nas proximidades do local de serviço ou expediente, não- lhe
possa fornecer alimentação por conta da União e, por imposição do horário de trabalho e distância de sua residência,
seja obrigado a fazer refeiçóes fora dela, tendo, para tanto,
despesas extraordinárias, fãrá jus:
I - a dez vezes o valor da etapa comum fixada para
a localidade, quando em serviço de escala de duração de 24
horas;
II- à metade do previsto no inciso anterior, qliándo
em serviço ou expediente de duração igual ou superior a oito
horas de efetivo trãbalho, porém inferior a 24 horas.
Art. 50. O militai, quando servir em OrganiZação Militar que n-ã"cr tenha Rancho organizado e não possa ser arranchado por outra Organização nas proximidades, terá direito

Sábiido 21

6191

à iridenização do valor igual à etapa comum fixada para a
localidade.
Art. 51. A praça, de graduaÇão inferior a Terceiro-Sargento, quando em férias regulamei;J.tares e não for alimentada
por-conta da União, receberá a in:denização estipulada no
art. 50.
·
·
:
·
.
Parágrafo único. Idêntica indenização receberá a praça
de graduação inferior a Terceiro-Saigento, quando servir em
Localidade Especial de categoria ·correspondente à indenizaÇãá' de maior valor e seja acompanhada de dependente.
Art. 52. É vedada a acumulação das indenizações previstas nos arts. 49 a 51 desta Lei.
SEÇÃO II
Do Auxilio-Fardamento
Art. 53. O Aspirante, o Cadete, o Aluno do Colégio
Naval ou das Escolas Preparatórias de Cadetes, o Aluno gratuito ou órfão de Colégio Miliiar e_ as praças de graduação
inferior a Terceiro-Sargento têm direito, por conta da. União,
a uniformes, roupa branca e roupa de cama, de acordo com
as tabelas de distribuição est~be~ecidas pelos respectivos Ministérios.
- Art. 54. O militar, ao s~r_ declarado Guarda-Marinha
ou Aspirante-Oficial da- Ativa, ou promovido á Terceiro-Sargento, faz jus a um AuxíliO p3.ra aquisição de uniformes,
no valor de três vezes o sold.o_ do_ s'eu_ posto ou graduação.
§ 19 Idêntico direito ao preVisto neste artigo- assiste aos
nomeados Oficiais ou Sargentos, ou matrículados em escolas
de formação mediante habilitação em conc-urso e aos nomeados Capelães Militares.
§ 2"' Os Aspirantes-a-Oficial, oriundos dos órgãos de
formação de oficiais da reserva, convocados para a prestação
do serviço. militar, bem como os médicos, fannacêuticos, dentistas e veterinários, quando convocados para o serviço militar
inicial, fazem jus ao mesmo auxílio, no valor de dois soldos
do seu posto.
Art. 55. Ao OfiCial, Suboficial ou Subtenente e Sargento,· ao ser promovido, será concedido um Auxílio-Fardamento correspondente ao valor de dois soldos do novo posto
ou graduação.
§ 1' Quando a promoção for ao primeiro' posto de Oficial-General, o auxílio a que se refere este artigo será de
três vezes o valor do soldo do militar.
§, 2~ O auxílio poderá ser renovado a Cada quatro anos
se o militar permanecer no mesmo posto ou graduação
§ 3~> Ocotfeiido-aproinoção do_mil_itar até um ano após_
o recebimento do auxílio, set-lhe~á devida a diferença entre
o valor do auxílio, referente ao novo posto ou graduação,
e o do efetivamente recebido.
Art. 56~ O militar que perder seus unifÓrmes em sinistro havido em prganização Militar, a bordo de embarcação
ou aeronave militar, ou em deslocamento a serviço, receberá _
um auxílio corres-pondente a até três vezes o valor do soldo
de seu posto ou graduação.
Parágrafo único. O auxilio será avàiiàdo meQ.iante sindicância sobre o sinistro, detenniriada pelo comandante do militar, por solicitação do sinistrado.
Art. 57. O militar, ao retornar à Ativa em virtude de
convocação, designação ou reinclusão, terá direito ao mesmo
auxHio, no valor de um soldo, desde que tenha permanecido
mais de seis meses na !natividade.
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TÍTULO IV

~- ~ ~" No caso previsto no caput deste artigo, decorridos
seis nfeses, far~se-á a habilitação dos benefiéiáriõs à. Pensão
Militar na forma da lei, cessando o pagamento da remune~
ração.
§ 2~" Verificando-se o reaparecimento do militar, caber-L'Ie-á, se for o caso, o pagamento da diferença entre a remunerilção·a que faria jus e a pensão rililitar recebida pelos beneficiáriOs. Art. 64. O militar qUe Contar rriais de trnta anos de
serviço, ao passar para a !natividade remunerada, terá o cálculo da sua remuneração referido ao soldo do posto ou graduação
imediatamente superior ao seu.
Parágrafo único. O oficial, nas condições deste artigo,
se ocupante do último posto da hierarquia militar de sua Força
Armada, em tempo de paz, terá o cálculo dos proventos,
tomando-se por base o soldo do seu próprio posto, acrescido
da diferença e!)tre o soldo -deste posto e soldO do posto imediatamente anterior. · .,
- .. · ·
Art. 65. O militar na !natividade, convocado ou desig·
nado para o serviçO ativo, ao-·retornar à !natividade, terá
sua remuneração recalculada em função do novo _cômputo
de tempo de s~_rviço e das novas situações alcançadas como
convocado, designado ou reincluído.

Da Remuneração do Militar na loativldade

CAPÍTULO II

CAPÍTULO I
Da Remuneração e dos Proventos

Das Quotas de Soldo e Gratificações
Art. 66. O soldo constitui o valor básico do cálculo
da remuneração a que faz jus o militar na !natividade.
§ 19 Para efeito de cálculos, a quota de soldo correspondente a 1130 de seu valor, por ano de serviço computável
para a !natividade, até o máximo de trinta anos.
§ 2t> Para ef6"ifo_- de contagem de quotas, a fração do
tempo igual ou superior a 180 dias será considerada como
um ano.
§ 3 10 O militar transferido para a Reserva Remunerada
"ex officio" por haver atingido a idade limite de permanência,
em atividade, no posto ou graduação, ou não haver preenchido
as condições de _escolha para acesso ao generalato, tem direito
ao soldo integral.
Art. 67. As Gratificações incorpOradas pelo militar, ao
passar para a I natividade remunerada, serão pagas nas mesmas
condições prevista para o militar da ativa.

TÍTULO IIJ
Dos Direitos do Militar ao
Passar para a !natividade

Art. 58.

O militar da Ativa, ao ser transferido para

a !natividade remunerada, faz jus aos seguintes direitos:

I - ao valor de uma remuneração do Ultimo posto ou
graduação que possuía na Ativa;

II- ao transporte para si, seus dependentes e um empregado doméstico, bem como à translação da respectiva baga-

gem, do local onde servia para outra localidade do território
nacional onde declarou fixar residência.
§ 1" O direito ao transporte prescreve após decorridos
180 dias da data da primeira publicação oficial do ato da

transferência para a re-SerVa remunerada ou reforma.
§ 2\' Os militares transferidos para a reserva remunerada e designados para o se_rviço-ativo antes de esgotado o
prazo previsto no parágrafo anterior. ou que tenham Que permanecer em atividade por força de dispositivo -legal, terão
o- mesmo prazo assegurado, a contar da dispensa do cargo
ou exclusão do serviço ativo.
- -

Art. 59. A remuneração do militar na Inatividade é
constituída do somatório dos Proventos Adicionais.
Parágrafo únicO. -os proventOs Sã:o -constituídos das--seguintes parcelas:
I --Soldo_ ou quotas de soldo;
II- Gratificação de Tempo de Serviço incorporada;
III- Gratificação de Habilitação Militar incorporada;
IV- Gratificação de Compensação Orgânica- irtcoTporada.
Art. 60. A remunera;-ão é devida ao militar na I natividade a partir da data de seu desligamento do serviço ativo,
em razão de:
I - Transferência pata a Reserva Remunerada;
II- Reforma;
III -Retorno _à I natividade após convocação ou designação para o serviço atíVo, quando já se encontrava na Reserva
Remunerada.
Parágrafo único. _O militar, enquanto não for desligado,
continuará ã perceber remuneração na Ativa até a publicação
de seu desligamento, que não poderá ultrapassar de 45 ._dias
da data da primeira publicação oficial de seu respectivo ato.
Art. ·61; Suspende-se, tempora$mente, o direito do
militar à petçepção da remuneração na InatiVidade, mi data
da sua apresentação à Organização Militar competente, quando, na forma da legislação em vigOr, --retornar à AtiVa, for
convocado, ou designado para o desempenho de cargo ou comissão n:~;s Forças Armadas.
Art. 62. cessa ó direito à percepção da remuneração
na !natividade na data:
I - do falecimento do militar;
II - do ato que priva o Oficial do postO e da patente;

III- do ato da exclusão a bem da disciplina das Forças
Armadas,, para a praça.
Art. 63. ·A remuneração do militar na Inatividade, considerado desaparecido ou extraviado, será paga aos que teriam
direito à sua Pensão Militar.

CAPITULO III
Dos Adicionais
Art. 68. O Adicional de !natividade incide mensalmente sobre o valor do soldo ou das quotas de soldo ao que
o militar fizer jus na !natividade.
_
- Art. 69. O militar na !natividade remunerada, refor~
m-a-do como inválido, por incapacidade para o serviço ativo,
faz jus, mensalmente, a um Adicional de Invalidez no valor
de sete quotas e meia do soldo, desde que satisfaça: a uma
das condições abaixo especificadas, devidamente constatada
por Junta Militar de Saúde, quando necessitar de:
I - internação especializada, militar ou não;
II- assistência ou cuidados permanentes de enfermagem.
§ 19 Também faz jus ao AdiCiori:il de Invalidez o militar
que, por prescrição médica homolágada por Junta Militar
de Saúde, receber tratamento na própria residência, nas condições do inciso II.
§ 29 Para continuidade do direito ao--recebimento do
Adicional de Invalidez, o militar apresentará, anualmente,
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declaração de que náo exerce nenhuma atividade remunerada,
pública ou privada e, a critério da Administração,- submeter-se-á periodicamente ã inspeção de sadde.
§ 3~ O direito ao Adicional de Invalidez será suspenso
automaticamente pela autoridade competente, se for verificado que o militar beneficiado exerce ou tenha exercido, após
a concessão do adicional, qualquer atividade remunerada, sem
prejuízo de outras sanções cabíveis, bem como se, em inspeção
de saúde, for constatado não se encontrar nas condições previstas neste artigo. _ _
-§ 4~" O militar âe que trata este artigo terá direito ·ao
transporte, dentro do território nacional, pessoal e para acompanhante, se for o caso, quando obrigado a se afastar do
seu domicílio para sei' submetido à inspeção de saúde de controle, prevista no parágrafo anterior. - ----::--- § 59 O valor do Adicional de Invalidez não poderá ser
inferior ão soldo de cabo engajado.
Art. 70. Os Adicionais de Natalidade e de Funeral serão con.-:edidos ao militar na I natividade nas mesmas condições
previstas para o militar da Ativa.
Art. 71. O Adicional Natalino será pago integralmente
so.bre a remuneração na !natividade, nas mesmas condições
previstas nos incisos I, b, e II do art. 43.

TÍTULO V
Do Limite da Remuneração
Art. 72. Nenhum servidor militar federal, da Ativa ou
na !natividade, poderá perceber, mens-almente, a título de
remuneração, importância superior à sOma dos valores percebidos como remuneração, em espécie, a qualqUer título, pelos
Ministros de Estado.
Parágrafo UiiicO. Excluem-se do teto c:;Ia remuneraçãot
para os fins deste artigo:
I - Gratificação de Tempo de Serviço;
I I - Gratificação de Compensação Orgânica;
III- Indenizaçao de Moradia;
IV- lndenizaçáo de localidade Especial;
V- Ajuda de Custo, Diárias e lndenização de Transporte;
VI- Adicionais de Férias, Natalino, de Natalidade e
de Funeral;
VII- Auxílío-Fardamento e Alimentação;
VIII- Importâncias correspoildentes à -conversão de férias em pecúnia;
-. _ _- -=-IX- Quaisquer parCelaS reniuneratóiiã.s átfasadãs, devi~
das em função de promoções, sentenças judiciais ou acertos
·
· · ·
·- ·
de contas administrativos.
Art. 73. Nenhum militar da Ativa~ ou na !natividade
remunerada, bem como o beneficiáriO de Péflsão Militar, pO~
derá receber, como remuneração mensal ou PenSão Militar,
valor inferior ao do salário míriimó mensal vigente, sen,do-lhe
paga, como complemento, a diferença encontrada.
TÍTULO VI
Dos Descontos, Consignantes e Consigoatários
CAPÍTULO.!
Dos Descontos
Art. 74. Desconto é o abatimento que pode sofrer a
remuneração do militar para cumprimento de obrigações assu-roidas ou impostas em virtude ·de disposição de lei ou de
regulamento.
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§ 1~ Os descontos são classificados em obrigatórios e
autorizados.
§ 29 Os descontos obrigatórios ·têm priOridade sobre os
autoíiiados.
Art. 75 São descontos obrigatórios:
I - contribuição para a Pensão Militar;
I I - contribuição para assistência médico-hospitalar militar;
_ III -impostos incidentes sobre a remuneração, de acordo com a lei;
IV- indenízação ã Fazenda Nacional, em decorrência
de dívida;
V- indenização p-ela prestação de assistência- nlédiOOhospitalar, por intermédio de Organização Militar;
VI- pensão alimentícia ou judíciál;
VII- taxa de Uso por ocupação de PrópriO Nacional
ResidenCial.
Art. 76. São descontos autorizados os efetuados em favor de:
I -entidades consideradas consignatárias;
n - serviços de assitêncfa. social dos Ministériós-Mm.:-tares;
III- agentes do Sistema Financeiro da Habitação;
IV -:-locador de casa para residência do consignatário;
V- oUtros fins de interesse de cada Ministério Militar.
Parágrafo ~nico. Os_ MiJ!istro~ -Milit"afes regulimentarão os descontos autorizados no âmbito das respectivas forças.
Art. 77. Efetuados os descontos _obrigatórios, serão
consideradas, para efeito dos demais, as seguintes parcelas
mensais, denominadas ''bases para descontos"' para os militares da Ativa e na !natividade:
I -Soldo ou quotas de soldo;
II- Gratificação de Tempo de Serviço;
III- Gratificação de Habilitação Militar.

CAPÍTULO II
Dos Consignantes e Consignatários
Art. 78. Podem ser consignantes:
I -o Oficial, o Guarda-Marinha, o Aspirante-a-Oficial,
o Suboficial, o Subtenente e o Sargento;
II- o Cabo, o Taifeiro, o Marinheiro e o Soldado da
ativa com mais de cinco imos de serviço;
m-o militar da Reserva Remunerada ou Reformado.
Art. 79. Em nenhuma hipótese, o consignante poderá
receber, em folha de pagamento, quantia l(quida inferior a
trinta por cento daS "bases para descontos".
Art. 80. Os Ministros Militares, no âmbito de cada For~
ça Singular, especificarão as entidades que devam ser consideradas consignatárias, para os efei_tos desta Lei.
TÍTULO VII
Das Disposições Diversas
CAPÍTULO!
Das Disposições Especiais

Art. 81. O militar que, na data -da -publicação desta
lei, encontrar-se reformado com fundamento do Decreto-Lei
n' 8. 795, de 23 de janeiro de 1946, terá o cálculo de seus
proventos referidos ao soldo do posto de Segundo-Tenente:
ou, se mais benéfico, do posto a que ele faz jus, na !natividade.
Art. 82. Os militares nomeados Ministros de Estado
ou Ministros do Superior Tribunal Militar tém remunerações
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estabelecidas em legislação própria, assegurado aos Ministros
de Estado o direito de opção.
Art. 83. A remuneração- dos militares d_a __Ativa, erit

campanha, no País ou no Exterior, será estabelecida_e:m lei
específica.
Art. 84. O con.YOcado para mariobra, exercício ou manutenção da ordem interna, não fai-j us à remune:ração prevista

nesta lei, quando optar pela remuneração ou salário a que
tiver direito como servidor público federal, estadual ou muni-

cipal.
Art. 85. _.Aos __ militares que participarem de trabalhos
de construção de estradas, aeródromos e obras públicas, mapeamento e levantamento cartográfico e hidrográfico e cons-

trução de instala.;ões de rede de proteção ao vóo, poderão
ser conferidas gratifiCações pro labore na forma estabelecida
em convênio com os órgãos públicos ou privad_o_s interesSados
nos referidos traQalhos, à conta_ dos recursos a estes destinados.
Art. 86. Ao militar da reserva remunerada, exceto
quando convocado, reincluído, designado ou mobilizado, que
prestar tarefa por tempo certo a qualquer das Forças Armadas
será conferido Adicional pro labore calculado sobre os proventos que efetivamente estiver percebendo.
Art. 87. o~- militareS q"Ue, na data da promulgação desta _Lei, estiverem em gozo de vantagens nela não previstas,
resultantes de sentenças judicíais, poderão optar pela nova
situação, ou permanecer no regime eiii ·que se encontram,
caso não façam a opção no prazo de sessenta dias a contar
da publicação desta Lei.

Art. 88.

O militar que, até 1• de março de 1976, fez

jus a quotas da indenização de Compensação Orgânica, é:ã.lculadas pela metade de seu valor, continua com os seus direitos
assegurados nos termos do Decreto-Lei n~ 1.447, de 13 de

fevereiro de 1976.

.

.

Art. 89. Os descontos em folha_ das consignações referidas nesta lei não sofrerão, em decorrência da reestruturação
da composição da remuneração dos militares, majorações dos
respectivos valores em proporção superior às variações da
remuneração efetivanlente ocorridas em _decorrêncià desta

Lei.
CAPÍTULO II
Das Disposições Gerais

Art. 90. Fica assegurada a remuneração integral ao militar em gozo de licença especial.
Art. 91. A licença, por motivo de afastamento do cônjuge, será concédida sem remuneração.
Art. 92. Na aplicação desta Lei, os casos suscetíveis
de interpretação serão resolvidos pelo Estado-Maior das For.
ças Armadas, ouvidos os Ministérios Milita~:es.
Art. 93. Ficam extintas quaisquer outras váritagens remuneratórias que vinham sendo pagas aos militares da Ativa
e na !natividade, que não tenham sido mantidas por esta
lei.
·
Art. 94. O militar que, em virtude da aplicação desta
lei, venha a fazer jus a uma remuneração inferior à que vinha ·

Sete-.. de 1991

recebendo, terá direito a um complemento igual ao valor da
diferença encontrada, pago como vantagem individual.
Art. 95. Os valores das GratificaÇões d·e Compensação
Orgânica e Habilitação Militar, das lndenizações Regulares
e do Adicional de I natividade são os estabelecidos nas Tabelas
constantes do Anexo II desta lei.
Arf 96. O valor da contribuição para a Pensão Miiitãr
será igual a dois dias de soldo, arredondado em cruzeiros
para a importância imediatamente- superior.

CAPÍTULO III
Das Disposições Transitórias
Art. 97. Enquanto não entrar em vigor a lei especial
que trata da remuneração em campanha no País e no Exterior,
permanecerão em vigor os arts. 101 a 109 da Lei n~ 5.787,

de 27 de junho de 1972.

·

Art. 98. Ao militar na inativid_ade fica assegurada a
aplicação do disposto no § 3"' do ari. 66~ desde que tenha
passado para a inatiVidade nas condições ali previstas.

CAPÍTULO IV
Das Disposições Finals
Art. 99. O Poder Executivo, em decreto comum às Forças Armadas, regulamentará a presente Lei.
·
Art. 100. Fica acrescentado à alínea bdo § 19 do art.
3~ da Lei n~ 6.880, de 9 de dezembro de 1980, o seguinte
inciso:
"III- os da reserva remunerada, executando tarefa por
tempo certo, segundo reg~lamentação para cada Força Armada."
Art. 101. O art. 53 .da Lei n• 6.880, de 1980, passa
a vigorar com a seguinte redação:
HArt. 53. A remuneràção d'os militar_e.s será estabelecida em legislação eSpecífica, comum às Forças Armadas, e
Compreende:
I-na Ativa:
a) soldo, gratificãções e indenizações regulares;
I I - na I natividade:
a) proventos, constituídos de soldos ou quotas de soldo
e gratificações incorporáVéiS;
----b) adicionais."

Art. 102.

Ficam revogados: a Lei n• S. 787, de 27 de

junho de 1972, ressalvado o disposto no art. 97 desta Lei;
a Lei n~ 5.844, de 6 de dezembro de 1972; o Decreto-Lei

n• 1.447, de 13 de fevereiro de 1976; o Decreto-Lei n•1.603,
de 22 de fevereiro de 1978; o Decreto-Lei n• 1.693, de 30
de agosto de 1979; o Decreto-Lei n•1.824, de 22 de dezembro
de 1980; o Decreto-Lei n9 1.848, de 6 .~e j~nejJ:O de :19$1;
o Decreto-Lei n~ 1.901, de 22 de dezembro de 1981; o Decre-

to-Lei n• 2.201, de 27 de dezembro de 1984; a Lei n• 7.594,
de~ ,de

ab.ri19e 1987;. ~

Qecreto-~ei.n~

2.409_. de 7 de

jan~iro

de 1988; o caput do art. 3• da Lei n• 3. 765, de 4 de maio
de 1960, com a redação dada pelo art. 29 da Lei n• 8.216,
de 13 de agosto- de 1991; e demais disposições em contráriO.
Art. 103. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicom efeitos financeifõs a partir do primeiro dia do

cação~

mês

su)?_seq_~ente.
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ANEXO I
TABE4A DE ESCALONAMENTO VERTICAL
Posto ou Graduação

l!nqice

Soldo

lo OFICIAIS GENERAIS
Almirante~da-Esquadra,

Generâl-de-Exército, Tenente-Brigadeiro .· .. .'., ........... ~ .. ·.. .
Vice-~mirante,-General-de-Divisão e Major
-Brigadeiro •.....•.•.•....... ·...... : ••.• 7
Contr.:i-Al'mirante, General-de;_Brigacla e Bri

1000

.623o352,00

940

585.951,00

885

5Slo666;7o

810
750
695

504 o 915·;30
467o514,QO
433o249,70

62.5

.389o5.95,00

Segundo-Tenente . . . . . . . . . . : : ......... ·· .. ·· •.

540
490

336o610,20
3'05;442;60

5o PRAÇAS ESPECIAIS
Guarda-Marinha e Aspirante-a-Oficial ooooo
Aspirante e Cadete (último~ Ano) ~·o o o o. o o o~

440
100

27.4.- 275,00
62o3;l5,20

gadeiro . . . . . . . . . . . -:--~-. ~ ................ -. . . . . 7

2

o

OFICIAIS SUPERIORES .
. . ~.
. . ~ .~
CaP'itão-de-Mar-e-Guérra, e Corohel ....... .
Capitão-de-Fragata e Tenente-Coronel .•• ~.
Capitão-de-Corveta é Major ooooooooooooooo

3o OFICIAIS INTERMEDIÁRIOS
Capitão-Tenente e Ca pi tão o o o • o.o • o o o o o o o o o
4o OFICIAIS SUBALTERNOS
Primeiro-Tenente ........... ,. .............. .

Aspirante e Cadete {Demais-- Anos),
Alunos
do Centro de Formação de Oficiais da Aeronáutica e Aluno de órgão. de· F.oi'Iitação ·de Oficiais da Reserva . ~- .. -~- ........................ .

.

Aluno da Escola de Formação de Sargentos
..
Aluno do Colégio Naval e da Escola Prepar~
tória de Cadetes (último Ano) e Grumete
o

Aluno do Colégio Nirval e da Escola
tória de cadetes ·(Demais Anos)

o

.75
70.

46o7.51,40 .

72

44o881,50

Prepar~

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

Aprendiz-Marinheiro ....................... .
6o PRAÇAS GRADUADAS
Suboficial e Subtenente oooooooooooooooóoo

69
68

Taifeiro-Mor o o o o o o o o o o o • o o o o o • o o o o o o o o o o o

430
385
345
310
230

. o o o o o o o: o o o o o •• o o o o o o o o o.

227

Primeiro-Sargento o o o o. o o o o o o o o o o o o o o o o o o o
Segundo-Sarqentc ......••••.......•..• ...... .
Terc.eiro-Sargent-o . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Cabo (Engajado)

43o·634, 70

43o011,30
~

42o388,20
268o041,60
23.9. 990 '70
215o056,50
193o239,30
143o371,20
141.501,00

fig(J2
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Cabo (Não Engajado)

••.••••••••••••••..••.

7. DEMAIS PRAÇAS
Taifeiro de 19 Classe .•••.•..•••.•.••••••
Taifeiro de 2a Classe

Setembro de 1991

70

43.634,70

210
200

'130.904,10

I índice

124.670,40
Soldo

I

Posto ou Graduação
Marinheiro, Soldado Fuzileiro Naval e Soldado de 1~ Classe (Especializados, Cursados e Engajados), Soldado Clarim ou Corneteiro de la Classe e Soldado· Paraquedista
(Engajado) •••••..••••••.••••••••.•......•

150

93.50-2,80

Marin)leiro, Soldado Fuzileiro'Naval e Soldado de la Classe (Não Especializado)
~So~dado-Clarim oU~· Corneteiro de'-2'ª ·c~as·se.

125
110

77.919,00
68.5"68,90

75

46.751,40

68

42.388,20

Soldado do Exército e Soldada de 2~ Classe
(Engajado) e Soldado-Clarim ou Corn~teiro
de 30 Classe •••••••••••••••••..•.•••...•.
Marinheiro Recruta, Recruta, soldado, Sol-·
dado Recruta e Soldado de 20 Classe
(Não
Engajado) ••••••••••.•• ·-·· •••......•.•••••
[ob_s_.:

--

~~-s~

níveis. iniciais tiveram seus valo

~;res atual~zados

nos termos da Lei n2

·--------..! 8. 222, de 5 de seternbrç de 19 91.

ANEXO II AO PROJETO-DE. LEI DE REMUNERAÇ~O DOS MILITARES
GRATIFICAÇ0ES E INDENIZAÇ0ES
Tabela i - Gratificação de Compensação Orgânica
VALOR PERCENTUAL
2011 do soldo

SITUAÇ0ES
Atividades previstas nos incisos I, II,
III

10\ do soldo

IV

e vr

Atividades

do art. 18

previst~~

. 18

no inciso V do art.

Tabela II'- Gratificação de Habllitação-Mlllt<lr
VALOR PERCENTUAL
30\ do soldo

SITUAÇ0ES
Cursos de Altos Estudos
Categoria I

DIÁRIO DO
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PERCENTIJAlS

SITUAÇÂO

Cursos de Altos Estudos

25% do soldo

Cat_e_qor.ia II

20%. do. soldo-

Cursos de Aperfeiçoamento

15% do soldo

Cursos de gspecialiiação

Tabela III -Indenização de.Representação
a) Pelo exercício do Posto ou Graduação em situações normais

PERCENTUAIS

POSTO/GAADUAÇ!'i.O
Oficial-General
Oficial-SUperior'
Oficial-Intermediário, Oficial Subalterno, Guarda-Ma.rinha e Aspirante=-a·-ofici~tl
Suboficial, Subtenente
e
Sargento

'30% do soldá
25% do soldo
20% do soldo
10% do·soldo

b) Pelo exercício de catgos:especiais

PERCENTUAIS

SITUAÇÃO

Oficial no exercício do cargo de Comandante, Chefe
ou
Diretor de Organização r4i.litar com a\J,tonomia ou serni-aU
tonomia administrativa, e
qualquer caso, quando
·rrfi~'
cial-General

em

Militar em ·viagem de Representação; !llstrucão·au·de Em
prego -operac.ional, quando õ
d~reito à representação
for
expres.samente_ declarado ... ~m,
ato do respectivo Ministro

Quando às

ord~~~

10% do soldo

10 ~ ..dÇ> SÇ>ldp

de autorida

ato dÕ
1-ll.nistro de cada Força ou dO
de e!= .... ;::-.,:,.dyeira, por

Chefe do Estado Maior
Forcas.Armadas

das

10% do soldo

Observação: As indenizacões das TabelaS "a" e "b" podem ser acumuláveis
Tabela IV - Indenizações de Moradia

1oo4
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PERCENTUI\IS

S J. TUAÇ/\0

--------------·------------Quando o militar possuir dependente

30% do soldo

Sem dependente

10% do soldo

Tabela V

~

Gratificação de Localidade Especial

SITUAÇÂO

PERCEN'fUAIS
30% do soldo
15% do soldo

Categoria A
Categoria B

Tabela VI -

.

Adicion~l

de !natividade
PERCEN'l'UAIS

SITUAÇÃO

-.

Com 40 anos de serviço ou
l!lais.

45% do soldo

Com 35 anos de serviço

35% do soldo

Coin 30 anos de serviço

--

Transferidos, ex-Officio, pa
r a a reserva remunerada, com
menos de 30 anos de serviço

-

.. --

30% do soldo

20% do soldo

-

-

-

Tabel<t VI.I - Adicional pro-labore
SITUAÇ/iO
Art.

e7

PERCENTUAL
30% dos proventos

-

~

.

-
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Tabela VI - Adicional de rriã.tivid-ade

SITUAÇÃO

PERCENTUAIS

Com 40 anos de sei-viço ou

·mais

45% do soldo

Com 35 anos de serviço

35%·do soldo

Com 30 anos de serviço

30% do soldo

.T~?-_ns~t~~:Í<!.9~.r __ç~-q'!~~i,cio,

p~

r a a reserva remunerada, com
nlenos de 30 anos de se·rviço

TO% do - soldo

Tabela VII - Adicional· pr6.:Clabore
SITUAÇÃO
Art. 87

PERCENTUAL

3P% dos proventos
-

O Sr. Julahy Magalhães --Sr. PresidÓnte, peço a

-

-

ANEXO AO PARECER N• 361, DE1991
palavra para uma explicação pessoal.
-Redação fmal do Projeto de Resolução n' 70, de
O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) :..::_:c;o..;.;.do ;
1991.
palavra ao nobre Senador.
Faço saber que o Senado Federal aprovou, e eu,
O SR. JUTAHY MAGALHÃES (PSDB- BA. Para ex· Presidente, nos termos do art. 48, item 28, do Regimento
plicação pessoal. Sem revisão do orador.) -.Sr. Presidente, Interno, promulgo a seguinte
encaminhei à Mesa declaração de voto mani(estando-me contrário a essa matéria, em ra-zão de estar consCiente _d_e que
RESOLUÇÃO N•
, DE 1991
ela é incóiistitucional, einbora justa, embora necessária. Todas
Rerr&tifica a Resolução _119 85, de 18-12-90, aproas outras razões levariam a que eu votasse a favor. nlas tendo
vando &contratação pela Empresa Brasileira de Telecoa consciência pessoal, certa ou errada, de que é inconstitumunicações S/A- EMBRATEL, com garantia daRecional, manifestei meu voto contrário.
pública Federativa do Brasil, de quatro operações de
O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa)- Sobre a mesa, ·
crédito externo, no valor global de US$ 286,424,673.00.
redação final que será lida pelo Sr. 1• Secretário. _
Art. 19 É a E~presa Brasileira de Telecomunicações
É lida o seguinte
SIA- EMBRATEL, autorizada a contratar três operações
de crédito externo, com a garantia da União, no valor global
PARECER N• 361, DE 19!fl
de até US$ 286,424,673.00 (duzentos e oitenta e_sejs milhões,
quatrocentos e vinte e qUatro mil, seiscentos e setenta e trés
Da COMissão DiretOra
dólares norte-americanos), junto ao Crediot Lyonnais, ao
Redação fmal do Projeto de Resolução n• 70, de Bank Brussels Lambert SIA e ao Export - Import Bank
1991.
Qf th~_ Uni~~d States - Eximbank, destinados ao financiaA Comissão Diretora apresenta a redãção fin~Ú d~ Pro}~to mentO parci3fdõ projeto da segunda geração do Sistema-Brasi_
de Resolução n9 70,_ de 1991, que rerratifieã a ReSolução n9 leiro de Telecomunicações por Satélite (SBTS).
Parágrafo único. As Operações autorizadas no caput
85, de 18-12-90, aprovando a contratação pela Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A- EMBRATEL, com garantia deste artigo serão efetU.adas com -observância das_ seguintes
da República Federativa do Brasil, de quatro operações de condições básicas.
I - Credor Credit Lyonnais:
crédito externo, no valor global de US$ 286,424,673.00.
a) valor: US$90,467,480.00 (noventa milhões, quatroSala de Reuniões da Comissão, 20 Oe-·seteiD.bio de- i 99T.- Mauro Benevides, Presidente - Carlos De'Carli, Relator centos e sessenta e sete mil, quatrocentos e oitenta dólares
norte-americanos), divididos, em quatro tranches;
- Benl Veras - Lucídio Portella.
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b) juros: período preliminar (a pãrtir de cada desembolso
até o iníCio da amortização) 1% ao ano acima da_Libor de
seis meses, em eurodólares, reajustada semestralmente sobre
o saldo devedor d_o principal. Período de amortização: 9,65%
ao ano sobre o saldo devedor do principal;
c) amortização: início da amortização do principal das
duas tranches relativas ao primeiro satélite - seis meses após
seu lançamento, ou seis meses após 15-4-95, o que ocorrer
primeiro. Quanto às duas tranches relativas ao segundo :;atélite
-seis meses após seu lançamento ou seis meses após 15-2-97,
o que ocorrer primeiro;
d) comissão de compromisso: 0,5% ao ano sobre ·o saldo
não desembolsado do principal, contada a partir da assinatura
do contrato (4-4-91);
e) seguro de crédito: 5,5% flat sobre cada desembolso;
O comissão de administração (managementfee): 0,5%
.flatsobre o valor do crédito;
g) comissão de agenciamento (agency fee): 0,125% flat
sobre o valor d_o crédito.
II -Credor Bank Brussels Lambert SIA:
a) valor: US$ 17,651,724.00 (dezessete milhões, seiscentos e cinqüenta e um mil, setecentos e vinte e quatro dólares
norte-americanos);
b) juros: pagos semestralmente e calculados à taxa de
9,65% ao ano, durante tanto o período de carência quanto
o de pagamento;
c) amortização: início da amortização do principal da seção (tranche) relativa ao primeiro satélite- seis meses após
seu lançamento ou seis meses ~pós 15-4-95, o que ocorrer
primeiro. QuiritO à tranche relativa ao segundo satélite seis meses após seu lançainento ou seis meses após 15-2-97,
o que ocorrer primeiro;
d) comissão de compromisso: 0,5% ao anO sobre os saldos tio empréstimo não desembolsados, exigíVel semestralmente;
e) seguro de crédito: 5,5% sobre cada desembolso do
empréstimo;
O comissão de administração (management fee); .0,5%
sobre o valor do contrato, paga após a emissão do Certificado
de Autorização pelo Banco Central do Brasil.
III- Credor Expor!- Import Bank of the United States
Eximbank:
a) valor: US$ 178,305,469.00 (cento e setenta e oíto milhões, trezentos e cinco mil, quatrocentos e sessenta e nove
dólares norte-americanos);
b) juros: pagos semestralmente e calculados à taxa fixa
de 9,55% ao ano, durante tanto o período de carência quanto
o de pagamento;
c) amortização: início da amortização do principal da
tranche relativa ao primeiro satélite - 15-2-95. Quanto à
tranche relativa ao segundo satélite: em 15-9-95;
b) juros: pagos semestralmente a calculados à taxa fixa
de 9,55% ao ano, dili'3nte tanto o período de carência quanto
o de pagamento;
c) amortização; início da _amortizaçãp do. principal da
tranche relativa ao primeiro satélite - 15-2-95. Quanto à
tranche relativa ao segundo satélite: em 15-9-9.5;
d) comissão de compromisso: 0,5% ao ano sob_re os saldos do empréstimo não desembolsados;
e) seguro de crédito: 5,48% sobre cad_a desembols_o do
empréstimo.
Art. 2<? Esta resolução entra em vigor na data de sua
publicação.
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Art. _3~' Revogam-se as disposições da Resolução n<? 85,
de 15c12-90.
.
O SR- PRESIDENTE (Alexandre Costa)O parecer vai à publicação. Sobre a mesa, requerimento
que será lido pelo Sr. 1' Secretário.
É lido e aprovado o seguinte
REQUERIMENTO N' 645, DE 1991
Nos termos do art. 321 do Regimento Interno, requeiro
dispensa de publicação, para imediata discussão e- vo.tação,
da redação fimll do Projeto ·de Resolução n' 70, de 1991,
que rerratífica a Resolução n~ 85, de 18-12-90, ~provando
a contratação pela Empresa Brasileira de Telecomunicações
S.A., -EMBRATEL.
Sala das Sessões, 20 de setembro de 1991. - Senador
Marco Maciel •
O SR- PRESIDENTE (Alexandre Costa) - Aprovado
o requerimento, passa-se à irilediata apreCiação da redação
final.
Em discussão. (Pausa.)
Em votação.
Os Srs. Senadores que a aprovam, queiram p~ermanecer
sentados. (Pausa.)
Aprovada.
_
Aprovada a redação final, o projeto vai à promulgação.
O SR- PRESIDENTE (Alexandre Costa) -Esgotada a
matéria conStante da Ordem do Dia.
·
Há oradores inscritos.
ConCedo a palavra ao nobre S_enador Jutahy Magalhães._
O SR. JUTAHY MAGALHÃES (PSDB-BA. Pronuncia
o seguillte discurso.)- S.r. Presidente, Sr~s e Srs. Sena~o~es,
em meio a tantas más notícias que têm rondado a agricultura
brasileira nos últimos meses, unia alvissareira acaba de .ser
anunçi~da. Trata-se da criação do copo medidor de perdas
na colheita de soja e trigo.
--· ·
Concretizada por pesquisadores do Centro Nacional de
Pesquisa de Soja da EMBRAPA., essa técnica·siril.ples_ revela-se capaz de _atenuar sensivelmente as perdas registradas
em conseqüência çle uma série de práticas inadequadas, c_omo
o preparo incorreto do solo e a má regulãgem das máquinas.
Sem qualquer inVestimento extra, pode-se, com o auxflio
dessa nova descoberta, aumentar sensivelmente a produção
das lavouras. Cito números para fiCar mais _claro. Hoje, perdem--:.se 2,3 sacas por h~ctare de lavoura . .Ora, consíderan4o-se
o.s-9,4 milhões de hectares cultivados com a oleaginosa, são
mais de 12 milhões de sacas q~e deixarão de ser Contabilizadas
na produção brasileira deste ano. Ou, em o-utros números,
75:228 toneladas, que representam um ganho para os produtores e para o País superior a 33 bilhões. de.cruzei1'os.
- O uso do copo medidor permitifã - repito, sem gastos
adicionais para o já ~sacrificado produtor rural - diminuir
a sangria de 2,3 para 1 saca por hectare o índice dos grãos
não colhidos na lavoura.
A alta percetagem de grãos perdidos nas colheit~, alias,
consti_tuiusempre motivo de preocupação para os produtores,
que erctm _obrig~~os a- recorrer a_ ç:omplicadas fórmula~_ matemáticas para determiná-Ia. Com a descoberta agora anunciada,_ ganha-se.tempo e
eficiência. Em Vez de perder horas em comPlicadaS fórmulas
matemáticas, a simples observação dos grãos acumulados no
copo medidor, permite diagnosticar a regulagem da máquina.
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Sem complicações,- para utilizá-lo basta qUe-Se façain
Um gerente, com 25 anos de serviço, recebe um saláriÕ
amostragens logo após a passagem das máquinas colhelieiras, bruto em torno de 468 mil cruzeiros.
·
estendendo-se no solo uma armação de madeira e barbante,
Após a análise destes dados, inferimos que o Banco do
da mesma largura da plataforma da máquina, e se recolhain Brasii nã_~ .é uma "caixinh~ de marajás" como alguém de
os grãos no copo· medidor. _Sua forma cilíndrica é suficiente responsa~Ihda~_e n~ste País Já chegou a dizer; nem tampouco
para, por meio da observação visual, determinar o nível de seus functonános ganham salários em torno de 4 mil dólares
perdas, tanto na soja quanto no trigo.
Çomo foi dito.
'
Senhor Presidente, caros ·Senadores, e~sa simples proviEnquanto a âireção do Banco do Brasil afirma não ter
dência será responsável pela redução imediata das perdas
din~ei~o para pagar o salário j~sto aOs Seus servidOres, funciOpois obrigará â regulage~ das_l!láquinas que, sab_ci:_-s_e, sã~ na, na prática, como pronto-socorro de empresários falidos.
responsáveis por 95 por _cento do desperdício.
o caso mais ·recente ror- a Jiberação de bilhões de- crUzeiros
Nossos cumprimentos à Embrapa, responsável por gran- para cobrir as contas dos usineiros:de parte do esforço de modernização da agricultura brasileira
Neste País, todos falam em economia di mercado mas
e nossa alegria de ver que ainda existem, na administração esquecem que neste tipo de economia o trabalhador' b-e~
pública deste País, tão desarticulada e sem rumos setores pago e os empresários andam com os. seus próprios pés. PréSUeficientes que, apesar da política, prosseguem suas Pesq'Uisas me-se q_ue, numa economia de .mercado, ninguém continua
e produzem resultados, Parabéns à Embrapa.
sendo pmgente do Tesouro Nactonal.
Era o que tinha a dizer. Muito obrigado.
. Por conseguinte, senhores senadores,_ apelamos, desta
O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) .:::. Concedo a tnbuna, para a sensibilidade dos dirigentes do BancO do BraSil
no sentido de encontrarem uma solução satisfatória para os
palavra ao ·nobre Senador Lavoisier Maia.
- funcionários deste estabelecimento de crédito.
O SR. LAVOISIER (PDT-RN. Pronuncia Ô]eguinfe disO SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) - Conc~do .•
curso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
...
pala~ ~.9 nobre Senador Ronaldo Aragão-:
EM DEFESA DOS FUNCIONÁRIOS
O SR. RONALDO ARAGÃO (PMDB- RO. Pro.nún'cia
DO BANCO DO BRASil
o
seguinte
discurso.)- Sr. Presidente, Sr~s e Srs. Senadores,
É público e notório q-ue os fuTICionáriOs do BancÕ -do
Brasil estão em greve desde o dia 11 do çorrente.- Antes· de o-Estado de Rondônia, ciiado através da Lei Complementar
tomar esta decisão, eles fizeram· várias· tent?tivas dé.D.ego- fi?- 41, de dezembro de 1981, só tem acumulado problemas
ciação com a direção do referido estabelecimento de créditO. ao longo desses quase dez anos. Vivemos momentos âe grande
A resposta que, de início, reCeberam foí um reajuste de 30%, euforia e até-mesmo de sOnhos, assim como milhares de brasia ser pago em duas parcelas e variando de categoria para leiros que pãra ali ocorreram, !nas_ muito cedo come·çam:os
categoria. Das duas, uma: ou isto era uma··gmãÇão; ou trata- a sentir o abandono do Governo Federal e a conviver com
va-se de uma etapa de__ ~111 plano misterioso para Súta.tear índices sociais baixíssimos que só tém se agravadO nos últimos
esta instituição (Ccinfornle se comeiltã.- na-surdina) e depois anos.
De um estado-solução passamos a ser um estado-provendê-la, a preço aviltante, a grupos privados nacionais ou
estrangeiros. Por isso, a eclosão da greve torn9u-se inevitável. blema, não nos sendo oferecida, outra alternativa. O GovernO
Já são decorridos 10 dias, e as negocfa~;ões não chegam Federal viv.e em completa inadimplência com o noss-6 Estado,
não _cumprmdo sequer as cláusulas a que ele mesmo se obria bom termo.
_ -Os funcionáriõS do Banco do _Brasil -~stão plenamente gou, qi.J3ndo da criação ·de Rondónia.
Vivemos ainda problemas que só existiram na década
no seu -direito, cobertos de razão, e merecem dos homens
de
50
para os E~tados da Região Sul e SudeSte, mas -qUe
de bem deste País todo apoio e solidariedade.
Enquanto alguns ~ancas particulares deram reajustes para nós sã~ problemas atuais e que tém provocado sério"smensais_ acompanhando a inflação, o Banco do :S,rasil passou tfãnstornos -ao nosso 'desenvolvimento. ·
A falta de energia tem tido um efeito devastador para
o ano inféiró sem iterihum reajuste. Por isso, as· perdas salariais
dos fun~i()nários do ~anc~ do Brasil, no período de setembro a economia do estado. Sem_ energia, fator primordial, que
es~imulari;l o prçcesso- de industrialização, não há_. indústria
de 1990 até agosto deste ano, totalizam 213%:.
- -Até agora, a direção_ do BancO propôs um reajuste de que queira instalar-se no estado por razões óbvias.
A Hidrelétrica de Samuel virou uma grande novela que
106%, a ser pago de duas vezes, e incidindo apenas sobre
o s~ário de ba~e. Na prática, isto repreSenta~ aperias; um vem se ,desenvolvendo em capítulos longos e intermináveis
.
· · . - .. - çleyjdo _aos_sucçssivos cortes de recursos. Promessas e discursos
reaJuste de 40%.
Os funcionários, pOr suá. -vez, aspiram receber um reajuste se sucedem, mas nada de prático se faz e Roridóni3' condilua
equivalente á irifl_ação d_C?_ período. Isto é uma reivindicação às escuras, esperandO pela boa vontade do Governo Federal
exorbitante? Tudo indica que não, pois alguns bancos oficiais e pagando o ónus de_ ser um Estado_ da Região Norte.
Não fazemos parte das prioridades dO Governo Federal,
- Banespa e Banco de Brasília :_ repuseram a ilifiâÇão-do
período, descontando os adiantamento feitoS. Afgims bancos preferindo sim a- União, construir outras hidrelétricas. mesmo
particulares, tais_ como Itaú, Bradesco C _o~tros, adotaraffi com sérios prejuízos ecológico-s às comunidades primitivas
a mesma política safarial. Somente os funcionários- do Banco da região amazónica.
A
agricultura
em
Rondônia
nos últimos anos vem sendo
do Brasil é que estão vivendo eSte arrocho salarial. SegUndo
dados estatísticos, por ~J:Ós analisados, a média salarial dOs sacrificada a cada nova medida adotada pelo Governo Federal.
funcionários do Banco do Brasil é em torno de 250 mil cruzei- Não há definição- de uma políticã 3gtf~la racional e duradoura
ros mensais. O Saláiío inicial, propoStO para os qUe vão fazer para os estados do bloco amazóníco e somos obrigados a
concurso, é inferior ao rec-ebido pot----um -gari do Distrito Fe- conviver com a situação pré-falimentar da economia rondOniense, por falta de incentivos e subsídios para a nossa agriçul- _
deral.
·

é
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tura, principal fonte de riqueza do estadÕ. Todos os es~ados

Vivemos uma situação crítica também na área de saúde,
acim-ã do paralelo 13 estão condenados pela política agrícola, prin-Cipalmente para as classes mais carentes, fazendo recrucolocada em prática pelo Governo Federal, sem qualquer pers- descer o surto das doenças endémicas, casos de malária, hepatite "B" e agora sob_ ameaça direta da cólera. Os médicos
pectiva de futuro.
_
_ -· __
__
O corte dos incentivos agrícolas _sufocol! principalmente e o pessoal paramédico não recebem hoje O_ Suficie_nte para
o pequeno produtor que, sem_outra alternativa, começou a sobreviver. A evasão de mé~icos d~ ~ondónia é_grande, pois
abandonar a terra e sair em busca de novas oportunidades conseguem salários muito mais altos em outras unidades da
de trabalho, hoje inexistentes no estado, devido io _raPfcalismó federaçãO e com mais cOnforto.
Rondônia precisa da atenção do GoVeriiO Federal tamda nova política ambiental.
A retirada dos incentiVOs à agricultura na região amazô:- bém no setor de saúde, pois ali ahsorvemos os problemas
nica estancou o seu desenvolvimento, tornando proibitiVo sociais de outras regiões, iilclusive ·mais desenvolvidas como
qualquer investimento agrícola no norte do País e, com mais é o caso do centro-sul, com a intenSificição do flu:x;o migratório
rigor ainda, em todo O Estaçio de_ RondôniafEssa medida a partir da década de -70, fator responsável pela triplicação
inviabiliz!)u a agricultura rondoniense e seus reflexQs se.fi~e_- da população nos últimos anos.
ram sentir em dois setores vitais. de nossa economia: a ~~ei~
A. estiutura de Saúde pública dos nossos MunicípioS é
cultura e a cacauicultura.
_
_
·· - ·
insuficiente para atiildCr ao grande contingenté de migrantes,
Hoje, em Rondônia, um quilo de café Vale rrieitos q"ue que ainda hoje chegam ao-Estãdo.
uma carteira de cigarros e a cacauicultura está sufocada por
Por várias vezes tenho abordado desta tribuna a gravidade
uma densa floresta burocrática e tende a desaparecer-por da situação da saúde em Ron<iónia~ m_as estaJ;Do~ semere falanabs_olu_t_a_intransigência do Governo Federal que extinguiu o do-no--deserto, sem conseguir sensibilizar as autoridad~s fedeIBC, mas não criou mecanismos para fortalecer a livre come~~ rais. Não podemos mais adiar a solução para esse problema,
pois--está ein- jogo- a .Vida do poVo tondoniense e por isso
cialização.
_
___ _
--- - ---Tudo nos leva a crer, Sr. Presidente e Srs. Sen3.éfo~es, mesmo não p9demos õOS _cãlat.
que o Governo Federal quer transformar a Amazónia num
Veja Sr. Presidente, que temos problemas múltiplos e
Sub-Brasil, onde o conceito mais elementar de sobrevivência muito sérios que nos preocupam, principalmente pela nossa
impotência diante deles e pela insensibilidade do Governo
é uma questão secundária.
Rondônia está entregue à própria sorte, tamanho descaso Federal. Mas eles não param por aí!
a que está relegada. Temos também os nos_s?s b~l~õ~s de:
Enfrentamos ainda a_filosofia atual do lbama_ que desestimiséria, e· como temos, mas não fazemos parte dos programas mUla por'todos OS meíoS 3. nossa indústria madeireira enfraqueespéciais criados- pãra· óutras regiões e continuamos_a pedir cendo uma das maiores fontes de recursos do Estado de Ronsempre, mesmo sabendo que dificilmente serem_os atendidos, dÔnia, sem propor uma política alternatiVa que conCilie aprepara tentarmos _minorar o sofrimento qaqueles que acredi- servação de nossas florestas com a ne:@sidadç de desenvoltaram na política de incentiVo praticada há tempos atrás pelo vimento da nossa região. Proibir é a palavra de ordem, meslno
Gove_mo Federal.
que isSo_ custe ao Estado de Rondônia o ~tra~.o e a, estagnação
Outro setor totalmente desassistido pelo Governo Fede- económica,-levando milhares de pais de famílias aõ_ deseSpero
ral é a educação. O Governo Federal nunca se pre:~cupou com a perc;Ia do emprego nas madeireiras, gerando uin_a instaem assumir à sua parte na formação básica do_povo rondo- bilidade incontrolável.
niense, mesmo com os problemas advindes daro_igração. Cerca
As atividades meramente policialescaS do Ib'iiina em Ron~
de 200 mil crianças fícarani fora das salas de au~as :no ~nq dónia, que funciona sem _meio$ para fiscalizar ações predade 1990, enquanto 70 por cento dos 2.592, professores que tórias vem desestimulando a nossa indústria madeireira, que
atuavam na zona rural eram leigos. Os esforços para reverter por vários anos representou a base da economia e_stadual,
esse quadro foram _quase que- exclusivamente do_e_stado, não não resiste à recessão _económica e é compelida a pagar multas
tendo o Governo Federal sequer cumprido as suas_obx:igações extorsivas expedidas aleatoriam~nte. É mais um complicador
constitucionais.
para 9 nosso estado e mais um motivo de. preocupação.
Para um investimento da -ordem de 10 bilhões e 700 mi:,
Não há, por parte do Governo Federal, uma política
lhões de cruzeiros feitoS pelo estado o ano passado, o Minis- ambiental que defina o dese:nvolvimento sustentável da amatério da Educação repassou apenas 154 milhões, pratíCamente zónia e, em especial, do Estado de Rondônia, o qu~, certamente, transformará os Estados da região norte em "bo_lsões
inexiStindo a contrapartida do GoVerno Federal.
Devido a esse quadro caótico, paga-Se salários·aviltantes de miséiia", com sérias ameaças à est3bilidade económica
aos professores, o que contribui para que tenhamos um sistema nacional.
educacional dos mais deficierifes e sem perspecuvã-âe_- recupeO Estado de Rondônia não aguentará por ma-is muito
ração, se persistir o atual estado de coisas. Há muitos anos tempo essa situação. As nossas forças já estão se exaurindo.
não se recuperam as escolas, não há giz e apagador, e em Já demos a nossa cota de sacrifício e precísamos, mais do
muitas localidades o prédio da escola espera por uma reforma,
que nunca, da compreensão e do apoio do Governo Federal.
---mas nunca há recurso para isso.Os nossos mO.:Ucípios 'eStão. f~lidos e sem· condições de
0 desenvolvimento do e:;tado passa obrigatoriamente pela melhoria da educação em todos os níveis, preocupaõdo-nos, satisfazer os reclamos da população. Não há como investir
seriamente, o descaso do GOVerno Federal em relação ao nos municípios, diante da gravidade dos problemas aqui aborensino~ em Rondónia. É preciso salvar o ensino, para que dados. A recessão tem para nós uní efeito devastador e se
não houver, por parte das. autoridades federais, uma decisão
se possa salvar os Municípios, o Estado e a Nação.
Não queremos demais! Queremos ap·enas que o estado política de socorrer "o_ Estado_ de Rondônia, certamente não
seja tratado com o mesmo respeito e deferência que os outros conseguiremos superar os obstáculos que entravam o nosso
desenvolvimento.
Estados da Federação-.
o
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TemoS ·cobrado uma política racional e estável para a
Amazônia, hoje tememos pelo seu futuro. A amazónia pode
ser a solução para muitos prõblemas nacionais, desde que
ela seja tratada pelo Governo com mais determinação e competência.
Não queremos transferir toda a responsabilidade pela
solução dos ·nossos problemas para o Governo Federal. Queremos ser parceiros nessa missão. Queremos que o Goveino
Federal não se omita e dê a sua co-ntrapartida para que, juntoS~
possamos construir um Estado mais justo e mais forte eConomicamente.
,
Estamos dispostos a fazer nossa parte e já temos feito,
mas não podemos prescindir da presença do Governo Federal,
sob pena de condenarmos O nosso- povo à niiSérlã e coitffa
isso lutaremos áté o fim.
Faço- mais ll1'íl apelo ao Presidente da República, que
teve uma votação consagradora no meu Estado, para que
volte a Rondônia, não "apenas com discursos ou projetas,
mas com ações definidas e recursos suficientes paia que possã.R
mos iniciar o processo de redenção da região amazónica.
. Espero que~o Governo Federal mude o seu posicionaR
mento em relação aos Estad()S da região Norte do Brasil e
faç·a justiça a meu povo soúido que ainda sonha com um
futuro melhor, com: oportunidades iguais Pã.ra todos os brasiR
leiros.
Era o que tinha a dizer. (Muito bem!)

O SR. PRESWENTE (Alexandre Costa)- Não há mais
oradores inscritos.
Nada mais havendo a tratar, a Presidência vai encerrar
os trabalhos, designando para a sessão ordinária de segunR
d;J.~:feira a seguinte
ORDEM DO DIA
-1-

Redação Final
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N' 77, DE 1991
Discussão, em turno- único da _red_~ç~O- fi~~t,(9ferec!da
pela Comissão Diretora em seu Parecer n• 333, de 1991) do
P~ojeto de,Decreto Legislativo n• 77 de 1991 (n' 303{90, na
Câmara dos Deputados), que aprova o texto do Aoord~, por
troca de notas, para a modificação do regime operacional
do Acordo sobre Transportes Aéreos, de 6de julho de Jn6,
celebrado entre o Goverqo da República Federativa do Brasil
e o Governo dos Países Baixos, em Brasília, a·17 de· clgosto
de 1989. .
O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) - Está encerrada a sessão.
(Levanta-se a sessão às13 horas e 8 minutos.
PORTARIA N• 17, DE 1991
O Diretor-Geral do Senado Federal, no uso das atribuições que lhe confere o art. 283 do Regulamento Adminis·
trativo do Senado Federal, e tendo em vista o disposto no
art. 574, parágrafo 1•, do mesmo Regulamento, resolve:
. Designar Goitacaz Brasônio Pedroso· de Albuquerque,
Analista Legislativo, Tânia Mara Camargo Falbo Alves da
Cruz, Analista Legislativo, e Deraldo Ruas Guimarães, Ana-:
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lista Legislativo, para, sob a presidência do primeiro, integrarem Comissão de Sindicância incumbida de apurar os fatos
constantes do OI. n' 247/91-PRSECR.
Senado Federal, 20 de setembro de 1991. -'Manoei Vilela
de Magalhães, Diretor-Geral, enl exerCício.
-ATAS DE COMISSÕES
SUBSECRETÁRIA DE COMISSÕES
Comissão especial incumbida de analisar a proposta
de emenda à Constituição n~ 14 de 1991. 1' REUNIÃO, (INSTALAÇÃO) REALIZADA
EM 19 DE SETEMBRO DE 1991
As d~z horas do dia dezenove de setembro de mil novecentos e noventa e um, na sala de reunião n~ 5 da Ala_Senador
Alexandre Costa, com a presença dos Se_nhor~~ _~~nadQres_
Aluizio Bezerra, Cid Sáboia de CarvalhO,PedX:o Simon, Josaphat Mariilho, Carlos Patrocínio, Mário Covas, Valmir Carilpelo, Affonso Camargo, Magno Bacelar, Amazonino Mendes
e JoãO França, reúne-se a ComissãO Especial, incumbida de
apreciar a proposta de Emenda à Constituição n»14, de 1991,
que "alterar a redação do caput do art. 3» do Ato das_ Disposições Constitucionais Transitórias". -(Apresentado pelo Senador José Richa e outros Congressistas). Deixam--de comparecer por motivo justificado, os Senhores Senadores César
Dias, José Fogaça, Hugo Napoleão, Fernando Henrique, Jú~_
nia Marise. Assumindo a Presidência, conforme preceitua.- ó
Regimento Interno do _Senado Federal, o Senhor Senador
Affonso Camargo declara aberta a reunião, comunicando que
a mesma destina-se à eleição do Presidente e Vice-Presidente
da Comissão e desigoação do Relator. Em seguida o Senhor
Presidente manda providenciar a distribuição de cédulas e,
designa o Senhor Senador João França para funcionar como
escrutinador. Procedida a votação, a contagem de votos apresenta o se-guinte resultado: para Presidente CARLÇ>S :f~
TROCÍNIO -, 11 votos; para Vice-Presiderite: VALMIR
CAMPELO - 11 votos: Assumindo a Presidência o Senliõr
Carlos P~trocíciÚ agradece a seus pares e em seu nome _e
ein ~DOO}<:; do Senhor Senador Valmir Campelo a honra com
.. qüe foram distinguidos~ ProsSeguindo, o Senhor Presidente
designa como Relator, o Senhor Senador Cid Sáboia de Carvalho, e marca a próxima reunião para o dia 24 de setembro
de 1991 às 17 horas. Nada mais havendo a tratar o Senhor
Presidente declara encerrada a reunião, às dez horas e trinta
-mzrfutos, lavrando eu, Paulo Roberto Almeida Campos, Se~
cretáriO da Comissão, a prese;nte- Atá que, lida e aprovada,
será _assinada pelo Senhor Presidente. Senador Carlos Patrocínio.
Comissão especial incumbida de analisar a proposta
de emenda ã Constituição n• 15 de 1991.
I' REUNIÃO, (INSTALAÇÃO) REALIZADA
EM 19 DE SETEMBRO DE 1991
Às onze horas do dia dezenove de setembro de mil novecentos e noventa e um, na sala de reunião n~ 5 da Ala Senador·
Alexandre Costa, com a presença dos Senhores Senadores
Cid Sáboia de Carvalho, César Dias, Pedro Simon, Francisco
Rollemberg, Dario Pereira, José Richa, Lavoisier Ma-ia, MOi-
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sés Abrão e João França,reúne~se a Comissão Especial, in- Napoleão. Parecer: Fã.Vorávél, nos termos·do substitutivo que
cumbida de apreciar a proposta de Emenda à Coitstituiç_ão .apresenta. Em discussão, fazem uso da palavra os senhores
n' 15, de 1991, que "Dá nova redação ao inciso V do art. Senadores: Eduardo Supticy, Esperidião Amin, João Calm_on,
37 da Constituição Federal". Apresentado pelo Senador João Garibaldi Alves Filho, Aureo .Mello e Hugo Napoleão, quanRocha e outros Srs._ Se_nadqres. Deixam de comparecer por do _a maioria propõe que no art. 2<;> do Substitutivo, após
motivo justificado, os Senhores Senadores Alfredo Campos, a expressãO ''pOder público'', seja incluído ''ou por ele preponJosé Fogaça, Odacir Soares, Almir Gabriel, José Eduardo, derantemente mantidas", enquanto que o Senador Esperidião
Louremberg N. Rocha e Aürelo Mello. Assumindo a Presi- Amin, sugere: "ou a ele vinculadas, direta ou ind_iretamente".
dência, conforme preceitua o Regimento- Interno do Senado P.rosseguindo, a presidência coloca em votação a sugestão
Federal, o Senhor Senador Dario Perei'ra declara aberta a do Senador João Calmon, para que seja suspensa a votação
reunião, comunicando_ que a mesma destina-se a eleição do da matéria, até ouvir a ABERT-Associação Brasil~ira de
Presidente e Vice-Presidente da Comissão e designação do E_missoras de Rádio e Televis-ão, a qual é aprovada. Item
ielator. Em seguida o Senhor Presidente man-da providenciar 13 -Projeto de Lei da ÇâQ.l~t:a It 28, de 1991_ que "Dispõe
a distribuição de cédulas e designa o Senhor Senador João SQbre o II. Plano Nacional de Informática e AutOmação :França para funcionar como eScrUtinadoi". Procedida a vOta- PI..ANIN." Relator: Sendor Josaphat Marinho. Parecer: Fação, a contagem de votos apresenta o·segq.inte resultado: Para· vorável, ressalvado o pronunciamento -da CAE e da CCJ.
Presidente; CÉSAR DIAS- 9 votos; para Vice-Presidente: Em discussão, fazem· uso da palavra os Senhores Senadores
FRANCISCO ROLLE.MBERG -9 votos. Assumindo aPre- Amazonino Mendes e Esperidião Amin. Em votação, a matésidência o __ Senhor Senacior -G~~_ar Dias agradece--a- seus pares ria é aprovada. Item ·2 - Projeto de Lei da Câmara n!' 85,
em seu nome e em nome do Senhor Senador Fi-ancisCO Rollelll- de 1989 que "Dispõe sobre.o ab.ono de faltas de estudantes,
bergg a hÕnra com que foram distinguidos~ Pros-seguindo, nas condições que eSpecificá, e dá outras providências" :Relao Senhor Presidentt:: designa como Relator, o Senhor Senador tor: Senador Amir Lando. Parecer: Favorável, nos termos
Aurelo Mello. Nada mais havendo a tratar o Senhor Presi- _ da_ emenda que apresenta. Em discussão:, usa a palavra o
dente declara encerrada a reunião, às onze horas e trinta Senador_Meira Filho, sendo em seguida aprovada. Os_-itens
minutos, lavrando eu, Paulo Roberto Campos, Secretário da 5 e 6 foram apenas lidos e discutidos, respectivamerite_ o ProComiSsão, a presente Ata que, lida e aprovada, será assiiiada jeto de Lei do Senado n 9 10, de 1991 que "dispõe sobre critérios
pelo Senhor Presidente.-~ Senador Césár Dias.
para outorga e renovação de concessão ou permissão de serviço de radiodifusão sonora e de sons ~-_jmagens". Relator:
Senador Meira Filho. Parecer: Favorável, nos termos do. subsCOMISSÃO DE EDUCAÇÃO
titutivo que apresenta. Em discussão, fazem uso da palavra
5• REUNIÃO ORDINÁRIA, REALIZADAos Senhores Senadores Jonas Pinheiro e _Eduardo Suplicy;
EM 25 DE JUNHO DE 1991
e, o Projeto de Lei do Senado n• _48, de 1991 que "Dispõe
Às dezessete horas do dia nove de abril de mil novecentos sobre o ensino obrigatório da líng1Ja espanhola nos estabelee noventa e um, na sala de reuniões da comissão~ Ala Sep.ador cimentos de primeiro grau". Relator: Senador Esperidião
Alexandre Costa, Sob a presidência do Senhor Senador Lou- Amin. Parecer: Favorável, nos termos do substitutivo que
apresenta. Discutem a matéria os ~enhores Senadores Ronan
remberg Nunes Rocha, reúne-se a Comissão de Edu_cação
com a presença dos Senhores Senadores A.mir Lando,_Çiari- Tito;· Meira Filho, Jonas Pinheiro, Josaphat Marinho e Aureo
baldi Alves Filho, João Calmon, Josaphat Marinho, Meira Mello. A presidência concede a palavra ao Senador João Calmoo que sglic;ita um minuto de silêncio em memória do SenaFilho, Hugo Napoleão, Teotónio Vilela Filho, Jonas Pinheiro,
dor Pompeu de Sousa, recentemente fal~cido, assim como
Levy Dias, Aureo Mello, Amazonino Mendes, Esperidião
o registro em ata do voto de -pesar. Prosseguindo, o SeDador
Amin, Eduardo Suplicy, Ronan Tito e Wilson Martins. Deixam de comparecer por motivo justificado os Sen_hores Sena- Aureo Mello propõe que passe a denominã.r-sé HSã.la Senador
Pompeu "de ·sous-a", esta dependência onde se realizam as
dores Alfredo Campos, Coutinho Jorge, Flaviano Melo, José
Fogaça, Mansueto de Lavo_r, João Rocha, Julio Campos, Mar- reuniões desta Comissão e qúe ·se coloque um quadro em
co Maciel, Almir Gabriel, Fernando Henrique Cardoso, Dar- --sua homenagem. O Senhor Presidente comuniCa-que colocará
em votação esta última suges-tãO-- na próxima reuriíão com
cy Ribeiro, Lavoisier Maia e Júnia Marise. Havendo número
quorum suficiente. Os delllllisitens: PLC 51190, PLC 4191,
regimental, o Senhor J?residep_te declar_a abertos os trabalhos,
I'LS 109191, PDS 74/91, PLS 105/91,PLS 158/91, PDS. 72191
dispensando a_ leitura da ata anterior que é çlada por aprovada.
PDS 75/91 são adiados. Nada ma1s haVendo a tratar~ a presiA seguir, submete.à apreciação os itens da pauta assim discddência encerra a reunião, lavrando eu, Maria Olimpia Jirnénez
minados: Itero 1 - Projeto_ de Lei da Câmara no;> 9, de1990
de Almeida, Secretária-da Co_missãp, a presente ata que, lida
que "Cria o Programa Diário do CoDgresso- NaciOnal para
e aprovada será assinada pelo Senhor Presidente. _,.Senador
divulgação dos trabalhos do. Poder Legislativo na televisão,
Louremberg Nunes Rocha - Presidente.
e determina outras providênciàs". Relator: ·sena-dor Hugo
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1.1 ~ABERTURA

1.2- EXPEDIENTE
1.2.1- Mensagens do Senhor Presidente da República
-N' 247/91 (n' 500!91; na~origem), nistituindo autógrafos de projeto de lei sancionado.
- N' 248/91 (n' 502/91, na origem), de agradecimento
de comunicação.

1.2.2- Parecer
Referente à seguinte inatéria:
Emenda do Senado ao Projeto de Lei da Câmara n9
10/91 (n' 5.375/90, na Casa de origem), que altera a composição e a organiz~ção interna do Tribunal E.~gional do
Trabalho da 3• Região, cria cargos e funções e dá outras
providências. (Redação final.)
1.2.3- Comunicações da Presidência
-Recebimento do Ofício n'~/45/91 (n' 310/91, na
origem), da Prefeitura Municipal de São Paulo, solicitando
autorização para emitir 1.572.667.443 Letras Financeiras
do Tesouro do Município-de São Paulo- ~FTM-SP, destinadas ao pagamento do 1~' e 29 oitavos de precatórias judiciais.
--

-Recebimento do Ofício n' S/46/91 (n' 563/91, na
origem), do Governador do Estado do Rio' Grande do
Sul, solicitando autorização para emitir e colocar-no mercado, Letras Financeiras do Tesouro do Estado do Rio Grande do Sul (LFT-RS) vencíveis em novembro de 1991.
-Deferimento, parcial ad referendum da Comissão
Diretora do Requerimento n~ 634/91, dos Senadores Garibaldi Alves Filho e Lavoisier Maia.

1.2.4- Discursos do Expediente
SENADOR NELSON CARNEIRO -Observância
dcu:~rt. 371 do Regiinento Interno do Senado na aPresentação de proposta de emenda à Constituição~ Similitude
do chamado "Emendão" com a Emenda Constitucional
n' 1, de 1969.
SENADOR NEY MARANHÃO, como Líder- Notas expedidas pela Superintendente da LBA de Minas Gerais, S~Vera Cruz Coutinho, e pela SenadoraJúnia Marise,
refutando noticiário da Imprensa sobre nomeações irregulares e gastos em compras ·de cestas básicas serii licitação
e sobre inSinuações de utiijzação da LBA-MG em campanha eleitoral.
SENADOR NABOR JÚNIOR - Greve do Banco
do Brasil.
1.3-0RDEM DO DIA
Redação final do Projeto tle Decreto Legislativo n'
77, âe 1991 (n' 303/90, na Câmara .dos Deputados), que
aprova o texto do acordo, por troca de notas, para a modificação do regime operacional do Acon~o sobre Transportes
Aéreos, de 6 de julho de 1976, celebrado entre o Governo
da Repúbliêa Federativa do Brasil e o Governo dos Países
~aixos, em Brasília, a 17 de agosto de 1989. Aprovada.
A promulgação.
1.3.1- Discursos após a Ordem do Dia
SENADOR HUMBERTO LUCENA, corrio LíderJustificando projeto de lei de autoria de S. Ex~, que autoriza
a conversão em cruzeiros da dívida eXterna brasileira, para
financiamento :de projetas destinados ao desenvolvimento
sócio-económico -da região Nordeste, e dá outras providências.
SENADOR EDUARDO SUPLfCY - Pronunciamento do Presidente Collor na abertura da Assembléia
Geral da ONU~ em Nova Iorque, apelando para maior
_eqüidade ent!e as nações ricãs e pobres. Denúncia de es~
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bãnjamento nas Forças Armadas. Denúnçia feita pelo Sr.
Antônio de Castro Paixão sobre "concorrências dirigidas",
na licitação de obras públicas. Recrudescimento das relações comerciais entre Brasil e Cuba.
SENADOR NEY MARANHÃO - Economia -de
mercado e liberalismo económico. Privatização das estatais
de grande porte, como·a Usiminas~-SENADOR MANSUETO DE LAVOR- Transparência nO proCesso de privatização da Usiminas. Elogiqs
à atuação do Juiz Federal César Augusto Batista de Carvalho, ao proferir sentença sobre a ação popular relatiVa
à Usiminas. Denúncia de favorecimento ná processo de
privatização da Usiminas.
SENADOR RONAN TITO -Que tipo de Estado
pretendemos construir?
SENADOR JOSÉ PAULO IITSOL- Cruiiéniários
sobre a proposta de emenda constitucional - Emendão
- formulada pelo Presidente da República.
SENADOR MÁRCIO LACERDA- Tratamento diferenciado dado pelo Governo Federal, no concernente
à distribuição de verba_ para a irrigaçã_o da região Ceittro- -Oeste.
SENADOR JUTAHY MAGALHÃES '-Tentativa
de eliminação das garantias con~didas aos aposentados
pela Constituição de -1988, -nã proposta do Presidente Collor chamada "Emendão''.
SENADOR CARLOS DE'CARLI - Melhoria nas
telecomunicações do Amazonas, através da Telemazon.
SENADOR LAVOISIER MAIA - Homenagem à
Escola Técnica Federal do Rio Grande do-Norte.
SENADOR LOURIV AL BAPTISTA- Realização,
em São Paulo, d_o 479 Congresso da Associação Brasileira
de CardioJogia.

1.3.2- ComuniCações da

Presidên_~ia

-Término do prazo para interposição de recurso no
senti~o de i'?clusão _em O~dem do Dia dos seguinte projetos

de Ie1 apreCiados conclustvamente pela Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.
--~o
Projet? de ~ei do S~nado n9 94/91, que dis.põe sobre
as cédulas eleitorais e dá outras providências. A Câmara
dos Deputados.
-Projeto de Lei do Senado n9 177/91, que dispõe
sobre a contagem de votos, nas eleições, pela mesa receptora e dá outras providências. A Câmara dos Deputados.
-Término do prazo para apresentação de emendas
ao Projeto de Decreto- Legislativo n? 82/91 sendo que ao
'
mesmo não foram oferecidas emeÕdas.
_

-são

-

1.3.3- _Designação da Ordem do Dia .da próxima ses-

L4- ENCERRAMENTO
2- DISCURSO PRONUNCIADO EM SESSÃO AN-

TERIOR

-DQ Senador Irapuart Costa-Júnio~; Oa Sessão_ de
5-9-9L
3- RETIFICAÇÃO

-Ata da

99~

Sessão, realizada cm 26-6-91.

4- ATOS DO PRESIDENTE
- ~-N'' 692 e 693/91.
5- MESA DIRETORA
6- LÍDERES E VICE-LÍDERES DE PARTIDOS
7- COMPOSlÇÃO DAS COMISSÕES PERMANENTES
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Sessão, em 23 de setembrode 1991
Legislativa Ordinária, da 49' Legislatura

Presidência dos Srs. Dirceu Carneiro e Meira Filho
AS 14 HORAS E30 M!NUTOS,ACHAM-SE PRESJ;;NTES OS SRS. SENADORES:
.
· Amir Lando - Carlos Patrocínio - Chagas Rodrigues
-Coutinho Jorge- Dario Pereira -Elcio Álvares- Hugo
Napoleão -João Frart.ça -João Rocha- Josaphat Marinho
-José Paulo Bisol- José Samey- L-ªy_ois.i_e_r_Maia Lourival Baptista - MagJ!O Bacelar - Mansueto de Lavor
- Márcio Lacerda - Marco Maciel - Mauro Benevides
- Meira Filho- Nabor Júnior -~Ronaldo Aragão- Wilson
Martins- Telmo Vieira.
-~------

zação interna· do Tribunal Regional do Trabalho da
3• Região, cria 'CargoS e funções e dá outras pi'Ovidências. ~
· ·
··
·

EMENDAN' 1
(Corresponde à Emenda n' 1 - CCJ)
Dê-se ao § 1~' dO ari. 69 , transformando-o em parágrafo
único e suprimindo, em conseqüência, O seu § 29 ;-a seguinte
redação'
"Art. 6 9 •••••••••••••••••••••••••• _._••••••••••••••••••••••••
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) - A lista de
Parágrafo
único. Os cargos em comissão de Aspresença acusa o -comparecimento de 24 Srs. Sen_adores. Hasessor de Juiz, privativos de portadores de diploma
vendo número regimental, declaro aberta a sessão.
de Bacharel em Direito, serão preenchidos mediante
Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos.
livre i~dic_ação dos ~agistra.dos aos quais forem_~rvir. ''
O Sr. 19 Secretário procederá à leitura do Expediente.
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) - Está finda
É lido o seguinte:
a leitura do Expediente. (Pausa.)
A Presidência recebeu, da Prefeitura· do Município de
São Paulo, o Ofício n' S/45, de 1991 (n' 310/91, na origem),
EXPEDIENTE
solicitando, nos termos do parágrafo único do art. 33 do Ato
MENSAGENS
das Disposições ConstitucionaiS Transitórias, autorização para
emitir 1.672.667.443 Letras Financeiras do Tesouro do Município de São Paulo (LFTM ·SP), destinadas ao pagamento do
"DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA
19 e 2~' oitavos de precatórios jUdiciais.
Restituindo autógrafos..de projeto de lei sancionado:
A matéria será despachada à Comissão de Assuntos Eco~
N' 247/91 (n' 500791,'na origem);rererente ao Projeto . nómicos.
~ __ _
de Lei da Câmara n• 50, de 1991 (n' 5.432/90, naquela Casa),
que dispõe sobre a reestruturação da Justiça :frederal de PriO SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) -A Presidência
meiro Giau e dá outras providências.
· recebeu, do Governador do Estado do Rio Grande do Sul,
(Projeto que se transformou na Lei n• 8.235, de 19-9·91.) o Ofício n' S/46, de 1991 (n' 563/91, na origem), de 9 de
·agosto último, solicitando, nos termos da Resolução n~ 58,
De agradecimento de comunicação:
N'248/91 (n' 502/91; na origem), referente à promulgação de 1990, do Senado Federal, autorização para emitir e colocar
no mercado, Letras Financeiras_ do Tesouro do Estado do
do Decreto Legislativo n• 190, de 1991.
Rio Grande do Sul (LFT-RS), vencíveis em novembro de·
1991.
A matéria será despachada à Comissão de Assuntos EcoPARECER
nómicos.
PARECER N• 362, DE 1991
(Da Comissão Diretora)
. O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) - A Presidência
Redação final da eme~da do Senado ao Projeto deferiu, parcialmente, ad referendum da Comissão_Diretora,
de Lei da Câm~p"a o• 10, de 1991 (n• 5.375, de 1990, o Requerimento n• 634, de 1991, dos Senadores Garibaldi
na Casa de origem).
Alves Filho e Lavoisier Maia, solicitando informações ao MiA Comissão Diretora apresenta a redação final da emen- nistro da Economia, Fazenda e P~anejamento.
da do Senado a<> Projeto de Lei da Câmara n' 10, de 1991
(o' 5.375, de 1990, na Casa de origem), que altera a compo·
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro}-"' Há oradores
sição_ e a organização interna do Tribunal Regional do Traba- inscritos.
lho da 3~ Região, '""cria Cargos e funções e dá outras provi-_ .
éoncedo a palavra ao nobre Senador Eduardo Suplicy.
ciências.
_
:---- (I'ãusa.y
Sala de Reuniões da Comissão, 23 de setembro de 1991.
S. Ex' não está presente.
--Carlos De'Carli, Presidente - DirCeu Carneiro, RelatoiConcedo a·palavra ao nobre Sénador Ronaldo Aragão.
(Pausa.)
- Benl Verás- Meira FUbo.
S. EX' não está presente.'
ANEXO AO PARECER N• 362, DE 1991
Concedo a palavra ao nobre Senador Amir Lando. (Pau~
'
_Redação final da emenda do Senado ao Projeto sa.)
S. Ex~ não· eStá presente.
de Lei da Câmara n• 10; de 1991 (n' 5.375, de 1990, .
Con-cedo a p3Javra ao nobre Senador Nelson Càmeiro.
na ~asa Ç~ origem), que altera a compe:sição e a organi-
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O SR. NELSON CARNEIRO (PMDB- RJ. Pronuncia
o seguinte discurso. Sem. i"evlsão do-orador.) -Sr. Presidente,

Srs. Senadores, na última sexta-feira; pedi a atenção do Senado Federal para o texto do art. 37_1 do Regimento Interno,
que impedia a apreciação, por esta Casa, de qualquer proposta
ou pré-proposta que tivesse pare·nfeSOO oom o famoso Emendão, transformado hoje em emendinha e quem sabe se amanhã
volatizado em várias emendas esparsas._
O nobre Senador José Paulo Biso! - antigamente, no
Império, os Senadores eram conhecidos por um só nome,
não tinham esse nome todo. Era o Senador Bisol somente,
como era _o Senador Sa(_aiva, o Senador Dan tas, Rio Branco;
era sempre um nome. Mas o Senador José Paulo Biso!, num
gesto de justa indignação, protestou contra o art. 19 _Logo
depois, o Senador Josaphat Marinho trouxe a sua esclarecida
concordância à imptigtl"ação daquele texto. E, finalmente, leio
que o Ministro Leitão de Abreu também ficoU surpreendido
que se tivesse incluído numa emenda constitucional uma disposição que fazia iriVãlidos tOdos o_s outros textos que com ela
colidissem.
Mas, Sr. Presidente, o que me traz à tribuna, nesta breve
intervenção, é que li que já se tem feito isso, ou_ seja, no
apor emenda constitucional se tem tratado de várioS assim tos.
Ah, Sr. Presidente, isso é verdade. Mas nós, que viemos
do velho 'MDB, que reuniu toda a oposição aos governos
militares neste País, e que depois nos subdividimos nos ·partidos que Cçinstituíani a oposição, ficamos surpreendidos com
essa semelhança, porque antes do Ato lnstitucioiial n"' 5 não
tinha havido essa anomalia. Ela surgiu cxatarriente com a
Emenda Constitucional n' 1, de 17 de outubro de 1969, que
foi editada pelos três chefes militares, contra os quais, constantemente, desde então, formulamos as nossas críticas, mostramos as nossas divergências e pugnamos pela sua completa
erradicação do direito brasileiro.
Pois é exatamente IiesSa Erilenda Constítucíõnal n"' 1,
de 1969, que se vai buscar o símile, a explicação para que,
numa anormalidade cons_titucional, se faça vitoriosa à tese
de 1969.
-~~
Ora, Sr. Presidente, a Emenda Constitucional n91, contra
o qual todos nos insurgimos, coineça dizendo, e isso é que
a explica:
"Os Ministros da Marinha de Guerra, do Exército
e da Aeronáutica Militar, usando das atribuições que
lhes confere _o artigo 39 do Ato Institucional n 9 16,
de 14 de outubro de 1969, combinado com _o§ 19 do·
artigo z~-do Ato Institucional n~ 5, de 13 de_dezembro
de 1968, e;.~-."
Ora, Sr. Presidente, são esses os fundamentos em que
se basearam os três chefes militares para editar a Emenda
Coristitucional n"' 1. Com esse fundamento inverteu-se toda
a ordem constitucional do Brasil e começara_m a surgir as
emendas constitucionais,- cfue tratavam de vários assuntos,
ainda que não fossem correlates.
Mas, por sorte nossa, à frente do Senado e da Câmara
encontram~se dois ilustres membros do_ PMDB, do antigo
MDB, que criticaram tanto e durante tanto tempo, com tanta
veemência, essa Emenda Constitucional n~ 1.
Pois- bem, Sr. Presidente, é exatamente essa Emenda
ConstituciOnal n"' 1 que vai ser agora reproduzida. E o destino
é curioso. Quem sabe ela não será editada no dia 17 de outubro
de 1991, para comemorar o aniversário da Emenda Constitu~
clonai nÇ' 1 de 1969? Seria até uma homenagem! Iríamos home-

Setembro de 1991

nagear O§ três ministros militares que t_anto agredimos, nós
que naquele tempo éramos oposição, éf3.nios aqueles que se
reuniam sob a única bandeira possível, que era o MDB e
depois o PMDB. Pois nós, no dia 17 de outubro de 1991,
vamos recordar e homenagear esses três ilustres ex-ministros
militares. É uma ótima oportunidade, Sr. Presidente, para
pagarmos as nossas penas, manifestarmos o nosso arrependimento e acharmos que eles agiram bem quando, baseados
no Ato Institucional n9 5, no n 9 3, no n9 16, que números
fossem, baixaram uma emenda constitucional que tinha nada
menos que 217 artigos.
O Sr. Epitácio Cafeteira- Permite-me V. Ex~ um aparte?
O SR. NELSON CARNEIRO - Com prazer ouço V.
Ex•

O Sr. Epitácio Cafeteira- Nobre Senador Nelson Carneiro, essa Constituição que na-da mais é do que um ato, que
é feita em um único artigo do ato institucional, diz: "A Constituição passa a-vigorar com o seguinte texto". E somente com
esse artigo se fez a ConstituiÇão. Eu diria que ali houve o
direito da força. Não fói~ Certamente, força do direito." porque
o povo não delegou àqueles chefes militares o direito de fazer
uma Constituição iliteira. Agora vemos uma proposta de
emenda que foi apelidada, no início, de Emendão. Hoje se
fala até que é uma emendinha. É pequenina, mas tem muito
veneno. De repente, aquela ConstituiÇão que o·Ministro Jarbas Passarinho à época dizia: "Não vai transformar o Brasil
num País ingovernável", agora se procura para dizer que o
País precisa de todas essas modificações na Constituição para
se.r governado. Isso é praticamente destituir o Constituinte,
dizer que tudo o que foi feito aqui foi mal feito. Até acredito
que possa haver. aqui ou ali, alguma matéria -qu-e-mereça,
realmente, maior- exame e até modifiCãçãQ; Mas o que não
podemos é, a cada governo que assuma, estabelecer uma
emenda para adaptar a Constituiç-ão ao Poder Executivo: Se
observarm_os, vamos ver que a eficácia de tal emenda é pedida
para, exatamente, o período de governo do Presidente Fernando Collor. Depois qUe o período de governo de Sua Excelência
terminasse, voltaria tudo ao que era antes. Não creio - e
aqui vai um jogo de palavras - que o Governo aCredite que
este Congresso vá aprovar. Não vai. Se viesSem várias propostas de emenda, acredito que até haveria alguma coisa que
seria aprovada, mas numa emenda única, a nós compete aprovar ou rejeitar. Não temos_o direito de selecionar partes dessa
emenda. A nós vai falecer esse .direit9, ainda mais no que
s~ refere ao art. 1~", qtie, para mi~. é_·"_digno" de ser Colocado
:g:ll_Ql quadro: "A_té a promulgação do texto_ ~ecorrente da
revisão ·prevista no art. 39 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, fica suspensa a eficáCia dos dispositivos
da Constituição de5 de outubro de 1988 incompatíveis com
o estatuído na presente emenda ... Não se quer nem saber
o que fiCa suspenso. Tudo o que for contra o que está aqui,
estará suspenso. IssO nunca se viJJ, nem ã época do ato institucional. Se bem que àquela época, simplesmente eles mudaram
tudo. Mas não foi aquela história de que não v~i valer durante
tanto tempo. Não vale mais. A meu ver, V. Ex~ aborda com
muita propriedade o assunto. Não sei se me congratulo com
Nelson Carneiro ori Com Agapito Durão. O SR. NELSON CARNEIRO- Na minha opinião, seria
Durão do que com Nelson Carneiro.
-=--sr. Presidente, a meu ver, deveríamos nos apressar, se
é para atender âs ordens do Governo, a algum ato institucióliàl
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que não conhecemos, mas que está implícito ou vigindo. Seria

bom que fosse tudo muito rápido, para que no _dia 17 de
outubro de 1991 festejássemoS o aniversário da Emençla Constitucional n' 1, de 1969. Até sugeriria, já que dós três signatários somente um está vivo, o eminente General Aurélio de
Lyra TavareS, que S. Ex• fosse convidado para essa magna
sessão, a que todos compareceríamos, nós que tanto comba, temos aquela emenda, para manifestar o nosso arrependimento, e, quem sabe, lhe conferir a Grã Cruz da Ordem
do Mérito do Poder Legislativo, porque tantos anos depois,
nós nos baseamos naquela Emenda ConstitudODãl n9 1, de
1969,- para instituir a emenda constitucional agora planejada.
Mas, o Governo não se contentou com a Emenda n~'
1, ST. Presidente. Aqui está a Emenda Constitucional n~ 7:

''O Presidente da República ... " - não_foi o Con~
gresso_ •..
" ... no uso de suas atribuições que lhe confere
o § 1' do art. 2' do Ato Institucion~l n' 5, de 15 de
dezembro de 1968, -e- considerando que, nos termos
do Ato Complementar n' 102, de 1• de abril de 1967,
foi decreta~a; a P,~rtir desta data, o recesso do Corigre~so NaciOnal...
_--Então, promulga a seguinte emenda ao texto constitu~
clonai e vem uma longa emenda. Fechou-se o Congresso para
promulgar a Emenda Constitucional n 9 7.
Há, ainda, Sr. Presidente, a Emenda Constitucional n~
8, que também deve ser objeto de elogios nesta hora:
"O Presidente da República, considerando nos termos do Ato Institucional que foi decretado, a partir
desta data, o recesso do Congresso Nacional, promulga
a seguinte Emenda ... "
Então, vem uma longa emenda.
Em regra, Sr. Presidente, foram votad3s muitas emendas,
várias de iniciativa do Poder Legislativo, umas restritas, de
um só artigo. Lembro, por exemplo, a Emenda Calmon, a
Emenda Thales, a Emenda Passos Porto, a Emenda do divórcio. Outras que, embora tivessem dois ou três dispositivOs,
havia sempre uma ligação entre um e outro dispositivo.
Finalmente, para honra nossa, dos que tanto combateram
essas emendas, só duas foram promulgadas quando o Presidente era um homem que havia lutado pela ordem constitucional, e foram, exatamente, Sr. Presidente, as emendas assi.
_ ~.
nadas por Ulysses Guimarães.
Uma altera dispositivo da Constituição Federal e estabelece normas constitucionais -de caráte:a: transitório,. E, ar, -são
disposições relativas à organização do Poder Legislativo para
assegurar as eleições.
E, também, a Emenda ConstituciOnal n9 26, convocando
a .t'!t.....embléia Nacional Constituinte, que teve como primeiro
signatário Ulysses Guimarães.
E, afinal, a Emenda Constitucional n~' 27, que ·ainda é
de Ulysses Guimarães, que promulga emenda constitucional
relativa aos transportes.
O Sr. Epitáclo Cafeteira- Permite-me V. Ex' um aparte?
O SR. NELSON CARNEIRO- Com muita honra, nobre
Senador.
O Sr. Epitáclo Cafeteira- Nobre Senador, penso que
o que há de errado nas nossas ConstitUições -é o excesso de
artigos. A forma como ela pretende amarrar--tudo, de tal
ordem que até a mudança nos costumes tem que constar no
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seu texto. A Constituição dos Estados Unidos, por exemplo,
contém poucOs ãrtigos- e raríssíinas emendas. ~qui_, no ~rasil,
no entanto, o "mexfvel" é a ConStituição. Por qualquer motiVo, mexe~Se na Constítuição. A ptópria RevolUção que deveria
ter tido uma filosofia para a COn.StffiliÇãO, foi, talvez, quem
mais mexeu na Constituição.-Precisamos aprender a respeitar
a nossa CóilStltuíção. Nosso primeiro ato-, ao tomar posse
do mandato para o qual fomos eleitos, é jurar respeitar a
CortS:tituição. Mas, não déiXa de s:er· ú.IIf jilramefltO em falso,
para muitoS que no dia seguiiite apresentam pro()QStâ de emenda à ConstituiçãO, a- qual juraram no dia anterior. ESta é
a realidade. O que é "mexível", neste País, é a Constituição;o resto é "imexível".
O SR. NELSON CARNEIRO - Sr. Presidente, os que
falam invocando os antecedentes, esquecem-se de que esse
hábito de mudar a Constituição com ~sa largueza e essa amplitude, sem que se trate de matérias correlatas, através Pe emendas, ocorreu antes da Constituição de 1988. A Constitui~o
é um divisor de águas; não podemos, agora, nos valer de
erros do passado, de erros que tanto combatemos, para Justificar os atos do presente. Vamos dividir essa emenda em
várias, para que cada um vote a emenda que julgar necessária,
que julgar oportuna. Não é possível repetir-se o erro de 1967,
quando se fechou_ o Congresso, e quando_ foi reaberto, o foi
com uma nova ConstituiçãO, outorgada por três militares.
Ou então, feche-se o Congresso - não _se imponha iSSQ ao
Congresso - , e baixe-se um ou_tro a_t_o institucional, porque
nós, os que aqui lutamos tantos- anos, aqui e nã outra Casa,contra esse Emenda Constitucional n~' 1, vamos agora festejar
em outubro mais um aniversário. E vamos festejar coritO se
fosse um ato de contrição.
Compareçam-oS todos, oS que criticaram antes, os que
se valeram desse expediente para tumultuar a vida constitucional brasileira, vamos todos, num ato de contrição, vir·aqui
pedir perdão pelo mal que fizemos àqueles que combatemos
e pedir a Deus que inspire os homens de hoje para que se
lembrem que entre 1967 e 1991 há um rio que passa. Há
um divisor de águas, um Amazonas da _legalidade, um Amazonas da ordem constitucional, do respeito à soberania popular; há uma CoristituiçãO vo_tad::qJeló povo através dos seus
representantes e até com a participação direta do povo.
Os exemplos citados não nos .servem. Se é para lembrar
exemplos, vamos restabelecer as concessões, vamos reStabelecer os exílios, vamos restabelecer os DOPS, os DOI-CODI,
vamos restabelecer tudo isso!
Ora, Sr. Presídente., é preciso pensar qu-e- vivíamos nuni
regime que não era o ideal; que não era um regime constitucional, não era resultado da v.ontade popular. Hoje, tudo
~ diferente. Tão diJerente deve ser a água do _vinho quanto
o regime autoritário do regime democr4tico. Exemplos existem, Sr. Presidente, mas não_ honram aos democrata~ não
honram aos que combateram os atos institucionais, os atos
complementares. Aqueles que se acumpliciaram com os atos
complementares e com os atos institucioilais podem ter a consciência tranqüíla, nõs-, os qUe Sei:ri.pre Combatemos uns e outros, não podemos continuar silenciOsos.
O Senado, em boa hora, escreveu no seu Regimento
Interno o artigo 371 que impedirá que a pré-:..proposta p-ossa
sequer ser aceita pela Mesa do Senado Federal, a não ser
- e isso digo com pesar- que o SeQado abdique do respeito
que merece da Nação e se apresse a emendar esse dispositivo
para possibilitar que se somem, se ajudem, se unifiquem,
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se misturem os atos do poder autoritário, extintos pela ConstituiÇão, e os atas do regime demo-crático, após a Constituição.
Houve precedentes, Sr. Presidente, mas não honram a
ordem democrátiça; -não servem como instrumentos para os
dias presentes, e, principãlmente, desservem à normalidade
democrática, pela qual tanto nos batemos.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!)
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'=-'~A, em Minas, para cargos demissíveis ad nutum foram
regulares e pubHcadas no Diário Oficial da União, como dfia
a Lei.
·
o~ 2•) Os gastos de Cr$63.000.149,07 (Sessenta e fi:ês milhões, cento e quarenta e nove cruzeiros e sete centavos)
e não Cr$55 milhões conforme publicado foram efetuados
legalmente na compra de 99.. 359_ cestas básicas, adquiridas
da Cobal!MG, conforme faculta o artigo 22, do Decreto-Lei
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) - Concedo a n' 2300/86, ao preço unitário de Cr$634,00 (Seiscimtos e trinta
palavra ao Senador_Ney Maranhão, que falará como Líder, e.JI_~_tro gu~íro§h_ preço este bem abaixo daquele praticado
por cinco -minutos. -- --pelo mercado atacadista à época.
39) Infonp.o-lh_e, ainda, que é de minha formação lisura
O SR. NEY MARANHÃO (PRN - PE. Coino Líder
e a transparência no trato da coisa pública, o que me leva
pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) Sr. Presidente, Srs. Senadores, venho à tribuna para me solida- a colocar à disposição desse Jornal todas as informações_suplerizar com a minha companheira de Partido,· a nobre Senadora mentares, documentos, etc, sobre a Superintendência da
Júnia Marise, que tão bem representa o grande EStado de LBA/MG, que for de seu interesse.
.. Cordialmente._ Vera_ Coutinho, Superintendente -EstadUal
Minas Gerais.
A Senhora Júnia Marise é uma política que já provou LBA/MG.
a sua competência, o cOithecimento que tem das coisas imporAo mesmo tempo, passo a ler, também, um ofíciO da
tantes daquele grande Estado da Federação. S. Ex• começou Senadora Júnia Marise ao joinalista Evandro Carlos de Ancomo DepUtada Estadual, passando depois para Deputada drade, Diretor de Redação do jornal O Globo:
Federal, vice-Governadora e, note bem, Sr. Presidente, viceGovernadora de um Governo em que, nas pesqu-isas, foi, FAX: (021) 507-1009
talvez, um dos últimos administradores incompetentes deste Senado Federal
País - basta dizer que até o título de cidadão, dado pela Gabinete da Senhora Junia Marise
Para: Jornalista Evandro Carlos de Andrade
prefeitura onde ele foi o seu primeiro mandatáriO, foi-lhe
Diretor de redação do jornal O Globo
retirado depois que saiu do Governo de Minas Gerais. E
De: Senadora Júnia Marise
a Senadora Júnia Marise, pela sua competência e, acima de
Brasília, DF
tudo, pela sua experiência, teve do povo mineiro, que confiOu
Senhor Diretor:
no seu trabalho profíCUo em- defesa dos menos favorecidos,
Manifesto-lhe a minha estranheza, com relação
a consagração nas urnas para o Senado, que representa tão
à matéria publicaqa hoje, págína 7, em que através
bem nesta Casa.
de declaração do Deputado José Dirceu, do PT, lança
Tenho aqui, Sr. Presidente, uma notícia da imprensa que
insinuações de utiliza_ção da LBA/Minas na minha cam~
versa principalmente, sobre o problema da LBA de Minas
Gerais: -- --panha eleitoral. DeSejo repelir tais insinuações, que
carecem de total fundamento e não condizem com a
verdãde, invocando o testemunhO da opiriião pública
VIROU ROTINA
do meu Estado. Fui eleita, exatamente, pelo combate
Se o atual presidente daLBA, Paulo Sotero, quiser
permanente ao uso da máquina governamental nas
se antecipar a mais um estouro de escândalo na instituicampanhas eleitorais, postura que sempre pautou mição precisa mandar fazer uma sindicância na superinnha carreira política.
tendência de Minas Gerais.
Receba os cumprimentos da Senadora JúnJa MaAs denúncias são de 17 nomeações irregulares e
rise.
gastos de C_r$55 milhões em compras de cestas básicas,
- -' Portanto, Sr. Presidente, desejo solidarizar-me com a
serplicitação.
-- -A superintendente é Vera Cruz CQutinho, irmã nobre Senadora Júnia _Marize, minha colega de Partido. É
patente que a Senhora, que representa o grande povo de
da Senadora J únia Marise do PRN.
Minas Gerais, se elegeu contra a posição do Governador de
Recebi, Sr. Presidente e Srs. Senadores - e peço que Minas GeraiS, à época, e de tantos outros quer usam a máquina
seja transcrito - , uma cópia de ofício da Superintendente estatal para benefício próprio.
da Legião Brasileira de Assistência de Minas Gerais, que
Tenho certeza absoluta de que o Sr. Deputado José Dirpasso a ler:
ceu, do PT-, tem que fazer... .. .
.
Belo Horizonte, 16 de setembro de 1991.
Prezada Jornalista Glória Alvarez,
-O Sr. Nelson Carneiro- Permite V. EX' um aparte?
Referente à nota publicada hoje no Jornal do Brasil,
O SR. NEY MARANHÃO- Com muito prazer, nobre
na coluna Infonne JB, sob o título "Virou Rotina", cumpre~ Senador Nelson Carneiro.
·
nos informar e esclarecer o que se segue:
O Sr. Nelson Carneiro- Ao subscrever as considerações
19) O provimento dos cargos em comissão existentes na
Superintendência da LBA/MG são de competência exclusiva que V. Ex~ está fazendo em honra ao trabalho da nossa colega
do_Sr. Presidente da LBA, por proposição da Superintendente Senadora Júnia Marise, quero renovar o meu apelo para que
e regido pelo artigo 9~, parágrafo II, combinado com o pará- V. Ex• leve ao Presidente da República, assim que retorne
grafo único do artigo 10, da Lei 8.112 ~e 11 de dezembro de sua viagem, o apelo para que extinga a LBA. Não há
de 1990, que instituiu o Regime Jurídico Unico dos servidores mais razão de existir a LBA. Os jornais, -todos os dias, notidam
da União. As nomeações feitas pela Presidência Nacional da a multiplicação de cargos. Antigamente eram Z5 ou_ 30, hoje
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da LBA, hoje·, que não fazem mais sentido e seria muito
mais adequada uma outra forma de se erradicar a pobreza,
inutilmente, já há o Ministério da Ação Social, vamos concen_-_ uma fo~~~_mais direta, do que a existência da LBA. Ainda
trar tudo no MinistériO da Ação Social e vamos deixar a LBA hoje~~~m pronunciamento, tratarei deste assunto. Ma_s a procom uma saudade do tempo em que foi necessári_a_i sua in~tí posição do Senador Nelson Carneiro no sentido de que V.
tuiçáo, com uma página de tristeza na hora em que é preciso Ex~ procure convencer o Presidente da República de que é
extingui-la. V. Ex~ fará um-gialtde serviço ao Brasil_se insistir; hor_a de extinguir aLBA, acho que é muito adequada e precisa
V. Ex', que é ouvido p-elo Senhor PreSidente da República, ser seriamente· considerada. Eram essas as breVes- palavras
deve insistir na exfinçáo da LBA entregando todos os encargos que gostaria de dizer. Obrigado a V. Ex•
que lhe são confiados ao MinistériQ de Ação Soc~al, e tudo
O SR. NEY MARANHÃO -Agradeço o aparte de V.
estará encerrado. Sua EXCelência, que chegou ao Governo
extinguindo Ministériõs, põderá toinar essa providência, ago- Ex• Concordo, em número e grau, com o aparte de V. E~
ra, quase na metade do seu Governo, quando sente que a no que concerne à extinção da LBA, mais ainda, com Oreforço
LBA foi um erro constante_ nesses 16_ mes.e.sA É uma contri- do Senado, quan~o aprovou es!e meu projeto na Comissão
de Economia e já está seguindo pã.ra a Câmara dos Deputados.
buição que V. Ex• poderá prestar ao País e à próprià"LBA.
É- uma economia grande, não só extinguir a _LBA, como o
O SR. NEY MARANHÃO -Senador Nelson Carneiro; INAN e também acabar com o problema das compras da
quero agradecer a V. Ex• pelo seu aparte e dizer que concordo FAE. Devemos acabar com esses produtos de perfumaria,
em número e grau _com a sua proposição.
pois temos, em todos os Estados da Federação, artigos da
Aliás, no exerCíciO da Liderança do Go"vernO, ti~e a dpor- terra, e os produtos da FAE, hoje, Senador Suplicy, estão
tunidade de congratular-me com o Senado ·da República por fazendo com que o costume alimentar do povo brasile!iro se
ter aprovado, por unanimidade, depois de_acalorados debates perca, além dos gastos que o Governo tem com esses três
na Comissão de_As_suntos EconômiCós, uin piófelõ de-minha oligopólios.
autoria que proíbe órgãos como a FAE, INAN e LBA compraV. Er' sabe que gosto de falar e bato muito nos oligopórem em outros órgãos que não a CNA, úilico órgão qUe-possui lios, citando os seus c.hefões. São essas três empresas, que
controle de qualidade em todos o País. E o Ministro Alceni fazem tudo arrumadinho, que gastam milhões. O Governo
Guerra -já estã-disposto a acabar com o INAN. . pode transformar esse dinheiro, não nuffia alimentação pOr
V. Ex~ tem razão: já temos o Ministério da Ação Social. dia por aluno, mas para trinta alimentações diáriás.
Irei lutar, portanto, para que o MinistériO da Ação Social
Nobre Presidente, peço desculpas por demorar tanto nescomande os_ benefíc.ios-pre-stados, hoje, pela LBA. Agradeço se meu pronunciamento. (Muito bem!)
a V. Ex~
Sr. Presidente, peço desculpas por ter-me alongado, mas
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) ~ Concedo a
quero terminar meu pronunciamento solidário com a Sena- palavra ao nobre Senador Nabor Júnior.
dora Júnia Marise e sua irmã, que é, hoje, a Diretora-PreO SR. NABOR JÚ:;IOR (PMDB - AC. Pronuncia o
sidente da LBA em Minas Gerais. Tenho certeza que lá só
encontrarão a honestidade e a responsabilidade com as coisas seguinte discurso.)- Sr._Pre.sidente e Srs. Senadores, a, crise
·a9 B~flcà._do _Brasil; qu-e -teni na greve decretada no últimO
públicas.
dia 11 sua mais recêrite face,-3inê3.ça, acim·a de tudo; a próPria
estabilidade do sistema fínanceiro nacional, que tem no grande
O Sr. Eduardo Sujllicy- Permite V. Ex• um breve aparte,
estabelecimento centenário seu maioi' agente.
Senador Ney Maranhão?
Não se trata de ape"llãs mais uma greve, na epidemia
O SR. NEY MARANHÃO- Senador Eduardo Suplicy, de movimento semelhante que atinge, sobretud~, o setor de
terei muito prazer, irias O Pr.esidente está com uma paciência serviços e as empresas vinCuladas ao poder público; não se
de Jó e me deu apenas cinco minutos para uma pequena pode t~atar o fechamento e a· suspensão das atividade_s de
comunicação. Dependendo da Presidência, terei muito prãZer milhares fie agências como se fosse um simples hiato operã.em ouvi-lo.
cionãl; não se põâe permitir que as operações iotineiras do
O Sr. Eduardo Suplicy -Serei breve, com a anuência Banco do Brasil se ausentem da movimentação comercial e
do _Sr. Presidente. É no sentido, o meu aparte, de reforçar industrial, pois ·no seu dia-a-dia está a maior parte do oxigênio
aquilo que observou o Senador Nelson Carneiro. Quero escla- que nutre os pulmões económicos do País.
recer que a Senadora Júnia Marise, diante do observado pelo
Está prevista para amanhã mais uma rodada de conciliaDeputado José Dirceu, ·veíO a niiin procurár esclarecer que ção, no Tribunal Superior do Trabalho, e nela· os__ espíritos
não houve qualquer interferência da parte dela em situações devem procurar, ordeira e positivamente, Um entendimerito
que pudessem ser contrárias ao interesse público. E avalio que reabra as portas do Banco. O Governo,- de uma parte,
que isso poderá ser melhor detalhado em tudo o que terá precisa entender que essa paralisação apresenta um custo soobservado o Deputado José Dirceu, que, por outro lado, tem, Cial nacional muito superio.r a qualquer reajuste salarial comcom firmeza, detectado graves irregularidades nas despesas patível com a corrosão inflacionária; de- oUtra parte, cabe
da LBA em outras unidades da Federação, Seja em Alagoas~ aos representa:õtes-dOs tfabalhadores da instituição uma postuem São Paulo- já um caso de polícia- no Rio de Janeiro ra diferente daquela apresentada por alguns líderes, que ameae outros. Mas diante de tudo aquilo que está ocorrendo com çam "queb;rar o Banco", conforme reportagem apresentada,
aLBA, acredito que a proposição do Senador Nelson Carnei- nO final de semana, pelo jornal O Estado de S. Paulo.
Apertar com muita força os salários, cOmpririlindo ·ou
ro, de extinção da LBA, vem a calhar. Acredito qtie um
bilhão de .dólares hoje gastos· pela LBA, nove mil e quinhentas
extirpando da classe direitos jã Consagrados, é o pior cariiiilho
para uma negociação produtiva; destruir a coluna-mestra do
pessoas empregadas, tudo isso estaria Sendo melhor realizado
~u local de trabalho é o meio mais eficiente de demoli-lo
no próprio Ministério da Ação Social. Há muitas atividades
há 200 ou 300 cargos de confiança. É melhor acabar tudo
isso. A LBA não assiste a mais ninguém, s6 gas!a dinheiro
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e praticar o menos inteligente suicídio profissional jãinais cogí~
tado no Brasil!
Não pretendo fazer considerações sobre o mérito da questão entre o Banco do Brasil e seus servidores; disso a Justiça,
certamente, cuidará com a habitual competência e o bom
senso que costumeiramente pautam -seus pronuncíã.meiitos,
nos quais o Direito e os interesses naCionais sempre ·são harmoniosamente apreciados,
Tenho, todavia, a const:iência nítida de um dever a cumprir, como representante do povo: o de apelar e trabalhar,
de todas as formas possíveis~ para que essa insensatez tão
prolongada não se estenda ainda mais, inclusive porque serve
sobretudo aos interesses dos que não se conformam com a
grandeza e a importância do Banco do Brasil.
Sim, Sr. Presidente, Srs. Senadores, a própria sobrevivência do Banco do Brasil está em causa, dentro dessa tão
alardeada "modernização" que, em última instância, se volta
contra empresas construídas com os escassos recursos de toda
a nacionalidade.
Ninguém se iluda, porque existem pressões para esvaziar
a atuação do Banco do Brasil. O sistema àe compensação
de cheques, por exemplo, poderá ser transferido para pelo
menos um grande banco privado, se a greve atingi-lo- coisa
que, felizrilente, até hoje não aconteceu. Já se tem notícia
de repartições transferindo para bancos particulares suas folhas de pagamento, referentes ao mês de setembro, bem como
inúmerOs clientes falam em também tomar o mesmo caminho.
Operações de fina.Ílciáinento pâra diversas atividades_, em
todo País, estão paralisadas, perdendo oportunidade e viabilidade; a própria imagem de solidez e de eficiência do estabelecimento pode sofrer um irreversível processo de corrosão,
a permanecer essa situação.
O momento, repitO, é da maior gravidade.
Já o seria normã.J.mente, mas ganha contornos mais preocupantes ainda numa fase critica em que- tanto -se fala em
esvaziar as atividades oficiais ·no campo económico. Oxalá
os servidores do Banco do Brasil venham a ganhar melhores
condições de vida em conseqüência dessa greve, umã greve
corajosa e assumidamente disposta a tudo, mas todos almejamos que tais conquistas nãO -se façam em detrimento da instituição.
Que, para Seus servidores, é fundamentalmente o emprego - mas que. para todos os demais brasileiros, é uma certeza
de progresso, de presença desenvolvimentista nos mais distantes rincões da Pátria, hoje e sempre uma alavanca indispensável para qualquer projeto efetivo de verdadeira modernização do Brasil.
__
_
Muito obrigado.
Era o que tinha a dizer. (Muito bem! Palmas.)

COMPARECEM MAIS OS SRS. SENADORES:
Affonso Camargo - Alexandre Costa - Almir Gabriel
- Amazonino Mendes - Antonio Mariz - Áureo Melo
- Carlos De'Carli - Dirceu Carneiro - Eduardo Suplicy
- Epitácio Cafeteira -Francisco Rollemberg - Humberto
Lucena- Iram Saraiva -Irapuam Costa Júnior- Jutahy
Magalhães - Levy Dias ;-Mário Covas- Maurído Çorrêã
-Nelson Carneiro - Ney Mar;:mhão - Ronan Tito.
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro)-"Esgotado o
tempo destinado ao Expediente.
.·
-.. . .'.
Passa-se à
/
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ORDEM DO DIA
Item 1:
Redação Fina!
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N• 77, DE 1991
DiscusSão·;- em turrio únicO da redação final (oferecida pela Comissão Dir"etora em seu Parecer- n'? 333
de 1991) do Projeto de Decreto Legislativo n' 77, de
1991 (n• 303/90, na Câmara~dos Deputados), que aprova o texto do Acordo, por troca de notas, para a modificação do regime operaciomil do Acordo sobre Transportes Aéreos, de 6 de julho de 1976, celebrado entre
o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo dos Países Baixos, em Brasília, a 17 de agosto
··
de 1989.
Em discussão a redação final. (Pausa.)
___ N_ã_o havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.
Encerrada a discussão sem apresentação de emendas,
a matéria é dada como definitivamente aprovada, nos termos
do disposto no art. _324 do Regimento Interno.
A matéria vai á promulgação.
É a seguinte a redação final aprovada:
Redação final do Projeto de Decreto Legislativo
n• 77, de 1991 (n• 303, de 1990, na Câmara dos Deputados).
Faço saber que o Congresso NiCional aprovou, e eu,
Presidente do Senado Federal, nos termos do art. 48, item
28, do Regimento Interno, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO N'
, DE 1991
Aprova o texto do Acordo, por troca de notas, para
a modificação do regime operacional do acordo sobre
transportes aéreos, de 6 de julho de 1976, celebrado
entre o Governo da República Federativa do Brasil e
o Governo do Reino dos Países Baixos, em Brasfiia,
a 17 de agosto de 1989.
Art. 1• É aprovado o texto do Acordo, por troca de
notas, para a modificação do regime operacional.do acordo
sobre transportes aéreos, de 6 de julho de 1976, celebrado
entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo do Reino dos Países Baixos, em Brasilia, a 17 de agosto
de 1989.
Parágrafo único. São sujeitos à aprovação do Congresso
Nacional quaisquer atas que possam resultar em revisão do
referido acordo, bem como quaisquer ajustes complementares
que, nos termos do art. 49, inciso I da ConstitUição Federal,
acarretem encargos ou compromissos gravosos ao património
fi1l'Cional.
Art. 2"? Este decreto legislativo entra em vigor na data
de sua publicação.
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro)- Está esgotada
a mat~ria cons~ante da Orderri-dO~_Dia.
Há oradores inscritos.
Concedo a palavra ao nobre Senador Humberto Lucena,
comoLfderdoPMDB.·
·
·
O SR. HUMBERTO LUCENA (PMDB - PB. Como
Uder, pronuncia o seguinte discurso.) -Sr. Presidente, Srs.
Senadores_, na ~egunda metade dos anos cinqüenta, tivemos
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no País um grande surto de desenvolvimento, durante o Governo do ex-Presidente Juscelino Kubitschek de Oliveira, ao
qual sempre me refiro. Todos nós nos lembramoS dã grande
arrancada que houve no Brasil, naquela época, particularmente no que tange ao processo de industrialização do CentroSul, custeado pelo chamado câmbio oficial que outra coisa
não era s_enão o subsídio às imp_ortações- destinadas a novas
indústrias. Assirri foi que se conseguiu ampliar o parque industrial do Centro-Sul, com a implantação da indústria automo_bilística, sem dúvida uma das grandes _realizações dQ Governo
Juscelino Kubitschek de Oliveira.
Sabem V. Ex~s, Sr. Presidente e Srs. Senadores, que,
logo após aquele Governo, chegou ã Presidêncüi da RepU~
blica, eleito por um grande apoio popular, o ex-Presidente
Jânio Quadros que, de início, lançou a célebre Instrução n'?
204 da então Superintendência da Moeda e do Crédito SUMOC, pela qual, segundo Sua Excelência se restabelecia
a verdade cambial no País, acabando-se com as chamadas
taxas múltiplas de câmbio e, por via- de conseq?'?ncia, com
o câmbio oficial.

Isso ocorreu justamente na hora em que o Nordeste preparava-se para ampliar o seu desenvolvimento, através de
· um processo de industrialização que seria concebido, através
da nova agência de desenvolvimento regional, a Sudene, criada também no Governo Juscelino Kubitschek.
Como não nos pudemos valer do câmbiÕ- como instrumento de estímulo à industrialização do Nord~ste, tivemos
que recorrer a um outro inCentivo, já agora àe oidéni fiscal,
nos tef!I10S de um projeto de lei de autoria do então Deputado
Gileno de Carli, o qual resultou-na-dedução do imposto de
renda, pelas pessoas jurídicas até 50%, liberando recursos
da serem aplicados no financiamento de prOjetes ~iitd~striais,
agroindustriais e agropastoris,-no Nordeste.
Não desconhece oSenado_que, com o _passar do tempo,
esses incentivos fiscais foram estendídos a outraS regiõ~~,_como
a Amazônia, e foram também desviados para se tores da economia, COmo o reflorestamento, a pesca e o turismo, restando,
portanto, um mínimo desses recursos destinados ao desenvolvimento do Nordeste, através do Fundo do Desenvolvimento
do Nordeste- FINO R.
Agora, no Governo Collor, no Plano de Estabilização
Económica, surgíram alguns dispositiyos legais,_-no sentido
da reformulação_da aplicação desses inCentivoS fiscaiS no Nordeste, a partir de lo de janeiro do corrente ano.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, em face disso tudo, o
que podemos constatar é que os recursos para o cust~io do
desenvolvimentO regional do Nordeste foram escaseando, de
tal sorte que a industrialização regional entrou num cornp-assó
de espera muito gr3nde, sem deixar também de lembrar que
ela foi, como não poderia deixar de ser, também, atingida
pelas medidas da política económica de caráter recessivo que
aí estão, e que levaram, de um lado, ~ofech~ento de várias
empresas industriais, em diversas capitais do Nordeste, e,
de outro, como ao sucateamento do parque industrial já instalado, nos chamados distritos industriais, nas inãíOres cidades
da região, Sr. Presidente, Srs. Senadores, refletindo sobre
essa situação que nos conduz a uma crescente defasagem dos
índices de desenvolvimento do Nordeste, em relação às regiões
mais desenvolvidas do País, tomei a Iriiciativa de apresentar,
ao Senado, o seguinte projeto de lei:
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"PROJETO DE LEI N•
Autoriza a conversão em cruzeiros da dívida externa brasileira, para financiamento de projetos destinados
ao desenvolvimento socio-econômico_da região Nordeste, e dá outras providências.

Art. 1
Fica autorizada a conversão em cruzeiros dos
tíiulos da dívida externa brasileira que se destinem ao financiamento de projetes relevantes para o desenvolvimento socio-econômico do Nordeste brasileiro.
Art. 2o:> A emissão dos cruzeiros far-se-á sem deságio
e sua liberação dar-se-á de acordo com o cronogramà de implantação dos empreendimentos, com base em análise conjuntamente desenvolvida pelo BNDS- Banco Nacional de Desenvolvimento EconômíCo -e Social, BND -BancO -do Nordeste do Brasil e SUDENE- Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste, que os recomendarão ao Banco Central
do Brasil.
§ l~' O montante a ser- convertido será de, no máximo,
60% do total dos recur~os requeridos em cada projeto e assumirá necessariarriente a forma de capital de risco.
§ 29 Para processamento das análises, as· instituições referidas neste artigo deverão compor a Comissão de Con-versãoda Dívida Externa para o Nordeste (CODE.N), que apreciará
os projetas a ela Submet~dos, considerando prioritariamente-:
I - o impacto sócio-económiCO e ambiental dos projitos.
II - A viabilidade dos pro jetos em prover incrementos
significativos do nível de competitividade dos bens e serviços
a serem por eles produzidos vis-à-vis o mercado internacional
e sua capacidade de estímulo ao aumento da produtividade
e da mordenização dos _segmentos produtivos já existentes
nos setores específicos de sua atuação.
_
III- Verificação de que as planilhas de custos-de produção dos projetes não ultrapassem os· valores daquelas que
correspodem às das empresas multinacionais.
§ 39 Para fins previstos nesta lei, somente serão analisados_ projetes de empresas de capital aberto/ou as que se
COmprometem contratualmente a: adOtar proVidências legais
e -regulamentares para o registro de abertura de seu capital.
Art. 311 O Banco Central do Brasil dará procedimento
às normas complementares pertinentes.
Art. 4" . Esta Lei entrará em vígor na data de sua publicação;
Art. 5o:> Revogam-se as disposições em contrário.
-sala das Sessões, 23 de setembro de 1991. - Senador
Humberto Lucena.
o:>

Justificação

O Nordeste permanece sendo o tema de maior importância no amplo debate sobre as disparidades regionais, que
até agora rém contribuído fortemente para emperrar o desenvolvimento sustentado do País.
Com efeito, a despeitO âe seus recursos na~urais e de
seu_ de~empenho estritamente económico, que nos últimos
30 anos, propiciou-lhe o enfrentamento de fases recessivas
da economia e dos graves problemas das secas, com o crescimento do seu PIB em nível superior ou equivale!J.te ao do
Brasil, a Região continua a apresentar um quadro desolador
de desigualdade social. A_ desigualdade e a concentração de
sua renda estão a desafiar as- merttes no sentido_ da viabilização
urgente de mecanismos t::apazes de reverter a profunda situação de carência do Nordeste.
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Portanto, há necessidade de que se acolham, se desenHoje, Sr. Presidente, nos meios econômicos e políticos,
volvam e se apliquem os instrumentos legais que permitam a palavra mágica é -a economia de mercado. Esta significa
colocar a região neste camiilho, ou seja, que possam promOver que_os meios de produção são de propriedade_ privada, e proo aumento de empregos e a melhoria da distribuição da renda, pugna que o Estado não deve intervir na economia, já que
o aumento do poder competitivo âOS se-us produtos; incremen- as forças económicas agem em função das oscilações dos pretando significativamente sua cap3dôade fiscal-tributária, de ços._
_
_
_
modo a que se possa ir mais rapidamente eliminando o quadro
A economia de mercado é contrária â economia dirigida.
de miséria absoluta que a tem caracterizado.
Os governos adotam a economia dirigida na atividade privada,
Dentro desse esquema, cabe, portanto, advogar formas opondo~se ou não ao jogo das forças económicas, quando
objetivas de mecanismos, como a de conversão da dívida exter~ meçfiante _leis fixam os_ preços, a taxa de juros, os salários
na, que, criteriosamente desenvolvidos, possam coadjuvar a e o curso de câmbio.
reversão do quadro negativo· antes referido.
O_ que se que~,_ Sr. Presidente_, de_ntrO de-uma ou outra
Do mesmo modo, com que o Executivo já se preocupou economia, é a busca do desenvolvimento, promotor do bemcom o meio-ambiente, parece cabível que nos preocupemos estar social do cidadão.
com resultados positivoS desse instrumento para aplicação em
Somos uma nação ocidental, e estã.moS inseridos na ecoprojetas relevantes par-a o Nordeste.
nomia capitalista. Agora buscamos a econoinia -de mercado,
Há, inclusive, informações de que o Sr. Presi~ent~_ da
b_as_eandQ-nos na filosofia do neoliberalisrilo económico". Mas
República, pelo menos durante a gestão da equipe económica
para se entender o que seja liberalismo económico, é preciso
anterior,comandadapelaex-MinistraZéliaCardosodeMello, saber o que seja liberalismo, segundo Louis Salleron (!~berarecebeu de proposta nesse sentido, a qual, lamentavelmente, lismo e socialism<?- pg. 9). No século do ouro do_libe:ralismo,
até agora não foi riieif:CCdora de atenção.
o sécufo -XIX, esta palavra apenas existia. Hoje podemos
A conversão da dívida externa certamente constitui-se dizer que liberalismo é a doutrina sobre a liberdade. A sacieum processo que sofre certas restrições, pelo seu possível dade se estrutura dentro do liberalismo, e sem se poder ainda
efeito inflacionário, o que, de resto-, se dá com todo o processo defini-lo filosoficamente, quer-se a ~iberdade rla área social.
de endiVidamento externo e, ainda agora, com os investiO liberalismo, além de se infiltrar no domíriío pOlítico,
mentes semelhantes promovidos pelo Governo Federal para chegou também às esferas da economia. No domínio econódefesa do meio ambiente. Contudo a conversão- nesse caso, mico,"o lib~ralismo "aboliu as regulamentações que entravam
um investimento de risco -com a liberação de seus cruzeiros a lib_erdade das pessoas em suas atividades econômícas".
correspçlndentes vinculada a uma programação criteriosamen(L. Salleron- idem- pg. 15). Daí nasceu o liberalismo
te analisada e elaborada por instituições como o BNDES, econômico_e m_ais claramente com o Decreto n~, de 17 de
BNB e Sudene, aliviará os entuais impactos sobre os meios março de 1791 (Lei d'Allarde) que estabelece, em seu artigo
de pagamentos que serão amortecidos ao longo do tempo.
79, que a partir de to de abril, "será livre a_qualquer pessoa
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!)
fazer tal negócio ou exercer tal profissão, arte ou serviço
_ __ _ .
. -· _
_
_ ---· .. --que achar bom". Assim, criava-se a liberdade de trabalho
O SR. PRESIDENTE (Duceu Carne1r0) - Concedo a individual pela supressão dos privilégios corporativos"' (idem
_ pg. 16):
palavra ao nobre Senador Eduardo Suplicy.

O SR. EDUARDO SUPLICY PRONUNCIA
DISCURSO QUE, ENTREGUE Â R-EVISÃO DO
ORADOR, SERÁ PUBLICADO POSTERJORMEN·
TE.

Durante o discurso do Sr~ Eduardo SujJlicy,_ o Sr.
Dirceu Carneiro, Jtt Sec_ret&rio, deixa a cadeira da presidência que é ocUpada pelo Sr. Me ira Filho, Suplente
de Secretário.

O SR. PRESIDENTE (Meira Filho) -A Mesa comunica
ao Senador Eduardo Suplicy que o requerimento de V. Ex~
será anunciado no expediente da próxima sessão. Concedo a palavra ao Senador Ney Maranhão.

o

' O SR. NEY MARANHÃO (PRN - PE. Pronuncia
seguinte discurso. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente,
Srs. Senadores, soinos uma nação" politicamente organizada.
Dentro do Estado de direito, somos urn povo qu·e busca firmarse e desenvolver-se~ Para sermos independentes e soberanos,
é preciso sermos donos de nossas próprias riqUezas~- adminíStrando-as para o bem-estar social de todos os cidadãos. Administrar riquezas e póteil.êíalidades, de um país, é o que se
chama comumente de economia, que é a arte de bem administrar. É também próprio da economia moderar gastos e
prover poupança. Mais do que tudo, a economia trata da
produção, da distribuição, da acumulação e do consumo dos
bens materiais.

: Chegando o liberalismo à economia, Sr. Presidente, aparecem com toda a força do capital e o capitalismo. O capital
entra no risco da economia. Com tal risco, o capitalismo quer
e e:x:j_ge· ó Estado fora da economia. Todas as atividades indevidamente exploradas pelq setqr público, o neoliberalismo visa
a que sejam transferidas à iniciativa privada. ·
A corrente neoliberal, Sr. Presídente, se espraia por nossa
economia. O "que se quer, aqUi e-·a:gorà;ê-aliviaf o- EStado
do peso que tem; O Estado brasileiro, de _um tempo a essa
parte, quis promover o desenvolvimento nacional. Pod~ ser
até defensável Sr._que, em dado momento de nossa história,
õ Estado brasileirO tenha sentido necessidade de ser o promotor do desenvolvimento nacional. O Estado desenvolveu a
energia, o transporte, a com~nicação, entre outras_ ?-tividade~
importantes.- Só que o EstaO.o interveio demais. Cresceu demãis e, hoje, é esse paquiderme que não tem condições de
mais nada desenvolver, sendo sua falência uma coisa que salta
aos olhos.
·o que--Se bUsca, agora, Sr. Presidente, é retir~r o Estado
da economia, diminuir ao máximo sua intervenção, devolvendo à iniciatiVa privada as atividadc!s que elas, por si mesmas, pode explorar e desenvolver, sem a presença do Estado.
O País precisa crescer; Sr. Presidente, e o desenvolvimento é um imperativo. Deserivolver-se para o bem-estar
de todos. E, para que esse desenvolvimento ac_onteça, a _privatização se faz necessária. ·
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De há muito, Sr. Presidente, bato nessa tecla, em muitos até defensora de justiça social. Mas há uma outra que. precisapronunciamentos que aqui fiz, sobre a necessidade da privati- mente, se situa dentro do plano em que V. Ex' colocou o
zação. Diz-se que_o Estado está falido e que o déficit público seu discurso de que o que interessa à empresa é o lucro.
é intolerável. Os tecnocratas encastelados em sua própria ido- O dever do Estado é limitar o lucro para ga-rantir a justiça
latria, são os grandes responsáveis pelo beco sem safda em social. Parece que, no Brasil. estamos exagerando em demasia
que o País está. O que se conStata, Sr. PreS{dente-, é que o liberalismo económico; que é de_ um ângulo tão danoso
as estatais_devoram nossa economia. Por isso, o único caminho quanto era o radicalismo esquerdista. É preciso que nos colopara vencer-se o déficit público,- Já_ que o Estido brasileiro quemos num justo equilíbrio. O Estado não deve ser onípose agigantou demais, é príVatízar as -estatais, exceto as que tente, mas também não deve ser reduzido ao míriímo, Como
estão desejando os-neoliberais do nosso-· tempo. Atentemos
estão ligadas diretamente à segurança na_ciçmal, _ .
_
Há um convencimento geral, Sr. Presidente, de que as a que, quando os desafortunados já não tiverem pelo menos
estatais só dão prejufzo, salvo algumas exceções. Chegou-se, o Estado para apelar, apelarão para a violência.
então, à conclusão de que as estatais de grande porte devem
O SR. NEY MARANHÃO- Senador Josaphat Marinho,
passar pelo programa da privatização_. A Usirnirias, desde o o aparte de V. Ex~ engrandece meu pronunciamento. RespeitO
tempo do Governo Samey, está pronta par~ isso. A abertura V_ Er como professor, como·uma:das maiores inteligências
do capital da Usimiilas renderá muito aõ Governo.
deste Senado, além do conhecimento de_causa que V. Ex~
O sistema capit3.Iista, no qual vivemos, Sr. Presidente, tem dos problemas nacionais. V. Ex~ verificará que no seguitem o lucro como dogma. Por isso, o capitalismo dogmatiza mento de meu pronunciamento, e dentro desta ótica, eu falo
que o poder [)úblico não deve intervir nas atividades privadas. de empresas de segurança nacional, aquelas que darã~_respal
As atividades comerciais e industriais pertencem ao setor pri- do àquilo que o Governo necessifa para melhorár as classes
vado. Não é o objetiVo do Estado visar lucro. Mas é dele menos favorecidas. Então, dentro da ótíca do s_eu aparte,
uma 6tima administração do bem comum. Com certa disci- eu concordo. Mas V. Ex~ verificaif, no final do meu pronunciaplina legal, o poder público tem de deixar a iniciãtiva priVada mento, que compartilho do pensamento de V. Ex~, a quem
trabalhar livremente.
agradeço o a parte.
___
_ _
Sr. Presidente, a iniciativa priVada visa ao lucro. O lucro
Continuando, Sr. Presidente, foi dito na pesquisa que
estimula as atividades empresariais, promovendo, assim, o o programa nacional de desestatização implica na transferência·
desenvolvimento. A concorrência, outro dogma do capita- ou_ venda de algumas empresas estatais para a iniciativa privalismo e princfpio entranhado nas empresas,melhóra:·o piodl.ito da. Perguntou-se ao cidadão se era a favor ou contra.
e baixa o preço, desde que se encurralem os malsinados cartéis. _ _Pela_vox populi 73.6% _foram a favor:_ senador Josaphat
Já a estatização- burocratiza as atividades comerciais e onera Marinho, algumas empresas. O povo está consciente_ da neceso custo da produção.
-sidade urgente dessa privatização. No GoVerno COUor, a-privatização está marchando, está
-18.9% contra; 07.1% não sabem.
Pelo ibope 56.0% foram a favor; 21.0% contra; 22.0%
agindo segundo uma filosofia que acredita na economia de
mercado, no neoliberalismo; mas também baseado nos anseios não sabem.
populares. O povo pensa que privatizar é ínlportante. E esse
"A ampla maioria- dos brasileiros é faVorável à venda
fato foi comprovado por duas pesquisas reali~ad~s, um a pela das empresas estatais, porque -acredita que a desestatização
Vox Populi e outra pelo Ibope. Tanto um iristituto como vai contribuir para o desenvolvimento do País e será positiva
outro constataram que o povo, de todas as classes, está a até mesmo para os trabalhadores das empresas vendidas".
favor de privatizar a ecõriõtriia', fãzeitdo co_~ que o Estado "A pesqu-isa revela que os brasileiros estão com o espírito
se libere _de pisos que·seimpôs e, asSim, burocratizou e emper- aberto com relaç~o aos negódos do Estado". "Nem mesmo
rou a economia nacional O Estado ficará cOm ·um mínimo em i'elação a setores até agora oonsiderados como de alçada
de atividade, principalmente as voltadas para- o sOcial- como exClusiva do Estado a opinião pública é contrária ã privatisaúde e educação, as-outras atividades devem ir para a iniCia- zação. No que diz respeito à siderurgia, energia elétrica, explotiva privada, dentro da economia de mercado.
ração e refino de petróleo, a maioria da população considera
que se trata de áreas onde tanto o Estado como a iniciativa
O Sr. Josaphat Marinho-V. Ex~ me concedo um aparte? privada podem ocupar espàço. Somente os serviços de água
O SR. NEY MARANHÃO- Com· mtiito-prazer, riobre e saneamento básico-, e correios e telégrafos dividem as opiSenador Josaphat Marinho.
·
niôes, d(: acordo com o resultado da pesquisa'', "Sobre a
O Sr. Josapbat Marinho - Nobre Senador Ney Mara- participação do capital estrangeiro, os dados indicam que a
nhão, estou ouvindo-o com a devida atenção. E é natural expressão mais arraigada de um nacionalismo excludente já
que começe por declarar que respeito inteiramente sua po- não tem o trânsitO que tivera no passado. Uma ampla parcela
dos entrevistados (74,8%) é favorável ã participação das emsição.
presas estrangeiras na venda das estatais, embora a maioriã.
O SR. NEY MARANHÃO- Muito obrigado, Senador.
destes entrevistados seja contrária a que o capital estrangeiro
O Sr. Jos~hat Marinho - Entretanto, como esta é fique com o controle acionário daquelas empresas (41,3% ).
"Sem dúvida, o programa de desestatização vai ao enconuma Casa de diálogo e estou a ouvi-lo, permita-me declarar
que não me parece que se deva levar a tanto a ausência do tro_Qas expectativas da maioria da população brasileira (64,5%
Estado. No momento em que reduzirmos o_ Estado a uma dos entrevistados), que lhe chega mesmo a depender maior
situação mínima de poder e autoridade, estaremos criando rapidez no processo de privatização.~·A venda da usiminas, primeira das empresas estatais
na sociedade o domínio de uns e a miséria abs_oluta de outros.
Não é possível, num mundo de desigualdades como o nosso, a ser privatizada, conta com a aprovação-de 55,4% dos entrepretender-se reduzir o Estado e conferir tudo à livre iniciatíva. vistados; somente 24,0% declararam-se contrários_e os demais
Há, sem dúvida, uma livre inkiativa corajosa, progressista, 20,6% mostraram-se indiferentes''.
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"Os dados parecem indicar que as pessoas ·entrevistadas julga certas; na maioria das vezes acompanhamos V. Ex~ e
estão mais preocupadas com o desenvolvimentos do País em o respeitamos, porque V. Ex~ é um Senador que defende,
si do que em definir seus agentes- se o Estado_ou .a.inicíativa principalmente, as cOisas de uma regíão tão ~ent_e- e tão
privada. Isto fica claro quando se pergunta ao público quem esquecida dos poderes públicos, que é o nosso Nordeste, a
será beneficiado com o programa nacional de desestatização. começar pelo grande Estado que V. Ex~ representa. Mas perE ã resposta evidencia que, na opinião da maioria, todos mita-me, Senador, responder ao aparte de V, Ex~: No que
os setores da sociedade ganharão com a privatização". ( Aná- toca âs populações ribeirinhas, hoje, Senador, essas populalise da pesquisa feita pelo BNDES).
ções-não estão tendo ajuda do_ Governo·. Existe um déficit
Então, -a desestatização será boa para:
de 15, 18, -2U milhões de casas populares. Neste pronunciaV p
li
Ibo
menta, mostrarei que o prejuízo das estatais neste ano foi
ox opu
pe acima de 6.5 bilhões de dQiares. Se esse dinheiro tivesse sido
-Os Empresários
80,6%
66.0%. - revertido para os cofres públicos, beneficiaria a população
-O Desenvolvimento do Pafs
77~%
60.11% nas áreas de saúde, educação e moradia.
-O Governo
70.9%
55.0%
V. Ex•, Senador Jutahy Magalhães, falou na Petrobrás.
-A População
703%
56.0%
Foi muito 15om V. E:x•· cltár a Petrobrás, pois trata-se de uma
- Os Trabalhadores das
empresa da qual nos orgulhamos. Aliás, todo brasileiro se
Empresas Vendidas
58.0%
41.0% orgUlha dessa empresa, que é uma companhia competente
_ _:__ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __:__ _ _ __:,..:.:__e um exemplo de competitividade comparável ao das grandes
companhias mundiais. -A-Petrobrás é intocável- essa opinião
Assim', Sr. Presidente, até o povo, em sua sabedoria sim- é unânime - pela sua competência.
ples, acredita que a privatização é--boa- para tOdos.
Ouça, senador, o que VOU ler aqui, porque me chamou
O Sr. Jutahy Mahalhães - Permite V. Ex• um aparte, a atenção. Trata-se 'de um artigo de jornal sobre a decisão
do Tribunal Superior do Trabalho em relação aos funcionários
nobre Senador Ney M=.r~nhâo?
·
da Petrobrás. Existe uma minoria que terifa controlar uma
O Sr. Ney Maranhão- Com muito prazer, nobre Sena~ maioria. A Petrobrás tem cinco miJ funcionários. mais ou medor.
nos. Desses cinco mil funcionárioS, acredito que 80%, talvez
O Sr. Jutahy Magalhães ---:- Senador Ney Maranhão, a
90% não aceitem o que os se_us_sindicatos tentaram fazer.
tese que se contrapõe ã do pronunciamento de V. Ex• foi
· Passo a ler o artigo para V. Ex~s:
colocada em aparte pelo Senador Josaphat Marinho. Em tese,
concordo com o Senador Josaphat Marinho. V. Ex~ está lendo
DECISÃO INÉDITA NO TRIBUNAL
os resultados de uma pesquisa, na qual nada se fala a respeito
A determinação para que os petroleiros reforde melhor distribuição de renda ou de melhor condiç_~o social
nassem
ao trabalho no primeiro turno após o fim
para o País através da venda das ~tatais. _Citarei uin_ caso;
do julgamento da greve da categoria é uma decisão
que V. Ex~ deve con_hece;r_muito bem, que ilustra bem o
inédita do Tribunal Superior do Trabalho (TST):
que pode representar questões sociais levantada$ em caso de
Normalmente, para dar tempo aos sindicatos de levenda de estatais: DisCUtimos, aqui no Senado, na legislatura
varem aos trabalhadores os resultados dos julgapassada, quando o Governo tentou desestatizar o Lloy_d_Bra~i:
mentos, o TST fixa como prazo limite para o retorno
leiro e também a Pronav, lá do nosso São Francisco. Coloao
trabalho o horário de_ zero_ hora do dia seguinte.
cou-se, aqui, no Senado Fed_eral, a seguinte pergunta: a estatal
Os sindicatos que não cumpriram a determinação
está servindo bem? Não, não está, porque o próprio Governo
de retorno imediato já estão devendo _Cr$100 mil
contém a receita da companhia. Se passar para um particular,
à Petrobrás.
como será feito o transporte daquela população ribeirinha?
A determinação do TST __foi uma resposta ã
Quem terá recursos 'piara pagat que o -novo proprietário terá
resisténcia dos petroleiros em aceitar a Justiça do
que cobrar para auferir lucro na sua empresa? Não me diga
Trabalho como poder moderador nas negociações
V. Ex• que o proprietãrio particular vai ter pteocupações socom a empresa. O Comando Nacional dos Petro~
ciais com a empresa. Essa é a: questão levantada, aqui, pelo
leiros, que reúne os 19 sindicatos da categoria em
muitos casos, nossamaior preocupação é com relação ao protodo o País, chegou a comunicar fornl-almente ao
blema social. Não poisuo essa visão de que, vendendo as
Presidente do TST, Luiz José Guimarães Falcão,
estatais, estará resolvido o problema nacional. No caso da
-que não reconhecia a legitimidade daquele tribunal
Usiminas, estamos começando mal. Não digo se é tanto por
para julgar as questões trabalhistas. O comandO só
questão de preço, do momento apropriado; digo que estamos
comparec_eu à audiência de conciliação, na última
começando mal, porque estamos iniciando dentro da ilegalisegunda~feira, após receber intímaÇão judicial neste
dade. Não estamos respeitando a legalidade para a venda
sentido, despachada por Guimarãe~ Falcão.
da Usiminas. Quando se fala em e$tatal, fala-se em Pe~r~brá_s,
fala-se em Vale do Rio__Doçe, fala-se em Banco do BrasiL
Um património de 200 bilhões de dólares está nas mãos
Então, veja V. Ex~: se formos vender tudo isso, vamos sucatear de cinco-mil funcionários. Como disse, desses cinco mil funcioaquele património do Brasil, do nosso País, para vendermos nários, 90% não concordam coirl O que eStá fazendo o c_oínan-a quem? Ao capital estrangeiro ou a esses c~rtéis que V. do desse sindicato. Temos que manter o monopólio, mas transEx~ tantas vezes aponta aqui e combate? Quem_ irá pegar
ferindo-o para toda a sociedade; não podemos deixar nas
esse património nacional? VamoS ver Com relação ã da V si- mãos de uma única companhia o controle de produtos essenminas.
ciais como gás e a gasolina. Cliarrio a atenÇãO -dos líderes
O SR. NEY MARANHÃO- Senador Jutahy Magalhães, sindicais que não respeitam sequer o Superior Tribunal do
V. Ex~ é, como sempre, defensor intransigente das coisas que Trabalho. Vamos entregar ã iniciativa privada esta distribui-
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O SR. NEY MARANHÃO ~~n-.

-

Dentro da ~sua plataforma
~

. O Sr. Amazonino Mendes- Enfim, para~átr-errülf3.r, gOstana de louvar o oportuno pronunCiamento de V. Ex', que,
com palavras simples, traz verdades inexcedíveis pã.i"a a Nação
e para nós todos e que está a reclamar, urgentemente, de
cada consciência polítiCa da Nação. No meu modesto perito
d_e vista, temos de, abdicar, o mais iápido possível, de nossas
Siglas partidárias, que praticamente não existem, com honrosas exceções; dar uma trégua ao velho hábito de fazer-se oposição por oposição; esqueCer-Se do posSível suces_so dós- outros,
e pensar única e exclusi vament_e na Nação. Tra_go__esse modesto
aparte a fim de parabenizar a sua oportuna iritervenção nesta
tarde. Preparamo-nos para discutir uma matéria _muito complexa que vem precedida da possibilidade, ou não, de portar
a _reden~ão nacional, que é o ch~mado "Emendão", com questoes mm to polêmicas, haja vista-O -que acoritece com seU art.
19 , sobre o qual juristas da nomeada, da respeitabilidade de
dois ilustres Senadores que aqui honram esta Casa, sobretudo
os Senadores José Paulo Bisai e Josaphat Marinho se manifestaram. Não há dúvida de que essa disposição vai Ser e-Xti'cmamente salutar, e não sei até qu-e ponto, na defesa da brasilidade
e do futuro, deveremos curvar-nos ã excelência.. da_ pureza
e do direito ou à oportunidade do aspecto político, ou simplesmente nos cingirmos à análise simples, perfunctória, superficial e deixar passar,_ "empurrar com a barriga", o que o
nosso País tem feito ao longo do tempo, anatomatizando a
classe política peran-te o povo. Para não m_ais me--alongar.
agradeço a gentileza de V. Ex~, a quem cumprimerito e empreSto a minha solidariedade por seu pronunciamento.
·
O SR. NEY MARANHÃO -Senador Amazonino Mendes, como homem de- uma região sofredora, cOrno eX--Governador do grande Estado da Amazónia, conhecedor profundo dos problemas nacionais, V. E~ nesse aparte vem fortalecer minha tese, vem ajudar-me, alertando os líderes dos
partidos, independentemente de sigla partidária, no sentido
de que nos unamos todos. O C_ongresso vai adotar uma posição
decisiva na união e na saída do País do atoleiro em que se
encontra. Da mesma maneira que o Congre-Sso Nacional aprovou uma constituição que nos confere muitos poderes, os
líderes deveriam olhar menos para 1994 e 1995 e ajudar o
atual Governo, que foi consagrado por 35 nillhões de brasileiros e que tem procurado entendimento com as forças vivas
da Nação.
Este Senado já deu provas contundentes da responsabilidade e conscientiiação dos problemas do País, inclusive
através da Resolução no 58, que freou o endividamento dos
Estados e Municípios, negociada com os Líderes dqs partidos
de Oposição, principalmente os Senadores Ronan Tito, Mauro
Benevides e Fernando Henrique Cardoso.
No Emendão, o art. 52, § 6~> fecha O Ciclo do comando
da Presidência da República com a competência do Senado
Federal no controle das dívidas dos Estados e Municípios.
Como sabe V. Ex', um vereador, em Manaus. recebe
quase três vezes o ·que nós, Senadores, recebemos. De quem
é a culpa? Do Congresso Nacional. Fomos nós que abrimos
essa torneira, porque, na consitituição passada, os proventos
eram disciplinados: um deputado estadual ou um veredador
não podiam ganhar mais do que dois terços do salário de
um deputado federal ou senador. Não se diga, portanto~ que
não podemos modificar alguns pontos nessa Constituição, pois'-
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isso·--se faz neceSsário segUindo a sábia ori-entaÇão dõ Senador
Josaphat Marinho.
Assim, Senador Amazonino Mendes, as palavras de V .
Ex~, um homem de grande experiência, muito me incentivam
nesse pronuncia:m:ento-que estou-fazendo neste momeiito.
Então, por que não priviltizai"? Por que não tirar das
cõsta:s do Estado o paquiderme da estatização que nos levou
à bancarrota? Por que não deixar o Estado livre de cuidados
e tributações que podem ser, com sucesso, cuidados na iniciati~a privada? ASSim proceden~o, creio eu, o déficit público
crurá como um encanto, e o Estado estará livre para cuidar
e orientar tão-somente a parte social do desenvolvimento integral do País de que estamos tão necessitados.
A Usimirias, Sr. Presidente, está pronta para ser privatizada. Vozes localizadas estão contra.
As razões contrárias não são bastante válidas. Se queremos entrar numa economia de mercado, se queremos entrar
na economia liberal, Sr. Presidente, por que não privatizar
tudo, ou quase tudo, e por que não privatizar a Usirniilas?
0- controle da Usiminas, atraVés dOs pregões da Bolsa
de Valores do Rio de Janeiro, será leiloado. Trata-se da maior
empresa siderúrgica do País e a primeira a ser privatizada
no Governo Collor. Se esta privatização tiver suceSso outras
se seg~irão. É a marcha da desestatização da economia. A
Usiminas é tida como modelo das estatais. Fatura 1,8 bilhões
de dólares e teve um lucro de 11,3 milhões de dólares no
ano passado. A produtividade da Us_iminas a coloca entre
as primeiras do mundo. Sua produtividade é de 381 toneladas/
homem ao ano, média superior à do Japão e Alemanha Ocidental. Há bancos, indústrias, consultores, todos interessados
na empresa. Os recursos humanos da Usiminas são administrados de tal maneira que sua privatização não é enCarada
C~<? um bicho de sete cabeças. Quanto a este fato, a Usiminas
está impossível. O" prOcesso de sua privatização em nada afetou
o andamento normal das atividades da companhia. Até o
ano passado, 60% do que a usina. produzia eram dirigidos
eara o ~erca.do interno e o restante para o exterior. Agora,
!fletade ~o aço da usina embarca para o exterior. Isto prova
que, quando lhe convém, a empresa tem condições de disputar
o mercado_ internacioilal.
A _Usiminas sempre investiu nela mesma, desde a sua
fundação. Consta em seus estatutos que 0,5% da receita da
empresa deveria ser obrigatoriamente aplicada em pesquisa
e desenvolvimento._ É seu plano investir 718 milhões de dólares, até- 1993, e somente com seus recursos. A Usiminas.
tão diferente_ das outras estatais, quase não tem dívida. A
sua é de 200 milhões de dólares e está sendo amortizada
normalmente, tanto assim que, daqui há dois anos, não terá
dívida mais nenhuma.
Hoje, a Usimilla:S: precisã:"ctc! mais investimentos. O aço
é cada vez menos lucrativo no mercado internacional. Só empr~sas com grande capacidade de oferecer produtos mais sofistíC~-~õS a preços~_cómpetitivos -pOdem ter vez. Esse aparte
ad1C1onal de _capital, o estado não pode fazer. Tanto assim
_q~e as outras se~e siderurgias controladas pelo estado deverão
ser transferidas para o setor privado:
A Usiminas é lima estatal com jeito de empresa privadã.
E para que_ ela_ prossiga em seu desenvolvimento exemplar
deve ser pnvatlzada, e o desafio da privatizaçãcr"é- tomá-la
se_po_~síve_l, ainda melhor. A Usimiitas está pronta para ~
pnvatJzaçao. Qualquer _que venha ser seu novo acionista cOntrolador dificilmente deixará de ser uma fábrica de recordes
de índices de produtividade, como sempre o foi. (cf. Revista
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Exame - Guilherme Barros - págs. 66-69 -- ed. 488, 18
de setembro de 1991).
A Usiminas~ Sr. Presidente, é um caso-à: parte. A revista
Exame faz urna outra análise sobre o desempenho das estatais.
EstamOs vivendo--uma brava recessão, e as estatais foram as
menos atingidas por ela. Enquanto as vendas das empresas
estrangeiras caíram em 20,6% e as nacionais em· 28,0%' a
queda da venda das estatais foi de apenas 1,4%. Mas os piores
desempenhos foram justamente das estatais, pois a ·rentabilidade de seu patrimóniõ foi negativa; em -2,7%, enquanto
as empresas e-strangeiras tiveram taxas pOsfiivas de 5,4% e
as nacionais em 2,2%. O índice de endividamento das estatais
é de 55,4%, contra 48,0% e 54,4% para as empresas privadas
brasileiras e estrangeiras. A liquidez das estatais é de 0,27%,
contra os de 1,04 e 0,84% para as empresas priVa.das brasileiras
e estrangeiras.
Segundo a revista Exame, Sr. Presidente, isto rião é e_Qisódico, mais éuma situação de forma sistemática; numa ãnáliSe
que vai de 1975 a 1990-.
Quanto a_os_ lu_cros líquidos, de 1989 para 1990~ as estataiS
apresentam a pior performance. Comparando as estatais às
empresas nacionais ·e estrangeiras, é apenas no Setor das estatais q\Ie os lucros de 1980 (de US$2,2 bilhões) se transformam
em prejufzo em 1990 (US$6,4 bilhões).
Vejamos a análise do comportamento das estatais entre
as 20 empresas mais destacadas:
-nove estatais ficam entre 20 empresas de maior lucro;
- 15 se situam entre ·as 20 com maiOreS prejufios;- nenhu~
ma estatal se encontra entre as 20 mais rentáveis; cihco figuramentre ás 20 menos rentáVeis; nenhuma estatal figura entre
as 20 empresas menos endividadas; quatro aparecem entre
as 20 mais endividadaS; nenhuma estatal está entre as 20 empresas de maior liquidez; de 20 empresas que eritrãfãm no
vermelho, dez são estatais; das 20 que s~íram do vermelho,
apenas uma foi ·estatal; apenas nove estatais estão entre as
20 maiores einpregadoras.

O Sr. Amir Lando- Permite-me V. Ex• um aparte?
O SR. NEY MARANHÃO- Com prazer ouço V. Ex•
O Sr. Amir Lando - Nobre Senador Ney Maranhão,
a minha preocupação, que faço questão de registrar, resume-se
no fato de saber até onde o Governo_ ªvaliQU aS conseqüências
da privatização, sobretudo, nessa área de produção de aço.
Sabemos que o aço é uma matéria estratégica e fundamental
ao desenvolvimento do País. A _alienação desse patrimôitio
tão reclamado pelo Governo significa, em muitoS caSos;:não
apenas a privatização, mas a infemacíonalização, que faz parte
do mercado e não há como se evitar. Afinal de contas, prega-se
que a economia modema deve estar aberta ao _capital estrangeiro. É uma pregação-. Mas os países desenvolvidos não
abrem mão desta prerrogativa-. E a minha preocupação é saber
até onde a venda da Usiminas e, sucessiVamente, de oUtras
estatais do ramo, implicará o--desmonte da produção de aço.
Talvez amanhã estejamos vendendo minério e recebendO aço
no País. Esta indagação que faço para a qual não tenho resposta, mas ela está no íntimo de minhas reflex_ões _e me deixa
deversas preocupado. Não sei se V. Ex~ tem uma palavra
de conforto para essa indagação, que pode ser mera ficção
mental.
O SR. NEY MARANHÃO- Senador Amir Lando,a
pergunta ·que V. Ex• nos faz é de grande seriedade. Logicamente, temos que acompanhar com cuidado esse processo
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de privatização. Vou dar um exemplo a
Ex~ do que ocorre
no campo de exploração de minério em nosso País. V. Ex~
sabe tanto quanto eu que a nossa Constituição~ ·como está,
vedou praticamente todos os investimentos estrangeiros na
área. Hoje, quem tem esse controle são os_ gran_de~ olig()põliqs
nacionais. Existem os Antônlos Ermírios de Moraes, os Antunes de Oliveira, o Projeto Jari, há o "hoinerri da- GlObo"
e tantos outros. Pena que o Secretário do Partido Comunista
Chinês não tenha vindo ao Brasil, agora, por motivo de grande
-enchente ocorrida naquele pafs. Mas ele iria dizer ao Presidente Collor que a China Comunista - aliás-, êU diSse isso
num programa de televisão -_é O- único lugar no mundo
em que o comunismo deu certo. Há dez anos, estão abrindo
a sua economia ao capital estrangeiro, e-nquanto nós, ainda
hoje, estalnos pensando em colocar uma zona de- exportação.
No governo Sarney, foram criadas quatorze e nenhuma foi
n:iontada até hoje, porque ainda está no papel na _mesª dos
-tecnocratas; na China Comunista existem onze Zonas de.expor-:.tação. A Zona de Chan-zen, colocada a cidade de Hong-Kong,
coin 365km 2 já tem prontos/O%, e !aturá pormês 500 milhões
de dólares, enquanto que nós ainda estamos engatinhando
para montar uma zona de exportação. Queria Deus qUe seja
no nosso Suape Como desejam os Senadores MaiiSueto de
Lavor e Marco Maciel.
O Sr- Amir Lando- A minha preferência é pelo Estado
de Rondônia.
O SR. NEY MARANHÃO - Temos que nos arriscar
nessas coisas, temos que abrir o mercado para o-capital estran·
·
·
- ·
geiro.
A China Continental quer negociai inclusive o minério
com o Brasil. Ela tem grandes investimentos de Minas de
cromo com a Austrália, mas da maneira como_ estão as nossas
leis aqui, a China Continental não tem interesse, logo, temos
que abrir essa área do minério, porém com cuidado. Logicamente, não podemos deixar que certas empresas tenham maioria. É preciso que tenhamos, pelo menos, um certo controle.
Mas é preciso abrir o mercado para o capital estrangeiro.O Sr. Amb- Lando- Nobre Senador, V. Ex• entendeu
bem a minha preocupação. Não me sinto absolutamente atendido nela, mas, certamente, esse dado, irei pesqUiSá-lo. Minha
indagação é até quando a privafíZ3.ÇãO desse setor significa
um desmonte e perda no controle da produção de aço, porque
sequer consta em qualquercláusu1a, na aliemlção oU na pri\.'atização, a obrigatoriedade de continuar funcionaDâo a produção.
O SR. NEY MARANHÃO- E mais ainda, Senador ...
O Sr. Amir LW..do - Quer díier que faz parte do jogo
do comércio, essas empresas poderem comprar e não produzir.
O SR: NEY MARANHÃO- Claro.

O Sr. Amir Laudo- V. Ex~ há de convir que neSSe
mercado, nesse ramo, o preço é-ninharia: um bilhão de dólares, mas para o controle, nem é necessário, evidenteniente,
se gastar essa quantia; às vezes, para uma multinacional isso
si_gnifica uma aquisição estrategica, para o seu ramo de negócio, para o seu comércio. É sobre essa indagação que eu
gostaria de_ouvir um diagnóstico profundo, mas não vou exigit
isso de V. Ex•, é uma inquirição que me- asSaltou e para
a qual não tenho uma resposta definitiva. Mas, V. Ex• entendeu, penso que temos que ir para a privatização, não sou
contra; agora, existe um modus in rebus, algo que se chama
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justo preço". A Constituição- é clara, quer dizer, na aquisição
de bens de particulares, o poder público deve pagar o justo
pteço. Na venda dos seus bens, a regra é a mesma para os
dois atas.
O SR. NEY MARANHÃO - Isso. é uma regra interna·
cional.
O Sr. Amir Lando- Exatamente. PriV-atíZaÇ-ãó não se
confunde com malversação do património público.
O SR. NEY MARANHÃO - Claro.
O Sr. Amir Lando- Privatizaçã_o n_ão é _uma ação entre
amigos onde se divide o patrimôrtio, ortde se assalta o patriR
mônio público. Essas preocupações, eu gostaria de v-é-las res-

pondidas, não somente por V. Ex\ mas pelos próprios fatos,
são minhas, de V. Ex~ e de todo brasileiro de bem, de quem
ama este País, de cada homem público compromissado com
o bem de todos. Essas questões, a da transparência, sobretu_do,
a da negociação, são inerentes a um ato p4blico,_onde a publicidade é um elemento constitutivo do ato_ público; e é na
publicidade que vemos a transparência e, mais do que isso,
a moralidaQe. O negócio tem que ser hfgido, correto, inquestionável quanto a sua lisura. Então, queremos ver esses elementos muito bem estampados nesta negociação chamada privatização.
O SR. NEY MARANHÃO- Estou de ae9Jdo com V.
Ex~

O SR. PRESIDENTE (Meira Filho) -Senador Ney_ Maranhão, a Mesa acompanha com vivo interesse, como serripre,
o discurso de V. Ex~, mas cumpre o dever de dizer-lhe que
o seu tempo já terminOu.
-0 SR. NEY MARANHÃO- Sr. Presidente, peço descul·
pas, pois sei que V. Ex• tem para com o modesto orador
uma paciência de 16.
Termino assim, imediatamente, para cumprir as determinações desta Presidência, enfatizando o que ·dísse no início
de meu discurso. Estamos dentro do sistema capitalista, e
buscamos, no neoliberalismo económico, nossa entrada na
ec_onomia de mercado. Assim, a concorrência será -Um meio
de nossas empresas entrarem na produção do melhor e mais
barato. O déficit público é assombroso e precisamos dele nos
livrar. Piivatizar-as eStatais é um dos meiOs encontrados para
tirar o estado da economia. O _desenvolvimento promovido
pelo estado deve estar setorizado, principalmente nos se'us
aspectos sociais. Assiin, privatizãr as estatais é um imperativo·
pela filosofia da Economia de mercado e pela vivênciã do
neoliberalismo económico.-Tenho dito. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Me ira Filho)- Concedo a palavra
ao nobre Senador Mansueto de Lavor.
O SR. MANSUETO DE LAVOR (PMDB- PE. Pronun·
cia o seguinte discursos, Sem revisão do orador.)-:- s·r. Presi~
dente, Srs. Senadores, na realidade, já estava inscrito para
falar hoje sobre esse tema da privatização da Usiminas. Por~
tanto, este meu pronunciamento aqui não pode ser interpretado como uma defesa ou c-omo uma contraposição direta
ao discurso que pronunciou oom toda a sua capacidade, com
toda a sua competência, o Senador Ney Maranhão, eminente
Líder do Governo na tarde de hoje, e Líder da Bancada
do PRN nesta Casa.
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É preciso que alguns pontos sejam mais aprofundados,
e é isso que vou tentar fazer, junto com meus colegas que
me dão a honra de me ouvir nesta ocasião.
Primeiramente, gostaria de trazer 3:0 Plenário uma manifestação feita através de uma caria de ariálise económica·,
política e social, referente a esse assunto. Essa publicação
se _chama Momento Nacional e faz uma comparação muito
interéssante corri aquele episódio da derrama,- uma revolta
ocorrida em Minas Gerais às vesperas do lançamento de um
imposto por parte do Governo de Portugal, virando como
que-a situação. "A reação popular de Minas". E assim o
texto da publicação Momento Nacional:
~'Há P:9.!JCO_ mai_s de duzentos anos, Minas_Oerais sublevou-:_~e contra o despotismo do estado português, que inSistia
em manter a província condenada à marginalização económica. Hoje, num processo similar, os mineiros_se· mobilizam
para impedir que, em nome da modernidade, se aliene o
património da Usiminas, uma das empresas estatais mais rentáveis d_o país.
oa mesma maneira como em 1789, os incorifidentes marcaram a data do levante para o último dia do prazo de cobrança
da escorchante derrama, os atuais defensores da integridade
económica do Estado esperam parar o processo de privatização da estatal antes_ da venda da siderúrgica mineira.
A mobilização em defesa da Usiminas re-úne amplos setores da sociedade mineira, de entidades empresariais, como .
a Federação de Indústrias do Estado de Minas Gerais, as
sindicais, como a CUT - Central Única de Trabalhadores
- e a Força Sindical e envolve também parlamentares de
diversos partidos e os próprios partidos políticos, pois há o
consenso de que a privatização das estatais não poderia ser
desencadeada justamente por uma empresa que tem pautado
sua ~.tuação por critéríos que privilegiam a capacitação t~C!J.O
lógicã., a bausca da produtividade e a eficiência operacional.
Está em jogo, com a decisão do Gov-erno, a própria política _de privatização, uma vez que a escolha da UsimiriiiS contraria ós preceitos que fizeram com que o Programa de Desestatização obtivesse ampla aceitação da sociedade."
Em suma, estamos de acordo com todos os dados aqui
trazi4os pelo eminente Líder Ney Maranhã0 a quem tanto
-prezamos e que realmente merece o nosso apoio_ em muitas
das suas posições. Além da cordial e fraterna amizãde que
mantemos no nosso trabalho parlamentar, S. Ex~ do lado do
Governo e eu na Oposição, mas sempre com o mútuo respeito,
e na hora da defesa dos interesses do nosso Estado estamos
juntos, realmente.
_
_
__ _
Mas nesse ponto há _divergências, não quantO aos números. S. Ex~ trouxe' aqti!,_Por exemplo, números interessantes
sobre a produtividade da empresa, sobre a produção da empresa, sobre o faturamento global da empresa e sobre o seu
lucro líquido de US$11,3 milhões no exercício passado, quando_ muitas empresas, até multinacionais, estão operando no
veimelho.
O nobre Líder, Se_nador Ney Maranhão, trouxe todos
ess_es daçlos com os quais queremos concordar. São exata·mente. esses núrilerás que noS tia"zein ci.qui defíitindo ·a nossa
posição, demonstrando que não há como explicar a colocação
da Usírriinas como a- prioridade absoluta na lista de privatizações.
Se o grande argumento da privatização é_ a_q~ele elefante
que ·está na propaganda, aliás é necessário se faZer· um levantamento dos custos dessa propaganda sobre o Programa Nacional de Privatização. Creio que aquilo que o Governo vai fatu7
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rar com a privatiZação da Usiminas- não vai dar para pagar é ,vivamente interessã.do nessa questão da privatização da Usia conta deste ano da propaganda da privatização. E isso expli- minas.
ca, em grande parte, a tal da aceitação popular. O resultado
Ouço o aparte do nobre Senador Josaphat Marinho.
das pesquisas. E claro que é uma das técnicas de propaganda.
O Sr. Josaphat Marinho- Nobre Senador, ninguém é
É preciso martelar a mentalidade e o subcons-ciente da popula- contra a privatizaçãO como um programa fundado em priOrição. É o mass midia. Se não for assim, não seinvestiriam
dades.
·
milhões e milhões na propaganda.
O SiCMANSUETO DE LAVOR - Exatariiente.
Então, é preciso sãber- quanto o governo investiu para
modificar o ponto de vista do povo, para induzir a população
O Sr. Josapbat Marinho- Isso precisa ficar muito claiõ.
no sentido do __ programa de privatização, uma vez que não Mas isso significa que ao Governo cumpria Iazer o levanta~
há nenhuma versão contrária pelos meios de propaganda. menta adequado, verificar quais a,s_·em.presas que são mais
Iss_o, de certa maneira, é uma questão injuSta, é um princípio onerosas ao Estado, ao seu orçamento, ao seu crédito? e cuidar
da democracia que nãocalha bem com a própria democracia. de privatizá-las: O que não se eniende é que a privatização
É o governo ter o poder de, utilizando~se dos recursos públi~ comece por uma empresa que, ao invés de ser um ónus, é
cos, investir maciçamente' no rilass Jilidia, nos meios de comu- um testemunho de êxito na ação empresarial do Estado. Isto
nicação social, somas fabulosas, algumas dessas somas ~plica significa que dando preferêtlcia à privatiZação da Usiminas
das sem licitação, como constata o Tribunal de--contas da o Governo entrega à iniciativa privada o filé mignon e fiCa
União. São veiculaçóes diárias a favor da sua tese, da tese com a carne e com o osso.
do governo~ que nem semp'i"e é a tese da: sociedade; do inteO SR. MANSUETO DE LAVOR - Exatamente. Muito
resse, do objetivo do governo, que nem sempre são os interesses da s_ociedade cotno um todo. E aí é que está a questão obrigado, Senador Josapaht Marinho. V. Ex' diz com toda
que levanto desde logo: é lícito fazer uma campanha como a clareza aquilo que tentei dizer anteriormente. É que realessa da privatização, uma propagaflda mãsSiV3. como essa, -mente o filé mignon está sendo privatizado. O osso e a carne
a peso de ouro, como está sendo? Talvez todo o ouro ~da de terceira ficam com o Governo, -aando prejuízo. Portanto,
privati:iação da Usiminas não seja Suficiente _Rara pagar a aí está-a contradição entre a proposta do Governo de privat~:
conta das agências e para pagar aquela conta do elefante. za~ão da Usiminas e tudo aquilo que ele está divulgando pela
Pergunta-se: e o outro lado? E a parcela da sociedade, como televisão, pelas cadeias nacionais de emissoras de rádio. À
vimos aqui, praticamente toda Minas Gerais? A--questão, co- privatização seria uma maneira de tirar um pesó das costas
mo vamos ver, não- e de Minas Gerais. A questão não é, do Estado para que ele pudesse, investindo não mais em emsequer, nem do mérito da privatização._ A_questão que se presas deficitárias, investir na saúde, investir na educação
põe no caso da Usiminas é uma questão de-legalidade e tam- e no bem-estar de todos os cidadãos.
Ora, com essa tese eu concofdo. D meti ~artido, o
bém uma questão de moralidade. A Folha de S. Paulo de
hoje, traz uma nota, a qual comentaremos depois, dizendo PMDB, também. Ninguém é contra. Nós queremos um Estado
que um dos condestáveis e eminência pardas desta República mais ágil, mais moderno, sem carregar ónus e cartórios que
é o maior interessado e o maior beneficiário na questão da só levam prejuízos para toda a coletividade.
Mas, Sr. Presidente e Srs. Senadores, realmente este disprivatização da Usiminas. Vai ser, vendendo todas, um dos
- -· seus sócios-InajOritárlos. ~
~cüiSCi iião é propriame-nte de COntestação ao eminente Líder
Então, a questão que se põe é esta: com ~ssa indução, Senador Ney Maranhão, mas é,_apenas- já estava iri~crito
com esse investimento nã propaganda, COIT' aquele elefante antes para reiterar minha firme posição.
Além -de prestar a minha solidariedade a todos aqueles
lerdo aparecendo aqui, a Usiminas está enquadrada nisso?
É algo que não rende para o Estado? Está dando prejuízo? que estão lutando para que C? processo de privatização da
É uma empresa paquidérmica, do ponto de vista de lentidão Usiminas não seja ~fetuado como foi, inclusive com suspeitas
e de falta de eficiênCiat~ão. Exatamente naquela altíssima, de ilegalid~de, não apenas suspeitas·; mas já çom dedsões,
intenssíssima propaganda do Governo é que não se vai enqua- venho rend~! a minha homenagem~ Justiça brasileira. Venho
drar a Usiminas. A Usiminas não está_ ~fiquadi"ãda naquele rep.de(minha homenagem ã -Justiça. brasileira na pessoa do
tipo de estatização que o Governo propõe à sociedade. "Esta- eirriil~lite· iüiz Federal, Dt. Cesar Augusto Baptista de Cartizar para tornar d- Estado mais_ leve, estatizar para não se valho.
O Juiz Federal Cesar Augusto B~aptista de Carvalho prolainvestir recursos do Estado em empresas em pré~falência, em
empresas não rentáveis.'' Nada disso correSponde à realidade tou na sexta-feira p~ssad_a uma $e_ntença contida em 27 páginas
da Usiminas. É, portanto, uma injusfiça parãcOffi ós mineiros. ,a respeito da ação popular, cujo autor foi o econoniista Marco
Antônio Martins, mas que teve o apoiamento de pers-onaO Sr. Josaphat Marinho- Permite-se V Ex• um aparte?
lidades de toda a sociedade civil brasileira, a, _começar pelo
O SR. MANSUÉTO DE LAVOR- Ouvirei V. Ex• e~· emirifmte ex-GOvernadOr de Pernambuco, Presidente da As~
sodação Brasileira de Imprensa, jornalista Barbosa Lima So~
seguida, Senador Josaphat Marinho.
_
brinho.
É uma inju~~Çf! para com os acionistas da Usíminas, é
Primeiramente, como em toda sentença, o juiz analisa
uma injustíça para com todos os _seus -diretores, todos os seus
gerentes, todos os_ seus operários e é- umãTnjus~i_ça n~o apenas os fatos. E afirma que O autor poPular, o economista Marco
para Minas Gerais, mas pata a capacid{lde gerericiai do País. Antônio Martism direciona em três frentes o seu ataque à
O Estado brasileiro ainda náo pode deixar, neste momento, decisão do Governo de divulgar o edit!).l__ que será cumprido
totalmente, iniciativas como a Usiminas, principalmente como caso a·justiça não O suSte até amanhã-:
disse aqui o Senador Amir Lando se se trata d_e uma empresa
"a) O acordo de acionistas firmado entre o BNde um setor estratégico; talvez não tão estratégico como o
DEs, a Siderbras e a Nippon Usiminas, operação que,
petróleo, quem sabe, mas tanto o que o governo japonês
no seu entender, constituiu-se dito ajuste em flagrante

e

'6328 Terça-feira 24

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL(Seçao II)

lesividade ao patrimônio público, posto haver permiR

tido a transferência para a sócia estrangeira parêela expressiva do controle da União n<J efocada estatal,
isto sem qualquer justificativa. de ordem económica,
legal ou contratual.
b) O item 3,3,1,7, do Edital não estabeleceu quais·
quer critérios e procedimentos para avaliação do valor
à vista e --de mercado das moedas que servirão para
liquidar as operações da privatizaÇão,-e nem mesmo
qualquer intenção de respeitar o art. 49, I, da Consti:.
tuição Federal e o art. 59 da Resolução n9 82, do Senado
Federal;
c) Aviltamento_do valor de mercado da Usiminas;
em decorrência do lançamento no mercado de forma
atabalhoada, de bilhões de ações -da empresa a ser
privatizada, limitando-S'e artificialmente a capacidade
da União em obter o melhor preço de mercado, na
operação."
Isso, o juiz faze-rido- o-relatório da sua sentença. -Depois
disse:
"Despachei determinando fosse ouvido o Ministério Público Federal."
Estou lendo trechos da sentença para que os Anais da
Casa registrem essa decisão de um eminente magistrado fede-ral. E esta é a homenagem que presto, de certo modo, à
Justiça brasileira. Não é só a -oposiçã:_o que está reagindo,
não são apenas vozes isoladas da sociedade, como se quer
insinuar através da divulgação de pesquisas.
O jUiz determinou que fosse ouvido o Ministério Público
Federal e o Ministério Público Eederal não apenas apoiou
a petição do autor popular, mas pediu que houvesse um aditamento ã petição inicial, com invocação do_ poder geral de
cautela do juiz, baseado no Código de Processo Civíl, art.
798, para requerer liminar contra o aumento de capital social
da Usiminas e, em decorrência, contra o acordo celebrado "
entre acionistas e contra o leilão de ações _desta companhia.
O Ministério Público Federal, por determinação do eminente juiz federal, expressou a sua posição nos seguintes pontos:
"a) o-aumento do capital social da Usiminas estabelecido na 58~ Assembléia Geral Extraordinária _de
Acionistas constitui inegável ofensa à Lei, pela inobservância das disposições contidas no art. 49, do Decreto-Lei n'? 1._678, de 22-2-79, com o·que "o leilão da
Usiminas_está viciado, porque colocará à venda o capital aumentado por vício de um procedimento absolutamente nulo, nos termos da lei.
b) O aumento tle capital social resultou em uma
redução do controle acionário da União, restando dessa
diminuição especiã.l favorecim-ento "à NIPPON, cuja
participação acionária, resultante do mesmo aumento,
elevou-se de 4,65% para 12,88%, mediante um acordo
que a favoreceu, sem que seus créditos fossem_certos
(e muito menos líquidos), além de prescritos".
c) O acordo questionado constitui compromisso gravoso ao património nacional, não se esgotando no
âmbito de relações meramente privadas subsUmindose, por isso mesmo, à- regra cOJ:ltida no art. 49, I, da
Lei Maior.
,__.
Tanto o ãutor popular como o Miriisterio-.Público
Federal, postulam pela suspensão dos efeit<?S dq"Edital;.:
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o que, em português claro, significa dizer da_susp_e_nsão
do leilão das ações ordinárias- ã Ser realizado em
24-9·91, às 14 horas, Portanto, amanhã,"
E vem, depois, a decisão do eminente Magistrado.
.. A doutrina ministra que "o deferimento da liminar pressupõe a necessária_ e cumulativa satisfação de
certos requisitos básicos, que se expreSsam (a) na plausibilidade jurídica .da tese esposada (fumos boni iuris),
(b) na possibilidade de prejuízo decorrente do retardamento da decisão postulada (periculum in mora), (c)
na irreparabilidade ou insuportabilidade dos danos
emergentes dos próprios atos impugnados e (d) na necessidade de garantir a ulterior eficácia da decisão."
(D,J, 10-11-89- Pág, 16879 -Min, Celso de Mello),
Dentro desses quadrantes, pois é que me pronunciarei sobre a medida acauteladora requerida.
Defiro o -irigresSo do M.P.F. no feito, assim como
o aditamento à petição inicial.,
O eminente Juiz Federal descreve todo o histórico do
aéór'do de acionistas que favoreceU a _uma enip-resa eStrangeifa,
conforme denuncia o próprio MinistériO" Público. Além do
autor popular, descreve tudo. É uma análise histórica bastante
longa. P:ara, d~QOis, coriduir ~obre esse assunto da negociação._
--~assamos, agora, à conclus_ã9. É uma longa sentença:, ''Conclusão:
20. Diante de todo o exposto, chega-se à conclusão segundo a qual:
a) a recomposição da participação acionária da
União, com a respectiva e conseqüente diminuição da
SJDERBRÁS no capital da USIMINAS só é possível,
na medida em que tal recomposição dependa ~de voto
da União na assembléia geral da SIDEE.B_RAS, ante
existência de lei que a-autorize;
- :
b) a utilização do benefício fiscal pela USIMI·
NAS, já que estabelecida por lei, é inatacável.
'Assim é que~ abstraindo-se o que dizem o autor
popul<l_r e o MPF a respeito do acordo combatido e,
levando-se em conta tão só a posição ofiCial dos fatos
-assumida na forma das -transcriÇões acima, temoS o ·
seguinte quadro:
a) houve estreme"cimento das relações Brasil-Japão em razãO-da participãÇã() acionáriã da NipponUsiminãs na Usimirtas, isto no início dos-~pós SO.
b) as ações representativas dos aumentos de capi-tal de 1982 e 1984 foram emitidas pelo seu valor nominal, sensivelmente inferior ao valor patrimonial e foram
iritegralizadas pela Siderbrás em 15 meses_, _sempre pelo
mesmo-valor nominal, o que teria diluído a participação
dos acionistas no capital da empresa de 14%, mais
ou menos, a 4,8%, a tarito Contrióufu- a- utilização do
incentivo fiscal IPI, por parte da Siderbrás.
c) o Governo Brasileiro (Presidente Samey) auto- rizouo reexame da questão já sepultada pela Siderbrás,
encampando a idéia da cessão gratuita de ações de
propriedade da Siderbrás para a Nippon Usiminas, BNDES e outros acioniS:taS minoi:itáiiOs~ "de foirila a restabelecer, por este caminho a participação percentual
de todos os acionistas.,. -~d) a Procuradoria-Geral da FUenda Nacionalopi- nou sobre o problema considerando prescrita qualqUer
4
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ação da Nippon Usiminas para obter a recomposição
de sua participação acionária. e) ainda a PGFN, no mesmo parecer, informa que
em face do princípio da inalienabilidade dos bens públicos, a União Federal, não poderia, sem autorização
legal, promover a cessão gratuita das ações em favor
da Nippon e que a utilização do incentivo do IPI em
benefício --da Siderbrás guarda respaldo legal, sendo
inatacável.
f) a Nippon aumentou sua participaÇ§:Cf aeionária
adquirindo ações ao preço- de emissão de Cr$39, 79
(trinta e nove cruzeiros).
__
É fato inControverso-que, sob a roupagem jurídica
de um aumento de capital, a União Federal experimentou sensível redução no controle acionário da Usiminas, ao mesmo tempo em que a Nippo-n ____: Usiminas
sustentou uma posição amplamente favorável na parti- -cipação como acionista da -empresa.
O acordo questionado deve, portanto, ser submetido ao crivo-do Judiciário, tendo-se por mira os pressupostos essenciais do ato administrativo, de onde avulta,
em primeirO plano a legalidade.
Ao enfoque da legalidade, verifica-se que o acordo
não guardou respaldo legal."
E por ar vai a sente-nça do juiz, dissecari~o todos os a tos
que levaram até ao edital de privatização. E~s_e~ atos que
antecederam já vinham, realmente, resUltando em atas lesivos
ao património da União e favorecendo, entre outros acionistas, essa chamada Nippon Oversea, uma-empresa de capital
japonês.
Por fim, vem a questão: o preço págo foí compatível
e justo? A operação foi legal?
E a resposta do eminente Magistrado é: não.

"E não foi legal, porque estribada em ato administrativo onde o agir na Administração resValou em irremediável, insanável e inapelável ilegalidade!'
Isso é o que diz a Justiça brasileira, na liminar que conce;. ·
deu à ação popular:
"Além do mais convém fique registrado também
o problema do preço estipulado para as ações na composição acionária da Nippolt e d3. ceSsão gratuita pela
Side~brás ao BNDES, do seu direito de subscrição das
novas ações, resultante do aumento de capital, do que
resultou a diluição injustificada da participação da
União no capital da Usiminas, o que contraria frontalmente o disposto no art. 170, § 1•, da lei 6.404/76.
Nesse particular concordo, com plenitude, com
as asseverações deduzidas no parecer .da lavra do SubProcurador Geral da República, Dr. Álvaro Augusto
Ribeiro da Costa, verbis: '"Há outro aspecto importante
de ser evidenciado preliminarmente: a fixação do preço_de Cr$332,85_por mil ações estipulado, como mínimo,
para o leilão de ações ordinárias -da Usiminas, fixado,
em 31-5-91, no item ~.33. do Edital de Alienação do
capital social da Usinas, sete dias após o acordo com
aNippon.
A emissão das açóes da Usiminas, ao preço de__ _
Cr$39,79/1000, sem observância da regra estabelecida
no parágrafo 1' do art. 170 da Lei da Sociedade Anóni-.
mas."
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E por aí vai o eminente magistrado, apontando uma seqUência de irregularidades flagrantes sobre os atos antece-

dentes ao edital e sobre o próprio edital.
Conclui a sentença nos seguintes termos:
"Não se está aqui questiánando o processo de privatização levado a cabo pelo Governo Federal, política,
aliás, no meu entender, da maior valia ao desenvolvimento do País.
Na responsabilid-ãde de julgador, cumpre-me submeter-me aos preceitos da lei, resguardando o património público que, na espécie, está exteriorizado no
- ·--coiltrole acionário da União, na Usiminas, controle
esse que, no dizer do autor popular, constitui uma
posição de força, uma predominância a qUe eU acrescentaria uma representação monetária que integra o
património do seu detentor.
Ante o exposto, concedo a liminar para suSpender
o leilão das açóes das Usinas Siderúrgicas de Minas
-- Gerais S.A. - U:funilias, objeto dó Edital n~ PNDA
01191 Usimili3.s, -previsto para o dia 24 de setembro
de 1991, portanto, amanhã.
Ofíde-se etc. Brasflia, 20 de setembro de 1991.
Assinado: César Augusto Batista de Carvalho, Juiz
FederaL"
Argumenta-se, agora, Sr. Presidente, Srs. Sena-dores, que
o referido juiz não tinha competência. A competência não
é do Juiz da s~ Vara Federal de Brasília, mã.s de um dos
jufz.es das~ Vara- se não me engano- de um Juiz Federal
de Minas Gerais.
Essa questão de incompetência invalida esses argumentos
jurídicos levantados Pelo Juiz Federal da s~ Vara Federal?
Não irá invalidar certamente. O que se espera é que o juiz
federal das~ Vara de Minas Gerais, ou a jufza, nãõ-sei bem,
tenha uma certa rapidez para que, acolhendo os argumentos
jurídicos de seu colega, estritamente técnico-jurídicos de seu
colega de Brasília, posSa sustar, amanhã, o leilão da Usiminas,
vez_ que, tanto o edital para sua realização, quanto os atos
que antecederem_ esses editais, lesaram ou tentam lesar o património da União. A esse respeito, não há dúvida, a Justiça
se pronunciou pela sentença que acabei de comentar, do eminente jUiz das~ Vara Federal de Brasília.
O Ministério Público, igualmente, se pronunciou através
das duas Procuradorias, e que gerou essa sentença, como
também do Subprocurador que, realmente, ensejou a remessa
ao Senado da República de uln ofído do Procurador-Gera!
da República, Dr. Aristides Junqueira, no sentido de que
esta Casa apreciasse ou avaliasse aquilo. E o Senado, atrávés
da sua Comissão de -Constituição, Justiça e .Cidadania, apreciou aquela posição do Ministério Público e favoravelmente,
mediante o relatório do eminente Senador Maurício Corrêa,
isto é a posição dé Proclira<;ioria da República, hoje, é uma
posiÇão que fOi esposada pela Comissão de Constituição, Justiça e Cidªdania do Senado.
Há, portanto, af, uma posição do Senado, que é uma
Casa política, através de sua Comissão de Constituição, Justiça
e Cidadania, mas não houve, ainda, a posição do plenário,
porca usa de uma manobra que enviou ma~éria eminentemente
técnica e jurídica - porque não se entrava no mérito da
privatização, mas apenas nos seus aspectos de ilegalidade --:para a Comissão de Assuntos Económicos; a posição do Ministério Público Federal é contrária também, ao lado da Comissão
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de ConstitUiÇão, Justiça e Cidadania e há, agora, a posição

da Justiça Federal bra_sileira contrária, conforme sentença do
eminente Magistrado das~ Vara, Dr. César Augusto Batista
de Carvalho, Juiz Federal das~ _da Justiça Federal de Brasília.
Sr. Presidente, Srs. S_enadores, resta agora, uma vez que
a questão, sob o aspecto jurídico, é bastante clara para nós,
para a maioria daqueles que se debruçaram sobre ela~ esperar
a palavra final da Justiça. Se a sentença do juiZ de- Brasília
não valeu, esperemos que a Justiça Federal, sediada em Minas
Gerais, tenha a suficiente _rapidez para se pronunciar antes
da realização do leilão.
E, se esse leilão for realizado, a posição ou a decisão
da Justiça pode fazer retroagir os seus efeitos e anular a realização do leilão. Aí, sim, haverá prejuízos para a própria imagem
do País e prejuízos para a Usiminas.
Gostaríamos que, ao invés da anulação do__leilão, com
repercussões muito graves, até internacionalmente, porque
grande parte ou parcela dos acionistas são japoneses, são
também alemães e bancos estrangeiros, portanto, a repercussão é bastante negativa no caso de anulação deste leilão,
mas gostaríamos que houvesse, realmente, uma antecipação
da Justiça no sentido de sustar por mais 30 dias, a fim de
que os aspectos de ilegalidade fossem sanados e se pudesse
fazer um leilão de privatização, se é assim, se se tem que
fazer, se se tem que começar pela Usiminas, contrariando
até as próprias propostas do Programa de PrivatiZação, que
se faça a privatização da Usimin_as.
- --_c- -Mas o mínimo que se possa esperar, Sr. Presidente, Srs.
Senadores, é que a privatização obedeça à lei, à Constituição
do País. É o mínimo que se espera. Também, é claro, que
obedeça certos aspectos da moralidade.
Esta nota, saída hoje, na Folha de S. Paulo, na página
9, precisa de um certo esclarecimento. Toda a- página está
falando da questão do leilão da Usjminas e da sentença da
ação popular do economista Marco Antônio Martins, da sentença do Juiz Federal de Brasília, da possibilidade desta sentença, por questão de competência judiciária, não se-r acatada
e do pronunciamento da Justiça Federal, sediada em Minas
Gerais. Mas lá embaixo, em letras miúdas, a Folha de S.
Paulo traz uma matéria cOiri a seguinte manchete: "PC Farias
seria beneficiado no processo de privatização da Usiminas."
Ai, sim, preciSamos de uma explicação do Líder do Governo
na Casa, da Bancada do Governo e do próprio Governo.
A denúncia é de um Deputado Estadual do PT de São
Paulo, chamado Ivo José. S. Ex~ diss_e que o empresário Paulo
César Farias será· um dos grandes acionistas da primeira estatal
a ser privatizada. Ele se valeu de inside information, informa~
ções privilegiadas dentro da própria Casa à qual pertence,
que é o Governo, e o.parlamentar petista insinuou que "O
PC obteve informações privilegiadas, sahendo antes do processo de privatizaçãO e, por isso, pass01ra comprar-grandes
quantidades de TDAs, uma vez que esses pãpéis seriam supervalorizados porque foram utilizados como moeda, naquela
grande cesta de moedas, para o pagamento das ações da V siminas.
Essa guestão aí, Sr. Presidente, _precisa ser realmente
avaliada. E uma questão ética, o Governo do Presidente Collor é ético, pelo menos diz que é. Então é preciso esclarecimento_ sobre esta nota, que não é uma acusação nem rima
denúncia deste Senador, mas é de um parlamentar paulista,
que foi publicada hoje no jornal Folha de S. Paulo.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, em conclusão a essas minhas palavras, e diante de todo aquele histórico da sentença,
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com alguns detalhes que estarrecem aos brasileiros- porque
essa sentença é a história da entrega do património nã.cional
a empresas estrangeiras. Aliás, são 27 páginas, eu não leria
tudo porque passaria uma hora abusando da paciência dos
eminentes Senadores, e ainda há outros colegas que vão falar
na tarde de hoje. Mas o Juiz declara que "não se trata de
nenhuma xenofobia, eu não sou contra o ingresso de capitais
estrangeiros no País." Eu também não sou contra, o PMDB
não tem nada contra o ingresso de capitais estrangeiros no
País.
Cito aqui o casO' da China, que está abrindo muito a
sua economia, concordamos que o Senador Ney Maranhão,
inas pergunto: quantas siderúrgicas chinesas fOram privatizadas? Não vão ser privatizaaas, nã.da- qlie fOi impOrtante
ou realmente estratégico, e não é apenas a China como pafs
socialista, o Japão também. O Japão, que está aqui comprando
parcela substancial da Usiminas, não permite absolutamente,
é um Estado muito cauteloso e até protecionista no que se
refere ao ingresso de empresas estrangeiras na sua economia;
não é que ela seja totalmente fechada.
Nós só gostaríamos que o País tivesse aquelas cautelas
que tem o Governo japonês no que se refere ao in-gresso
de capitais estrangeiros nó Japão. Bastava isso; -que ~tivesse
as mesmas cautelas. Contra ti-usts, contra cartéis. Perguntem
se na China ou no Japão haveria a possibilidade de haver
esses cartéis da fabricação de automóveis: o mercado privilegiado, a reserva de mercado por dezenas de anos, aqui, para
fabricar aQuilo que o Presidente Collor-chama de carr.oças.
Por que ocorreu isso aqui? Porque o próprio -Governo fezuma defesa da economia nacional às avessas, isto é, toda
proteção ao capital internacional e nenhuma defesa do capital
nacional.
Mas a sentença do eminente juiz-federai é toda uma
história de como se entrega uma empresa, às vezes, até gratui~
tamente, ao capital estrangeiro. A discussão é se a Usiminas
deve ou não ser v-endida ao capital privado, mas o_ que está
nessa sentença não é isso, Sr. Presidente; é uma rejei~ão,
uma doação, feita pelo BNDES, de direitos da Usiminas a
empresas estrangeiras. São doações. Pe_ço,aqui, àqueles que
tiverem dúvidas daquilo que estou afirmando que leiam as
27 páginas dessa sentença do eminente juiz das~ Vara Federai
de Brasília.
Mas, ao lado disso; Sr. Presidente- vou terminar, pois
sei que V. Ex• está, digamos assim-, esperando a minha conclusão, porque estou já ultrapassando o meu tempo, gostaria
de conclamar os próprios companheiros do Congresso Nacion3.1, os meus pares, tanto da Câmara dos Deputados como
deste Senado da República- Senado que tomou, realmente,
uma posição corretíssima, uma posição sábia, uma posição
não extremada nem apaixonada, diante do problema da dívida
externa, da negociação da dívida externa. O Senado tem méritõs e, neste caso;teni força moral para posiCiona-r.:.se, ta-mbéri:t,
em defesa dos interesses nacionais.
Gostaria~ de dizer o seguinte: é preciso revitã.lizar-se, nesta
Casa e na Camata dos Deputados, a Frente Nacional Parlamentarista ou a Frente Parlamentar. Nacionalista. O Nacionalismo, Sr. Presidente, S~~- Senadoi-es, não é algo u!!_rapassado
nem démodé. Quahdo se fala em nacionalismo, ouve-se logo:
"Olha, está com saudades da década de so···. ComO Se o-nacionalismo fosse uma tese ultrapassada. Vejam bem, é tão ultrapassada que, por questões nacionalistas, está havendo uma
guerra civil na Iugoslávia; por questões nacionalistas, sobretudo, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas ·está se
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sariais; coino a Federação das Indústrias .de _Minas_ Çcrais,
contrárias à privatização da Usiminas.
- ~ort"~nto, é preciso que todos os segmentos civis, a ABI,
presidida por Barbosa Lima Sobrinho, a OAB, os sindicatos
de economistas, sejam envolvidos nesse diálogo.
O SR. PRESIDENTE (Meira Filho) - Solicito a V. Ex'
que seja breve, porque há outros oradores inscritos.
O SR. MANSUETO DE LAVOR- Vou concluir, Sr.
das maiorias da sociedade, para defender os interesses da Presidente.
É preciso-que essas articulações de Parlamentares, organiUnião e o patrimóriio público nas três esferas do poder, temos
como que uma obrigação maior. E nesse sentidO nã9 ___ v~jo zados na Frente Parlamentar Nacionalista ou em outros grupos como um instrumento, um movimento, uma ~nsti~Uíç.ãõ 9,ue -e até nos partidos, realtnente che_gue não só à sociedade civil,
prestou tantos serviços à causa nacional - como a frente mas que haja uma articulação também com os militares da
Parlamentar Nacionalista- possa estar no gelo ou ser conside- ativã e da reserva. Aí diz-se: ..Já se está pregando a conspirado como algo ultrapassado, de tal modo que alguns colegas ração, porque falou-se com militar; discutiu-se, articulou-se,
já é conspiração, já está cheirando a golpe". Nada disso.
tenham vergonha de dizer: usou nacionalista".
Sei que os militares estão preocupados com isso e precisam
Pois bem, quero dizer que a razão deste meu pronuncia- também participar dessas discussões; precisamos saber disso.
mento não é sequer uma questão partidária, uma vez que
Assim como, no caso da internacionalização da A mazôo meu partido, o PMDB, não se reuniu-para tomar posição. nia, os militares estão preocupados, pronunciam-se, com toda
Estaria avançando o sinal se estivesse com este pronuncia- a razão, com os baixos soldos da sua tropa, emitem notas
mento a interpretar o pensamento da Bancada do PMDB - isso não é de _se admirar - , no caso desses processos
no Senado. Não. Estou aqui como um Senador que procura de privatizaÇão - em outras palavras, signiliCãin desnaciodefender o seu Estado e a sua Pátria. Nesse sentido, penso nalização - queremos conversar com os militares, da ativa
que o processo de privatização da Usiminas está lesª,gdo os e da reserva, porque creio que eles têm um contributo a dar
interesses do nosso País. Não é-ãpenas uma questão de Minas a esse respeito ao País, como têm os civis, õS políticos, os
GeraiS, mas---nacional. Assim me posiciono.
advogados, os economistas, os empresários, os trabalhadores,
Çreio que ab ensejo dess_a lllta de resistência contra o como temos todos nós, Sr. Presidente. Essa é uma questão
processQ de privatização da Usimínas, devemos_ r~tomar _as eminentemente nacional, na qual é preciso ·envolver todos
teses nacionalistas que animaram tantos movimentos no passa- os segmentos vivos do País. Não pode ser um ato imperial
do em defesa da Petrobrás, do monopólio do pe"tróleo. Porque do Presidente, que diz: "Quero e Seja- ü:!it0".1Ss0 não é possíeu, pelo menos, não tenho ilusão, Quando li, Sr. Presidente, vel. Por isso, Sr. PreSidente, alonguei-me, mas termino renSrs. Senadores, a proposta de emenda constitucional, chama- dendo minha homenagem à Justiça brasileira, que, através
da ''Emendão'' não fiquei, absol!!_tarp.ente, com qualquer dúvi- do eminente juiz da s• Vara do Distrito Federal, fez todo
da: que o objetivo é -o-deSmonte do património--público brasi- esse relato histórico do caso da Usimínas, do beneficiamento
leiro em favor de grupos dominantes nacionais e em favor de empresas estrangeiras - está aqui na sentença do juiz
de grupos internacionais. Quando se propõe ali a queda do - e no fim se pronunciou peremptoriamente contra,_ não
monopólio na importação do petróleo, na importação e expor- à privatização em si, nem sequer à privatizaÇãO dã Usimillas,
tação de produtos derivados do petróleo, realmente, está-se mas aos aspectos da legalidade que foram feridos frontalmente
querendo derrubar uma histórica, uma importante, uma estra- pelo edital e pelos atas que antecederam ao edital no caso
tégica conquista do povo brasileiro, feita através das suas dessa privatização.
.
lideranças, inclusive do trabalho, da luta, da garra, da Frente
Quero, Sr. Presidente, agradecer à atenção com que V.
Parlamentar Nacionalista.
Ex~ aguardou o ponto final do meu pronunciamento e dizer
Ao lado dessa reativação da Frente Parlamentar Naciona- aos eminentes Colegas que, realmente, nesta questão o Conlista, aqui, no Collgresso Nacional, é preciso qne esclareçamos gresso não foi Omisso; a Câmara e o Senado já haviam se
a sociedade, CO!ll instrumentos menores, com meios peque-nos pronunciado até antes do ofício do Procurador-Geral da Repúem comparação-aon1rcursosqrreo -uoverno tem na- sua máqui- blica, quando aprovou, na Comissão de Justiça, o projeto
na de propaganda- o seu elefante invadindo as repartições da Senadora Júnia Marise, de Minas Gerais; por outro lado,
para dizer que o Estado está realmente pesado. Mas, devemos o Senado ratificou essa posição quando aproVou o relatório
do Senador Maurício Cofrêa.
ir à sociedade civil para esclarecer que o processo de privatiMluito obrigado, Sr. Presidente. (Muito bem!)
zação, em si, não-ê--n-ãda. É preciso privatizar. O Estaâotem hotéüi?- Privatizem-se os hotéis; o Estado tem fábricas?
Fábricas sejam privatizadas. -É Preciso estabelecer critérios
(DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR~ SEtransparentes, como aqui preconizou o Senador J osaphat MaNADOR MANSUETO DE LAVOR EM SEU DISrinho. _
_
_
CURSO.)
Defendo uma articulação com todos os segmentos da
sociedade. Aí estão as grandes centrais de trabalhador~ conCONCLUSÃO
tra esse process_o de privatização. Algumas, como a CUT,
totalmente contra toda e qualquer privatização; outras, como
Nesta data faço conclusos ao M. M. Juiz Federal da s~
a Força Sindical, acreditando que, em tese, o processo de Vara do Distrito Federal, Dr. Cesar Augusto Baptista de
privatização pode ser avaliado - até apoiado - mas o da Carvalho, do que livre este termo, em 14~9-91- Lauro Lima
Usiminas deve ser rejeitado. Aí estão as organizações empre· de Oliveira, Diietor de Secretaria.

esfacelando, porque aquelas nações que formavam um grande
império imaginaram que deviam ter a sua oportUnidade nos
concertos das nações, como -é o caso da Iugoslávia, Croácia,
Eslovénia, que desejam a sUa independência. Seriã. iSSO-ultrapassado? Seria ir nã coTITraináo da hístóriã., Sr. Presidente,
Srs. Senadores? Não.
Desta forma, o Brasil,-através das suas lideranças, principalmente através dos seus parlamentares federais, estaduais,
daqueles que têm mandato popular para defender o interesse

~~-
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ã'õ ·_argumento de que _ali tramita idêntica ação_, o que inforVistos, etc.
,
.
- .... ,-__ ....
_ _
maria litispendência e prevenção.
Trata~se de ação popular, com pedido de liminar, com
Decido.
vistas a impugnar supostos vícios contidos no Edital PDN-A01191/Usimis, expedido com o objetivo de alienar ações do
A doutrina ministra que "o deferimento da limin.ar prescapital social da_ Usirnin_as SiderQrgicas de Minas Gerais - - Supõe a necessária e cumulativa satisfação de certos requisitos
básicos, que se expressam (a) na plausibilidade jurídica da
Usiminas.
.
o autor popular direciona seu ataque, em três frentes tese esposada (fumus boni iuris), (b) na possibilidade de predistintas: a) O acOrdo de acionistas fir_ln_ado eritre· o··BNDES, juí:i~. deç9rrente do ~e_tardamento 4a decisã9 postulada (peria Siderbrás e a Nippon-Usiminas, operação que, no se~ enten- culum in mora), (c) na irreparabilidade ou insuportabilidade
der, constituiu-se dito ajuste em flagrante lesividade ao patri- dos danos emergentes dos próprios atos impugnados e (d)
mônio público, posto haver permitido a transferência para na necessidade de garantir a ulterior eficácia da decisão."
a s_ócia estrangeira parcela expressiva do controle da União (D.L 10-11-89- Pág. 16.879- Min. Celso de Mello).
Dentro desses quadrantes, pois, é que me pronunciarei
na enfocada estatal, isto sem qualquer justificativa, de ordem
económica, legal ou contratual. Reforça, o demandante seu SObre a medida .acautela,dora requerida.
Defiro o ingresso do MPF no feito, assim como o aditaraciocínio, conCluindo que o acordo questionado restringiuRse
a mero instrumento de doação de dinheiro públicq a particu- mentqJ petição inicial.
Deveras, tratando-se de ação visando anular supostas ilelares; b) O item 3.3.1.7. do Edital não estabeleceu quaisquer
critérios e procedimentos para a avaliação do valor à vista galidades administrativas praticadas contra o património púe de mercado das moedas que servirão para liquidar as operaR blico, justifiCa:...se plenamente a intervenção do órgão minisções da privatização, e nem mesmo qualquer intenção de resR terial, no exercício de suas funções íristitucion:ais e·manã.das
peitar o art. 49, I. da Constituição Federal e_ p artigo 5" da do comando constitucional estatuído no art. 129, III, da ConsResolução n~" 82 do Senado Federal; c) Aviltamento dç yalor _ tituição Federal.
de "mercado da Usiminas; em decorrência do lançamento no
Demais disso, a própria Lei n~" 4.717/65 prevê expressamercado, de forma atabalhoada, de bilhões de açó~~-4aempre mente posição de relevo ao Ministério Público, que será necessa a ser privatizada, limitando-se artificialmente a capacidade sariamente intimado para acompanhar o feito (art. 7~", I, a),
da União em obter o melhor preço de mercado, na operação. "cabendo-lhe apressar a produção da prova e promover a
Despachei determinando fosse ouvido o Ministério Públi- respons_abilidade, civil ou criminal, dos_que nela incidirem .....
co Federal (fls. 402).
_
_..
. _
__
fart. 6~, § 49), podendo, ainda, no caso de o aut_Or- desistir,
Na peça de fls. 507/25, o paquet Federal, alegando defesa "promover o prosseguimento da ação" (art. 99 ).
do patrimôn·io público, na forma prevista no art. 129, III,
O Edital PND-A-01/91-USIMINAS sob a rubrica PENe§ 1~", da Constituição _Federal, combinado .com o__;;~_rt_ígo b,
c e parágrafo úniCo, b, e c, da Lei 4.717/65, articula_~~P_e_d_i_do DÊNCIAS COM NIPPON USIMINAS (9.1.7.2), refere-se
'
de Aditamento à petição inicial, com invocação ·do poder ao acofdo_impugnã.do nos seguintes'termos:·
geral de cautela do Juiz (CPC art. 798), para requerer liminar "9.1.7.2. PENDÊNCIAS COM NIPPON USIMINAS
contra o aumento de capital social da Usiminas e, em decorrêR 9.1.7.2.1. ORIGEM DAS PENDÊNCIAS
No início dos anos 80, as relações Brasil-Japão comenica, contra o acordo celebrado entre a_cionistas e con1;ra o
çaram a ser afetadas em razão dos seguintes fatos relacionados
leilão de ações dest~ companhia."
com a participação da NIPPON USIMINAS:
Deduz o M.P.F, em síntese:
__
a) O aumento do capital social da Usiminas estabelecido
afEm-3 de agosto de 1977 foi celebntdo, no Japão, acorna 58~ Assembléia Geral Extraordinária de Acionista, con:stitul do de acionistas entre SIDERBRÁS, BNDES e NIPPON
inegável ofensa à Lei,_pela inobservânciadas disposições conti- USIMIN""AS, em que se definiciril as-fOntes de recufsos para
das no art. 4', do Decreto-Lei n' 1.678, de '22-2-79, com o a implantação do III Estágio de Expansão da Usina Intendente
que "o leilão da Usiminas está viciado, porque colocará à Câmara. Neste acordo, ficava· asSegurado que os incentivoS
venda capital aumentando por vfcio de um procedimento abso- fiscais representados pelos créditos do Imposto sobre Produtos
Industrializados IPI, instituídos através do Decreto-Lei n~"
lutamente nulo, nos termos da lei".
b) O aumento de capital social resultou em uma red~ção 1.547, de 18de abril de 1977, que beneficiaram toda indústria
do controle acionário da União, restando dessa diminuição siderúrgica_ brasileira até 1991, seriam concedidos diretamente
especial favorecimento "a Nippon, cuja participação acioná- 'e de forma integral à USIMINAS, no caso_ dos créditos de
ria, resultante do mesmo aumento, elevou-se de 4,65% para IPI gefados pela própria empresa. Entretanto, o procedimento
12,88%, mediante um acordo que a favoreceu, sem que seus adotado posteriormente não permitiu a materialização desse
créditos fossem certos (e mllito menos líquidos), além de pres- acordo, na medida em que os_ crédito_s gerados pela USIMINAS passaram a_ ser apropriados unicamente pela SIDERcritos".
_ ~_
c) O acordo questionado constitui compromisso gravoso BRÁS e distribuídos em suas empresas controladas como um
ao patrimônio nacional, não _se esgotando no âm_bito de relaR todo. Este procedimento foi questionado pela NIPPON USIções meramente privadas, subsimindo-se, por isso mesmo, MINAS, pois transferia recursos da USIMINAS- e, portanto, património de todos os seus acionistas - para apenas
â regra contida no art_. 49, I, da Lei Maior.
Tanto o autor popular como o MinistériQ Público Federal, um deles, a SIDERBRÁS. O valor destes créditos de IPI
postulam pela suspensão dos efeitos do Edital, o que, em gerados pela USIMINAS e, portãnio, Passiveis de serem apliportuguês claro, signifiCa dizer da suspensão do leilão das cados em ~~JJ plano de expansão, atingiram no período de
1981 a 1990 um valor equivalente a US$ 261 milhões. (A
ações ordinárias a ser realizado em 24-9-91, ãs 14 horas.
O Banco Nacional de Desenvolvimento Económico e So~ partir de junho de 1990, com infcio do processo de liquidação
cial interveio nos autos pedindo a remessa dos autos ao Jufzo da SIDERBRÁS, a USIMINAS voltou a beneficiar-se inteda 8' Vara da Seção Judiciária do Estado de Minas Gerais, gralmente do incentivo do IPI).
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b) A NIPPON USIMINAS também questionou os procedimentos adotados na integralização de ações emitidas por
força dos_ aumentos do capital da USIMINAS, aprovados nas
Assembléias Gerais Extraordinárias realizadas em 20 de abril
de 1982 e 26 de novembro de 1984, bem corno a bonificação
de ações deliberada na Assembléia Geral Ordinária de 30
de abril de 1983 .. As açõis resultantes dos referidos aumentos
do capital foram emitidas pelo valor nominal e integralizadas
a prazo pela SIDERBRÁS, sem a devida atualizaçãomonetária, o -que ocasio:nO~u ·a- diluição impreVista da participação
acionária dos ACIONISTAS MINORITARIOS. No caso da
NIPPON USIMINAS, essa diluição implicou na Tedução de
sua participação-de 17%, detida imediatamente antes de 20
de abril de 1982, para 4.7% do capital total da USIMINAS.
As questões relativas ao crédito do IPI e à diluição da participação acionária foram objeto de contestação expressa por
parte da NIPPON USIMINAS. Esta entendia, inclusive, que
a forma de equacionamento deveria necessariamente implicar
no recebimento gratuito de ações detidas pela SIDERBRÁS,
em quantidade suficiente à recómposíçáOde sua posição acionária para 14% do capital total da USIMINAS. Tais questões_
extrapolaram o âmbito SIDERBRÁS-NIPPON USIMINAS,
continuidade do relacionamento dos próprios países:- Coinó
forma de tentar superar o impasse existente, o Governo Brasileiro, em 1989, reconhecendo a procedêncía das reclamações
da NIPPON USIMINAS, encaminhou Projeto de lei ao Congresso Nacional objetivando viabilizar a pretendida_ cessão
gratuita de açOes aos ACIONISTAS MINORITÁRIOS. Este
Projeto de Lei foi enviãdo através da Me_nsagem n9 580, de
26 de setembro de 1989, da Presidência da República, devidamente acompanhada da Exposição- de Motivos n~ 183 de 15
de setembro de 1989, dos Ministros da Fazenda, do Planejamento e do Desenvolvimento da Indústria e do Comércio,
autorizando a SIDERBRÁS a retificar as Assembléias Gerais
de 1982 e 1984. Com a edição da LEI e a inclusão da USIMINAS no PROGRAMA, estas questões passaram a ser condu__
zidas no seu âmbito.
9.1.7.2.2. EQUACIONAMENTO DAS PEND~NCIAS
A negociação levada a efeito com a NIPPON USIMINAS, no âmbito dó PROGRAMA, permitiu que a rei:óriipó'
sição da sua participação--acionária se realizasse até-12,88%,
através de aumento do capital, cujo preço de emissão reproduzisse as condições equivalentes àquelas auferidas pela SIDERBRÁS em 1982, 19E3- e 1984, que, corrigidos monetariamente
e ajustados à atual base acionária da USIMINAS, resultou
no montante de_Cr$39,79 por mil ações, preço válido para
a data da Assembléia Geral que viesse a deliberar sobre o
aumento do capital. Neste sentido, o preço de Cr$39,79 por
mil ações não guarda relação com o valor económ.ico da USIMINAS, representando, conceitualmente, a compensação dos
ACIONIST AS MINORITÁRIOS pela diluição injustificada
imposta na década passada.
Nesta negociação alterou-se, portanto, a concepção que
norteava o Projeto de Lei referido_anteriormente, p_ois a recomposição acionária dos ACIONIST AS MINORITÁRIOS
passou a ser efetivada mediante a aquisiÇão de ações e não
mais por cessão gratuita de ações. ~or outro lado, a NIPPON
USIMINAS, ao tempo em que cOncordava com o esquema
de recomposição, também abriu mão de sua reclamação sobre
a utilização do incentivo fisCal de IPI por parte da SIDERBRÁS.
.
Como resultado desta negociação, -chegou-se~ celebração
do ACORDO, que, além de equacionar em definitivo as pen-
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dências com os ACIONISTAS MINORITÁRIOS, permifíu
a superação de 9utras questões de natureza jurídica e societária, julgadas como _óbices ao desenvolvimento da USIMINAS. Cópia do ACORDO é· parte integrante do PROSPECTO.
9.1.7.2.3 Bases do Acordo
Em 15 de abril de 1~91 a Comissão Dinetora aprovou
os termos finais do Acordo, cujos elementos fundamentais
podem ser agrupados em dois conjuntos: a) revisão de vários
dispositivos estatutários e outros vinculados a acordos societários fixados ao longo do tempo, que regulavam as relações
entre os acionistas e a Usiminas, e que era necessário serem
cancelados ou modificados para adequá-la aos padrões de
uma companhia aberta; e b) definição das condições para
recomposição das participações acionárias dos Acionistas Minoritários.
-Destacam-se os seguintes pontos do Acordo, que representam alterações relativas a direitos detidos _anteriormente
pela Nippon Usiminas: a) o cancelamento do "Mutu~l Consultation Memorandum", celebrado em 22 de fevereiro de 1978,
que previa consulta prévia Ob!igatória Parã deliberações de
Assembléias G_erais, no prazo de 45 diâs, prorrogável por
igu~l período; b) extinção do direito de nomeação de Diretor
de Controle Empresarial, anteriormente denominado Diretor
Para Assuntos Japoneneses; c) eliminação do eventual direito
às partes beneficiárias criadas pela reforma do Estatuto da
Usiminas de 1_958, atribuídas aos acionistas fundadores; d)
a restrição do direito de indicação de um membro do Conselho
de Administração pela Nippon Usiminas; e) autorização para
que a Usiminas adquirisse_ o controle acionárío da UsiminaS
Mecânica; O renúncia da Nippon Usiminas ã qUaisquer reivindicações, aí se incluindo aquelas de natureza fiscal (IPI);
e g) a aceitação do cancelamento dos dividendos fixos -e CUmulativos atribuídos às ações preferenciais.
No que .se refere à recomposição da participação acionária
dos Acionistas Minoritários, os passo_s_ para a implementação'
dos termos do Acordo são os que seguem:
a) realização de aumento do capital, já deliberado na
58• Assembléia Geral de 25 deabril de 1991, em que fica
asseguY.ãdi_ã_Cãdã Uin d_o_S_ ACiOTiisiaS -Minoritários a-s~bscrição
de até 3.474 novas ações por mil ações detidas;
b) a Siderbrás cedeu integralmente o seu direito de subscrição ao BNDES, que se responsabilizou, desta forma, pela
subscrição e integralização da quase totalidade do aumento
do _capital. Foi outorgada à Nippon Usiminas e aos demais
AcionistasMinoritários opção de compra do BNDES de tantas
ações quantas necessárias, para que at1njain a posição acio~
nária equivalente àquela objeto do Acordo (até 3.474 novas
ações por mil ações detidas). A opção de compra outorgada
pelo BNDES vale pelo prazo de 12 (doze) meses, a contar
da data da primeira subscrição e iritegralização pelo BNDES,
das açóes a serem emitidas pela Usirninas no aumento do
capital. A opção poderá ser exercida em moeda corrente_,
pelo preço de emissão das ações, ou seja, Cr$ 39,79 por mil
ações, atualizado pela Taxa de Referência (TR), acrescida
de juros de 0,6% ao mês. Os Acionistas Minoritários estrangeiros da Usiminas, aí incluída a Nippon Usíminas, terão,
com base na Resolução CD/PND n' 5/91, de 4 de março de
1991, da Comissão Diretora, e na· Resolução ~P 1~10, de 27
de março de 1991, do Banco Centra[ do Brasil, a faculdade
de utilizãr os créditos eXternos correspondentes a dívida das
entidãdes do setor público federal, como forma de pagamento.
Nesta hipótese, o seu preço será o de emissão da ação, conver-
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tido em dólares norte-americanos, sobre -o qual incidirá a
taxa Libor, acres_cida de 1/8 ponto percentual ao ano, considerando-se ainda um acréscimo de 33,33% no preço de venda,
a12li~vel de acordo com a seguinte fórmula:

condiçlio de pagamento
por açAo

= Valor da opçllo ± Juros
1 - 2S

100

O registro dos investimentos como capital estrangeiro
será efetivãdo pelo valor da opção acrescido dos jufos, o
que implica um desconto de 25% sobre _o valor _de face dos
títulos que vierem a ser convertidos.
Na hipótese de todos os Acionistas Minorl~ários exercerem a opção outorgada pelo BNDES, a composição acionária
da Usiminas sofrerá a seguinte evolução:
Composição percentual antes da recomposição._

Composiçao percentual antes da recomposiçlio
Acionistas
Ordinárias
SIDERBRÁS/BNDES
94,69
NIPPON USIMINAS
4,99
Outros
0,32
TOTAL
100,00

Pref
94,89
4,30
0,81
100,00

Total
94,79
4,65
0,56
100,00

Composição percentual antes da recomposição acionária
Acionistas

SIDERBRÁS/BNDES
NIPPON USIMINAS
Outros
TOTAL

-o rdinlirias
85,28

13,84
0,88
"'100,00

Pref
85,85
11,93
-2,22
100,00

Total
85,57
12,88
2,55
100,00

c) O BNDES e a Nippori Usiminas integralizaram parte
de seus direhos de subscrição com os créditos provenientes
dos dividendos cumulativos, incorridos desde 1980, signifi~
cando dizer que não houve desembolso-de caixa para a Usiminas. procedimento também assegurado aos demais Acionistas
Minoritários.
Em conseqüência do Acordo, Sidefbrás, BNDES e Nippon Usiminas celebram em 24 de abril de 1991 um "Acordo
de Acionistas '' para viger a partir da privatização da U siminas,
de maneira a garantir â Nippon Usiminas o direito de indicação
de um membro para o COnselho de Administração, iliis coi:J.dições já descritas, bem como garantir ao BNDES o direito
de indicação de um membro para o Conselho de Administração enquanto detiver 20% do capital votante da Usiminas
ou por um período máximO de 3 meses a contar da data
da privatização, prevalecendo o evento que ocorrer primeiro".
No parecer de lavra do Dr. Cláudio LaCombe ofertado
na Representação MPF/PGR 08.100.002418/91 (fls. 571/594),
a defesa do malsinado acordo centra-se nas seguintes letras,
verbis:
"O ACORDO DE ACIONISTAS
Afirmam os doutos _autores da representação que o acordo fl!Dlado entre o BNDES, a Síderbrás e a Nippon Usimians
é altamente lesivo ao património público, além de de nulo,
por contrariedade ao art. 49, I, da Constituição.
Somente a ignofâ-ricia dos antecedentes desse ajuste, além
da ostensiva xenofobia que permeia toda a representação em
exame, podem explicar tão afoita acusação aos honrados diri, e;entes das duas empresas públicas que assinaram o contrato,
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cujo patriotismo, podem eles ficar certos, não é menor que
'
o dos autores da representação.
Há muitos anos, realmente, que o acionista japonês mino-ritário proteSta c-ontra dois atos espolia ti vos do Governo_ brasileiro, que provocaram significatiVa diluição do capital por
- ele investido na Usiminas.
O primeiro deles foi o desvio- do incentiVO do retomo
do IPI, que devia beneficíar sua fánte- produtora, i.e., a Usiminas, para a Siderbrás, acionista majoritária da sociedade. Em
18-4-77, foi editado o Decreto-Lei n<;> 1.547, que permitiu às
usinas siderúrgicas creditarem-se, para investimento na própria empresa, de 95% do valor do IPI, a ser recolhido. Esses
créçlitos de retornQ de_v_iam se:r levados à res_erva para aumento
de cãpital e nele serem periodicamente inCorporados. O incentivo, portanto, visava ao· benefício da própria empresa geradora do tributo.
Em 29~12-80, no entanto, o Decreto-Lei ri\> 1.843 transferiu 2ara a Siderbrás os recursos produzidos por suas subsidiárias. E verdade que, em 16-12-86, a Lei n• 7.554 restabeleceu
o sistema_ c;Jo Decreto-Lei n~_1.547 mas sua vigência foi_cu_rta,
porque o Decreto-Lei n~ 2.350. de 3_1-7-87, novamente canalizou, para os cofres da Siderbrás, o incentivo. Além disso,
não produziu qualquer resultado efetivo, porque a Siderbrás
continuou a apropriai-se do benefício.
Entre 1981 e 1990, segundo os cálculos coincidentes da
Usiminas e da Nippon, a Siderbrás desviou, da fonte produtora
dos recursos, US$ 250 milhões, aproximadamente, obrigando
a Usiminas a lançar mão de empréstimos e aumentos de capital
para financiar seus projetas íiidustriais.
16. Estes aumentos de capital constituem o segundo esbulho, de que justificadamente se queixaram Os_ acionistas
japoneses, pesadamente lesados, juntamente com o próprio
BNDES e demais acionistas minoritários, pelo comportamento da acionista majoritária.17. Com -efeito, as ações representatiVas dos aumentos
de capital de !982 e 1984 foram emitidas pelo seu valor nominal, sensivelmente inferior ao valor patrimonial e foram integralizadas pela Siderbrás em 15 meses, sempre pelo mesmo
valor nominal, apesar de a inflação nesse período ter sido
__
superior a 1.000%.
18. Os acionistas japoneses, com a tenacidade e obstinção características da raça, nunca esmoreCeram no seu ii:Iconformismo com essas práticã.s, que diluíram a sua participação
no capital, de 14%, mais ou menos, a 4,8%.
-19. O assunto acabou sendo levado ao conhecimento do
Presidente José Sarney, cuja sensibilidade política o levou
a determinar um reexame da pretensão, que a Siderbrás já
-sepultara. Por determinação sua, foi constituído um grupo
- de trabalho reunindo representantes da Siderbrás e da Usiminas o qual propós (doe. anexo): "Recalcular os aumentos
de capital de 1982 a 1984, considerando como preço de emissão
o valor patrimonial do mês anterior ao da efetivação de cada
integralização parcelada; adequar as novas_ participações percentuais da Siderbrás e Nippon Usiminas atravêS de uma das
seguintes alternativas, submetidas previamente ã aprovação
dos acionistas da Siderbrás:
Cessão gratuita de ações_ de propriedade da Siderbrás
para Nippon U siminas, em transação _particular, com base
em demonstrativo acionário devidamente amparado por parecer de Auditores Independentes. Os númerOS preliminares,
apontados na simulação em anexo, indicam que deveriam
ser transferidas para a Nippon Usiminas 13.440.350.472 açdes,
representando uma perda para a Siderbrás de Cz$
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1.317.154.346,00 com base- rió ·valor patrimonial apurado em
31-12-87,
Cessão gratuita de açóes de propriedade da Siderbrás
para Nippon Usiminas, BNDES, e outros minoritários que
se habilitassem, atravéS da distribuição diferenCiiida de reservas de correção monetária de capital, autorizada em Assembléia da Usiminas, de forma a restabelecer, por este caminho
a partiCipação percentual de todos os acioniStas, revista conforme o critério aqui exposto. OS números -preliminareS apontados na simulação em anexo, indicam qu~ deveriam ser atribuídas ao conjunto de minoritárioS- 51.034.736.905 ações, representando uma perda para a Siderbrás.
Cz$ 5.001.404.217 ,00, com base no valor patrimonial apurado em 31-12-87,
____ _
Quanto ao retomo do incentivo fiSCal do IPI considerando
ser a situação questionada produto da aplicação de modificações na legislação ordinária aplicável, entende o Grupo de
Trabalho que esse assunto não pode ser objeto de transação
a nível societário.
- ----- -Propõe, então, o Grupo à Diretoria da Siderbrás a seguinte linha -de entendimento com a Nippon Usiminas:

"Submeter à apreciação do_ Consultor Geral da
República a questão do IPI no que diz respeito aos
acordos anteriores com a NIPPON USIMINAS, através de consulta que anexaria todos os.pareceres existentes, elaborados por iniciativa da USIMINAS SIDERBRÀS e NIPPON USIMINAS.
Acordar com a NIPPON USIMIN AS que as partes
concordarão em acatar, como definitivo, o parecer do
Consultor Geral da República."
O problema foi Submetido à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, que considerando prescrita qualquer ação
da NIPPON USIMINAS para obter a recomposição de sua
participação acionária, opinou no sentido de que s_6 uma lei
poderia autorizar a SIDERBRÁS a doar as açóes necessárias
ao restabelecimento da justa participação da empresa japonesa no capital social da USIMINAS (doe. junto).
O parecer fOi aprovado e o Governo encaminhou ao Congresso o Projeto de lei n• 3. 740/89, acompanhado da Exposição
de Motivos no;o 183, aSsinada pelos Ministros da Fazenda, Planejamento e da Indústria e do Comércio, soliciatndo a autorização sugerida (doe. anexo).
A decisão de liquidar a SIDERBRÁS, de acordo com
a autorização contida na Lei n" 8.029/90, provocou a alteração
do projeto-de doação das ações. Houve necessidade de encontrar outra_ fórmula para atender à justa reinvidicação do
acionista -prejudicado, já solenemente reconhecida pelo governo.
E, assim, chegou-se ao acordo condenado na representação que, contrariamente ao que nela se afirma foi altamente
favorável ao Brasil, pois repara apenas parcial• e insuficientemente a espoliação de que foi vítima o acionísta estrangeiro.
Este, como se vê, pela sua leitura, em vez de receber açóes
em doação, terá que pagá-las.
Não menos improcedentes são as--censuras feitas, na representação, ao preço de emissão das ações do _aumentQ d_e
capital, Cr$ 39,79 e à faculdade conferida aos adonistas de
subscrevê-las com o produto da distribuição dos dividendos
fixos e cumulativos estatutariamente assegurados aos titulares
de ações preferenciais.
Esta cifra é o resultado de um cálculo cuidadoso. Verificou-se a quantidade de ações subscritas pela SIDERBRÁS,
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nos aumentos de capital de 20-4-82 e 28-11-84, somada as
boni(lcitç-ões recebidas por aquelas ações, até à assembléia
geral de 25~4-91. Em seguida, dividiu~se o valor pago pela
SIDERBRÁS, devidamente corrigido a partir da data do efetivo pagamento de cada lote, pelo número de ações subscritas
mais as bonificações respectivas, encontrando-se aquele valor
Cr$ 39,79. Não podia ser mais correto o critério adotado.
. -- O esta fulo social da USIMINAS previa a distribuiçãode dividendos fixoS e cumulativos aos_ titulares das ações preferenciais, correspondentes a 8% sobre o capital social, que
tinham sido pagos entre 1980 e 1990. Para liquidar esse débito
com os titulares Pas ações preferenciais é que o acordo estigmatizado na representação admitiu que eles utilizassem o seu
crédito para subscrever o aumento de capital, numa "operation bla~che", que em nada prejuçlico_u a co91panhia.
Assinale-se, ainda que o emprego desses dividendos permite à NIPPON USIMINAS, apenas, manter os 4,99% do
capital votante da USIMINAS percentagem a que ficou reduzida sua participação. Para recompor sua quota de 13,.84%
daquele capitar, éla terá que usar a opção que lhe foi cõnferida
pelo BNDES, no ANEXO Ido Acordo (fls. 190), pagando
em_dólares o preço da subscrição, acrescido de juros calculados
pela taxa libor.''
Por fim, a Procuradoria-Geral da fazenda Nacional dá
trato à questão, assim:
- MÉRITO
4. Há aqui, dois peritos a considerar:
. a) a alegadamente excessiva participação d~ SIDERBRÁS nos aumentos de capital de sua controlada USIMINAS,
em detrimento dos sócios nifnotitários;
____ b) a alteração das regras da utilização do incentivo fiScal
do IPI beneficiando a cq,ntroladora SIDERBRÁS em bem
da controladora SIDERBRÁS em bem da controladora USIMINAS, em detrimento da participação dos só_cios minori_
tários.
.
5. -No que diz respeito à alegação de excessiva participação da SIDERBRÁS nos aumentos de capital de sua controlada USIMINAS, em detrimento dos sócios minoritários, é
certo que qualquer ação que porventura os sócios minoritários
tivessem, com a finalidade de retificar o que foi decidido
nas mencionadas assembléias gerais,já estaria prescrita.
6. Estabelece o art. 206 da Lei n' 6.404, de 15 de de.embro de 1986:
·
"A ação para anular as deliberações tomadas em
assembléia geral ou especial, irregularmente convocada
ou instalada, violadora da lei ou do estatuto, pu eivadas
de erro, dolo, fraude ou simulação, prescrêve em 2
(dois) anos, contados da deliberação."
7. É certo, ainda, que não h~ notícia da .ocorrência de
qualquer dos fatos que o art. 172 do Código Civil elege como
capazes de interromper a prescrição.
8. Estando, assim, prescritos pos direitos dos acionistas
minoritários de reclamar judicialmente a alteração dos aumentos de capital que os teriam prejudicado- abstraindo-se aqui
o seu direito em tese- é certo que não pode a União, como
acionista -majOritária da SIDERBRÁS concordar com tal concessão aos acionistas minoritãrios_, com fundamento no princípio da inalienabilidade dos bens públicos- a não ser com
"?utori~ação legaL
__
9. Disp6e, com efeito, o art. 06 do COdigo Civil:
uos bens públicos são:
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iií' ~~.-;;~ '-d~~i~-i~~i~~. i~t~. é:~~; ·-q~~~~;~it~~rit' ~ci
património da União, dos Estados ou dos Municípios,
como objeto de _direito pessoal ou real de cadã Uma
dessas entidades."

10.

Dispõe, mais, o art. 67 do Cõdigo Civil:

"Os bens de que traia o artigo antecedente só
perderão a inalienabilidade, que lhes é peculiar, nos
casos e forina que a lei prescrever."
11. Encontra ênfase, assim, a necessidade de autorização legal para alienação - a qualquer título -de um bem
público.
-- --- -12. É o que expõe Washington de Barros Monteiro:

"Todo bem público, seja qual for a sua espécie,
pode ser alienado, desde que haja autorização legal."
(Curso de Direito· Civil, Edição Saraiva, São Paulo,
·
· ·
1958, Volume I, pag. 165).
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·-·..18. Todavia, o art. 19 do Decreto-Lei n? 1.843, de 24
de dezembro de 1980, veio a produzir a seguinte alteração:" A partir de 1' de janeiro de 1981, o valor do
incentivo fis~ã.I apurado pelos estabel~cimento_s industriaiS das empresas siderúrgicas controladas pela Síderúrgica Brasileirã SfA SIDERBRÁS na fofriia prevista
-· _iio pecreto-Lei n' 1.547, de 18 de abril de 1977, será
a es-ta cieditado."
19. Posteriormente, o art. Jo da Lei no 7.554, de. 16
de dezembro de 1986, repetiu o texto do art. 1? do Decreto-Lei
n 9 1.547, sendo que o art. 19 do Decreto-Lei n? 2.350~ -de
31 de julho d_ç 19$7, produziu a mesma alteração, em relação
ao art. 1' da Lei n' 7.554, que o art. I' do Decreto-Lei n'
1.843 havia produzido em relação ao art. 1" do Decreto-Lei
n' 1.547.
Conclusão

20. Diante de todo o exposto, chega-se _à_ conclusão se13. Tal princípio, ãcíma referido,- deve ser entendido - gundo a qual:
a) a recomposição da participação acionária-da União,
em consonância com ó .Princípio da legalidade - que sempre
inforrnou_o direito brasileiro e, com o art. -37 da Corfstitúição- com a respectiva e conseqüente dimiriuição da SIDERBRÁS
de 1988 adquiriu estrutura constitucional -assim explicado nO capital da USIMINAS, só é possível, na medida em que
tal ré-composição dependa de voto da União_ na _assembléia
por Hely Lopes Meirelles:
.
__
gefãl da SIDERBRAS, ante exiStência de lei que a autorize;
"Na Administração Pública, não há liberdade nem
b) a utilização do benefício fiscal pela USIMINAS, já
vontade pessoal. Enquanto na administração particular que estabelecida por lei, é inatacável."
é lícito fazer tudo que a lei não proíbe, na AdminisAssim é que, abstraindo-se o que dizem, o autor popular
tração Pública só é permitido fazer o que ã-Iei autoriza
e o MPF a respeito do acordo combatido e, levando-se em
(Direito AdministratiVo Brasileiro, 2~ edição, Revista
conta tão-só a posiçãO oficial dos fatos assumida na forma
dos Tribunais, São Paulo, 1986, pág: 61).
· ·
das transcri_ções acima, temos o seguinte quadro:
--a) -houve estremecimento das relações Brasil-Japão em
14.. Colhe-se, ass1m, que para que a União iios=-sa, -em
assembléia geral da SIDERBRÃS, votar pela concessão de razão-da participação acionária da Nippon-Usiminas na Usimibenefícios a acionistas minoritários da USIMINAS =---- bene- nas, isto nó {nico dos anos 80;
b) as ações representativas dos _aumentos_ de capital de
fícios esses que, se existentes, já teriam o correspoôdente
direito de ação prescrito - faz-se necessária a existêi:tcia dã 1982 e 1984 foram emitidas pelo Seu valor nominal, sensivelmente infeifor ao valor patrimonial, e foram integralizadas
lei autorizadora.
15. No que diz respeito à alteração das regras da utilii:i- -- pela Siderbrás em 15 meses, sempre pelo mesmo valor nomição do incentivo fiscal do IPI, que passaram a beneficíar a nal, o que teria diluído a participação_ dos acionista_sJN.capital
SIDERBRÁS em vez de sua controlada USIMINAS, em de- da empresa de 14%, mais ou menos, a 4,8, a tanto contribuiu
rimento dos acionistaSOinínoritários, é Certo que nao se pode a utilização do incentivo fiscal IPI, por parte da _Siderbrás;
c) o Governo brasileiro- (Presidente Sarney) autorizou
eprovar o comportamento de quem agiu na estrita- obsero reexame da questão já sepultada pela Siderbrás, encamvância da lei.
16. Assim, se uma lei modificou o que fica-ra-estabe--- pando a idéia da cessão gratuita de açõ~s de propriedade
lecido em um memorando de entendimento, é certo que se da Siderbrás para a Nipon-Usiminas, BNDES e outros aciodeve obediência à lei, com precedência sobre- o mem-Oii:iD.do nistaS:-minoritãriOs, "de forma a restabelecer, por-este camide entendimento (valendo aqui o mesmo raciocínio'da legali- nho, a participaçãO perCentual de todos os acionistas";
d) a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional opinou
dade vigente para a Administração Pública).
sobre o problema considerando prescrita qualquer ação da
17. Com efeito, estabelecia o art. 1"' do Decreto-Lei
· Nipon Usiminas para obter a recomposi"ção-de sua participação
n' 1.547, de 18 de abril de 1977:
acioriana-; - --- - --- .. Os estabelecimentos industriais de empresas sidee) ainda a PGFN, no mesmo parecer, informa que -em
rúrgicas, que peencham condições previstas-neste De- face do princípio- da inalienabilidade dos l;>~ns públicos, a _
creto-lei, poderão creditar-se, a título de incentivo fis- União Fe9er~l não poderia, sem autorização legal, promover
cal, da importância igual a 95% ( ... ) da diferenÇa em a cessão gi'atuita das ações em favor da- Nippcin eqUe-a utilizacada período de apuração, entre o valor do imposto ção do incentiVO- do IPI em benefício da Siderbrás quarda
sobre produtos industrializados incidente sobre as saí- respaldo legal, sendo inatacável;
das dos produtos referidos no art. 3"', que promoverem,
O a Nippon aumentou sua participação aciohária adquie o- do crédito do referido imposto, correspondente riàdo açõ-es ao preço de emissão de Cr$39, 79 (trinta e nó ve
às entradas de matérias-primas; produtos intermediá- cruzeiros e setenta e nove centavos).
rios e materiais de embalagem adquiridos para emprego
É fato incontroverso que, sob_ a roupagem jurídica de
na industrialização e acondicionamento dos mesmos um aumento de capital, a União Federal experimentou sensíprodutos."
vel redução no controle acionário da UsimiriaS, ao mesmo
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tempo em que a Nippon-Usiminas sustentou uma posição
amplamente favorável na participação como aciânista da empresa.
O acordo_ questionado deve, portanto, ser submetido ao
crivo do Judiciário, te!ldo-se por mira os pressupostos essenciais do ato administrativo, de onde avulta, em primeiro plano,
a legalidade.
Ao enfoque da legalidade, verifica-se que o acordo não
guardou respaldo legal.
O Decreto-Lei n' 1.678, de 22:2-79, estabelece o seguinte:
"Art. 4~> Independentemente da existência de
recursos orçamentário-s, ficá vedado às empresas-públicas ou sociedade de economia miSta Sob controle da
União o aumento de capital, mediante subscrição de
ações em dinheiro, exceto se expressamente autorizado
em decreto pelo Presidente da República."
Em tais circunstâncias, é rrlister asSiiialar que, à falta
de decreto autorizatiVo do Presidente da República, a Usiminas não poderia ter seu capital social aumentado, ainda mais
levando-se em conta que essa operação acarretou considerável
perda do controle acionário ·pela União.
De destacar, aliás, que a mens legis orientou-se, na espécie, justamente em buscar mecanismos de controle das empresas estatais, viSando preservar a posição de mando do Estado
sobre o capital societárid:
Exsurge, assim, que o acordo em foco, por malferir expressa regra legal, resta maculado por pecado de origem,
cuja "invalidade jurídica está vista a olhar desarmado.
No que concerne às razões invocadas para a consecução
do ajuste, também não me parecem idôneas.
A boa vontade na preservação das relações com as nações
amigas, não pode, evidentemente servir de palha à submissão
dos interesses públicos a posicioriamentOs de força do capitalismo dominante.
E não vai qualquer xenofobia nessa assertiva, mesmo
porque se a Nippon sentia-se preJudicada em sua-associação
ç:om sócios_ brasileiros, cumpria-lhe exercitar seu direito no'
foro apropriado a tanto, o Poder JudiCiáriO".- ----Afora o aspecto legal.acirna enfoCado, outra ilegalidade
deflui do ajuste firmado.
Nesse passo, se não houve má fé, pelo menos houve.
desídia dos representantes dos capitais nacionais, que fizeram
ouvidos moucos às poderações da douta Procuradoria Geral
da Fazenda Nacional.
Veja-se o·que declinou a PGFN no já Cífado parecer:
"Colhe-se, assim, que para que a União possa,
em assembléia geral da Siderbrás, votar pela concessão
de benefícios a-- aciOniStas minoritários da Usiminasbeneficios esses que se existentes já teríain o correspondente direito de ação prescrito faz-se mister necessária
a existência de lei autorizadora."
Nada mais límpido e cristalino.
Pois bem.
-- - - Os representantes do Governo brasileiro nas negociações,
não só olvidaram os conselhos da Procuradoria da Fazenda
no sentido de que se fazia necessário a expedição de uma
lei para a concessão de benefíciOs aos acionisfaS minorilárioS
da Usiminas, como, sponte sua, resolveram, sem qUalQuer
autorização_ legislativa e como maior desembaraço, distinguir
ditos aciOnistas com benefícios desenganadamente atentatórios à posição majoritária da União sobre o capital da empresa.
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E, o que é mais grave, a pretexto de resguardar o relacionamento Brasil-Japão, assentaram o acordo em questões cujo
direito de ação já estava prescritO, questões essas lastreadas
num comportamento perfeitame-nte regai, escOrreito e inatacável da Siderbrás, conforme assinala o parecer referido.
E não se diga que os benefícios mencionados no parecer
da PGFN defluiriam tão.:-só da decantada doação de ações
que ó Presidente Sarney aventou formalizar em benefício da
sócia japonesa.
Não.
As asseverações contidas na orientação da Procuradoria
da Fazenda, posto alicerçada na inalienabilidade dos bens
públicos, conduz claramente ao entendimento de que ali se
falava de modo geral, ou seja, os benefícíos indicados não
englobariam, tão-só, ações, como, igualmente, bens e direitos
da propriedade estatal.
Como de sã conscíência pode-se dizer que a cessão de
um naco do controle acionário de uma empresa não se constitua em um benefício em favor do cessionáríO?
Pagou-se algum preço pelo benefício questionado? Não
se discute.
O preço pago foi compatível e juSto? Discutível.
A operação foi legal? Não.
E não foi legal, porque estribada em ato adminiStrativo
onde o agir da Administração- resValou em irremediável, insanável e inapelável ilegalidade.
Além do mais, convém fique registrado também o problema do preço estipulado para as açóes na composição acionária
da Nippon e da cessão gratuita pela Siderbrás ao BNDES,
do seu direito de subscrição das novas_ ações, resultante do
aumento de capital, do que resultou a diluição injustificada
da participação da União no capital da Usiminas, o que contraria frontalmento o disposto no art. 170, § 1', da lei 6.404/76.
Nesse particular concordo, com plenitude, com as asseverações deduzidas no yarecer da lavra do Subprocurador-Geral
da República, Dr. Alvaro Augusto Ribeiro da Costa, verbis:
- "Há outro aspecto importante de ser evidenciado
preliminarmente~ a fixação do preço de Cr$ 332,85
por mil ações estipulado, como mínimo, para o leilão
de ações 0-râinái-iai da Usiniiitas, fixado, em 31-5-91,
no item 2.3.3 do E~ital de Alie!l~?ç_ão d9 capit_al social
da Usiminãs, sete dias após o acordo com a Nippon.
A emissão das ações da Usimin-as, ao preço de
Cr$39,79/1000, sem observância da regia estãtielecida
no parágrafo 1' do artigo 170 da Lei das Sociedades
Anónimas, propiciou a diluição injustífic3cia da participação dos antigos adónistas da Usiminas; aliás, o próprio BNDES, em documento apresentado às fls. 371,
embora referindo-se aos aumentos de capital em 1982
e 1984, classifica a emissão de ações, por"valor nominal
sensivelmente inferior ao valor patrimonial" como "esbulho" aos acionistas miiloritáriOs. Prejudic~dos, portanto, os antigos acionistas da Usimin~s, "ainda que
tenham o direito -de preferêncià para ·subscrevê-lo".
A diluição ocorre mesmo quanto se dá ao antigo acionista o direito à subscrição (v. § 1• do art. 170 da Lei
n' 6.404/76).
No item 9.!.7.2.l.b, do Edital de Alienação (fls.
81) é imputada à Siderbrás a suposta responsabilidade
pela redução na particíp"àção acionária pOrque teria
ocasionado "a diluição imprevista da participação- acionária dos acionistas minodiários". Em momento algum, do processo, porém, a Siderbrás, em liquidação
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reconhece o montante dos--supostos preju_ízos causados

aos acionistas rrtifiOritários. Portanto, ainda que tivessem existidos,- teriam que ser concr_etame_nte apurados
quanto à sua certeza c liquidez. Isso, porém não foi
feito. Além disso, tratou-se-ia de relação jurídica envol-

vendo exclusivamente, de um lado, a Siderbrás, como
devedora; de outro a Nippon, como credora. Não haveria, aí, qualquer responsabilidade exigível da Usirriinas,
por parte da Nippon. Em outras palavras nenhum efeito
pode ter, no tocante às relações entre a Usimiil.a:s e
seus acionistas, eventuaiS créditos - aliás prescritos
-da Níppon em face da Síderbrás.
·
·
Portanto, a fixação dõ-prei;cfdas ações da Usiminas
-com o proclamado objetivo de "equacionar" p'endências entre _a_ Slde_rbrás c a Nippon - feriu norma
legal expressa (§ 1' do art. 170 da Lei n' 6.404/76)
sendo, por isso nula.
Também se questiona, no caso, a cessão gratuita
pela Siderbrás ao BNDES, do seu direito de subs.crição
das novas açõcs, resultantes do aumento de capital
da Usiminas.
No particular o mesmo BNDES,em sua cbntes:_-tação à Medida Cautelar proposta por Albenzia Dias
de Carvalho e outros no Juízo Federal da 8~ :Vara da
Seção Judiciária de Minas Gcraís, (fls. 287 do presente
processo) argumentou: "O Regime jurídico do processo de liquidação da Siderbrás_ quer o previsto na
Lei n" 8.029/90, que determinou sua liquidação, quer
a aquele previsto pelos artigos 208 a 219 da Lei n"
6.404 de 15-12-76; (Leí das Sociedadeo.Anônimas), im·
pede, a qualquer título, a doação do patrimóniO~ da
empresa liquidanda, seja no que tange aos aspectOs
de natureza moral, seja por absoluto impedimento de
natureza jurídica. O património da massa liquidanda
da Siderbrás pertence, única e exclusivamente, a universalidade de seus credores e a ninguém mais".
Sendo assim, verifica:~~é que a discutida ces.são
além de carente amparo legal, prejudicou os acionistas
minoritários e a uniYersaJidade de credores da Siderbrás, cujos dirigenfes abriram mão de património em
troca de supostas obrig3çõe-s prescritas. _
Por outro lado, o BNDES, ao outorgar à Níppon
a opção para aquisição das ações necesSárias à recomposição de sua participaçãO, até o-limite de 12,884%
do capital social da Usiminas a__o preço de
Ct$39,79/lOOU,--praticoü o ato de -favorecimento, sem
base legal, nem qualquer fundamento jurídico, válido,
pois nenhúma pendência haviã enfre o BNDES e a
Nippon-Usiminas. De tudo isso, resulta evidc~nte. que
os discutidos atos- fixa_ção elo preço das ações novas,
opção de compra de ações, pelo BNDES à Nippon
-integraram-se em Conjunto de atos ilegais, visando
à o_btenção de vantagens em favor da Nippqn,_ in4ependentemente da lei preconiza-da no aludido parecer da
Procuradoria da Fazenda Nacional."
Não se está aqui questionando o processso de privatização
levado a cabo pelo Go-verno Federal. Política, aliás, no meu
entender, da maior valia ao desenvolvimento do Pais~ Agora,
na responsabilidade_ de julgador cumpre-me submeter-me aos
preceitos da lei, resguardando o património público, que na
espécie, está exteriorizado no controle acionário_ da _União
na Usiminas, controle-esse que, no dizer do autor popular,
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_constitui urila posição de força, uma predominância, a que
eu acrescentaria, uma representação monetária que integra
o patrimônio do seu detentor.
Ante o exposto.
Concedo a liminar, para suspender o leilão das ações
da Usjminas Siderúrgicas de Minas Gerais SIA - Usiminas,
objeto de Edital n" PND-A/01/91/Usimínas, -previsto para o
dia 24·9·91.
Oficie-se.
Brasflía, 20 de setembro de 1991. -César Augusto Bap·
tista de Carvalho- Juiz Federal.
O SR. PRESIDENTE (Meíra Filho) - Com a palavra
o Senador Ronan Tito.
QTü~ro apenas lembrar ao ilustre Senador Ronan Tito,
a quem temos prazer em ouvir pela sua vivência, pela sua
inteligência, que temos um tempo curto para depois dar a
palavra ao Senador Amir Lando.
O. SR. RONAN TITO (PMDB-.,.. MG. Pronuncia o seguinte discurso~ Sem revisão do orador.)_ - Sr. Presidente,
Srs .. Senadores, vou ser mais inc.isivo do que pensa V. Ex~
Nesse tempo de mudanças muito grandes por que passa
o mundo, urge que o Brasil defina que tipo de Estado queremos construir.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Meíra Fílho) -Concedo a palavra
ao nobre Senador Amir Lando.
O Sr. Amir Lando- Abro mão do meu pronunciamento,
Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Meira Fílho) -Concedo a palavra
ao nobre Senador José Paulo BisoL
O SR. JOSÉ PAULO BISOL (PSB - RS. Pronuncia
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente,
Srs. Sénadores. pfeciso fazer. este registro, porque Joi dito
aqui, pelo eminente Senador Ney Maranhão, em relação à
proposta de emenda constitucional formulada pelo Presidente
da República, que afinal de contas, precisamos mudar, como
se a mudança proposta pelo Presidente da República fosse
normal. E ela não o é. Não vou me cansar C,:.e chamar a
atenção _do Congresso Nacional, sobretudo do Senado! Não
podemos permitir um ato que pode ser chamado na História
de "atestado de jumentalidade", com o perdão do neologismo!
Sr. Presidente, o art. 1~ da proposta do Presidente da
República deve ser comparado com o art. lQ do Ato Institucional de 1964. Essa comparação vai nos mOStrar como os
militares foram delicados, conscientes, e como é truculento
o Presidente da República hoje, porque os militares no Ato
Institucional, disseram assim: "Fica mantida a Constituição
in genere". Esta fOi a pOsição do Ato Instituciorial dos militares
de 64: fica mantida a Constituição-, exceto no que tange a
essas modificações. E fizeram as modifica_ções,-ou- seja, fizaram uma transformação nas particularidades que lhes interes-savam e mantiveram a ConStituiç-ão-.
Mas o art. }9 da proposta do Presidente Collor é o contrário; corresponde ao último artigo dos projetes de lei que fazemos. Quando fazemos um projeto de lei, colocamos no último
artigo: "~rt. X --Ficam revogadas as-disposições em contrãrio". E o_ Artigo 19 da proposta do Presidente_ significa diz:
Ficam revogadas as disposições_ constitucionais"! Reparem
bem: ficam revogadas as disppsições conslituciOnais-COntrárias
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ao que dita esta emenda! E uma coisa maiS -fantástica que
já-vi em matéria de legislação!

Preste bem atenção, Sr. Presidente, e o Senador Ney
Maranhão disse que precisamos mudar. Também acho que
precisamos mudar: navegar é preciso; viVei' não é:- É preciso
mudar. Mas isso aqui não é mudança. É a expressão ·maís
violenta de uma coisa admirável chamada poder constituinte
originário, que é um poder desconstituinte origiriárlo. Para
revogar essa Constítuíção é preciso ter poder constituTiite- àiígi~
nário, porque o outro lado do poder constituinte originário
é o poder desconstituínte originário. - Para constituir- urna- no vá ordem é precisO -desconstituir
a ordem existente com base num simples princípio lógico:
não cabem duas ordens num mesmo lugar. Quando uma orM
dem está junto com outra no mesmo lugar, cada ordem é
uma desordem em relação a ·outra ordem. Essa é- a lógica.
Veja, Sr. Presidente, a Constituição - como todas as
constituições do mundo- tem _as chamadas cláusulas pétreas.
O que são? Estão no art. 60, § 4'", da nossa ConstituiÇão.
Cláusulas pétreas são aquelas que não podem ser emendadas!
O art. 60 diz: "A .ConstituiÇão põâerá ser emendada,
etc.," e o § 4<.> diz: "Não será objeto de deliberação a proposta
de emenda tendente a abolir:
I - a forma federativa, de Estado;
H- o voto direto, secreto, universal e periódico;
III - a separação dos Poderes; e
- -IV - os _direitos e garantias individuais."
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linho, na qual ele mostra que apenas dOis Presidentes da República suportaram a Constituição na nossa História. Agora,
o que me impressiona, Srs. Senadores, é que o Presidente
Fernando Collor de Mello nos considera muito pouco.
A cláusula de sua autoria diz:

Até a promulgação do texto decorrente da revisão
prevista no art. 39 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias - é a -reviS!O de 1995 - , fica
suspensa a eficácia -essas são as palavras que escondem a revogação- temporária - dos dispositivos da
Constitufção de 5 de outubro de 1988 incompatíveiscom o estatuído na presente emenda.
Com essa linguagem transparente, bom português, O-Presidente da República passa um documento para o Poder Legislativo brasileiro, datilografado, que é o atestado de jumentalidade. Quer dizer, ou nós somos suficientemente cínicos,
_ou nós somos sUficientemente cOrrompidos, deletéríos pai'ã
ne_gociar Ci inegociáVel, para negociar a ·intoCabilidade das
clá_usulas pétreas, para negociar o coração pulsante da ConstituiÇão, ou nóS soinos essa- vileza, ou nós somos inocentes,
por ignorância, por falta de sensibilidade, de toque, de percepção, de inteligência.
O Senado tem quase cem figuras que núninara:m, durante
tanto tempo, a política nacional que, de repente, não percebe
mais o sentido normativo de um t~xto. Esse pressuposto é
que me impressiona. Mas será que o Senador Ney Maranhão;
que, "até agora, certamente não se deu conta disso, quando
Este art. lo revoga essa-cláusula pétrea. O exemplo mais se der conta, vai continuar a dizer que isso é uma pequena
marcante- e não -é o u-nico,~ilfa[Cortib ex'erttplo é o marcante mUdança? Se contjnuar, se compromete. E eu não vou ine
- é o que dá a idéia do que se trata: é o da estabilidade. calar. Eu vou denunciar. Vou falar dez, cem, mil vezes, quanA estabilidade, hoje, de qualquer fundoná:fio ·público que tas forem necessárias par.a dizer que ninguém vai dar o seu
a tenha alcançado é um direito adquirido. q direito adqUirido atestado de ino-cência: Inocência, não. Se quiSer votar, Vote;
é um dos direitos e gãrantias individuais. Então, na medida mas assuma a responsabilidade de quem está revogando, incluem que eu digo "não é mais estável", estou revogando uma siv~, as cl_áusu]as pétreas da Constituição de 88. Sem essa
cláusula pétrca através de uma emen_da, quando dita cláusula assunção, não-permitiremos.
é insusceptível de emenda. É impressionante! O que o PresiM
O art. 1~ é um grito lancinante apelando para a nossa
dente da República quer, através dessa pTOpoSta, não é póder dignidade, o nosso amor próprio, o nosso sentido existencfal,
constituínte derivado: é poder constituinte originário, é poder a significação do que_seja lei, do que seja Constítuiçãó. Tudo
jsso vem como um grifo Ialicinante pal-a que comecemo-s; sim,
desconstituinte de poderes!
a discutir esse assunto, mas,- desde logo-, ã.b -initlo, ín limine
O Sr. Amir Lando - Permite-me V. Ex~ um aparte?
litis, abstraído, marginalizado, jogado fora esse ofensivo,
9
O SR. JOSÉ PAULO BISOL- Pois não. Será um prazer .. agressivo e deSprezivo art. 1 da proposta presidencial.
Muito obrigado.
O Sr. Amir Lando- Nobre Senador, V. EX\ com muita
propriedade, levanta uma questão inusit3.da no Direi tá Consti~
SR. PRESIDENTE (Meira Filho) - Concedo a palavra
tucional. Como bem disse V. Ex~, os parâmetros da Constituição passam a ser as emendas, que não podem ser contra- ao nobre Senador Márcio Lacerda.
riadas. Revoga-se tudo o que for contrário. As cláusulas refeO SR. MÁRCIO LACERDA (PMDB - MS. Pronuncia
renciais, que Sã(Yos parâmetrOs para a· validade 'das demais,
passam a ser as emendas. Trata-se de uma inversão total da o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: a-imM
ordem constitucional. pois tudo o que contrariá-las resulta prensa nacional deu largõ destaque e colocou em manchete
o revogado transitoriamente. Isso é o absurdo constitucional. a notícia do lança~ento, pelo Presidente Fernando Collor,
É preciso denunciar à Nação, para que ela se conscientize do Projeto de Irrigação Nordeste II, em 27 de agosto próximo
passado. Tal investimentO, que soma 450 milhões de dólares,
de que as emendas não são tão singelas quanto parecem.
O SR. JOSÉ PAULO BISOL --Agradeço o aparte de dos quais 250. milhões são financiãdos pelo próprio Governo,
V. Ex', que enriqüece o meu pronundamento, mas, a meu e os restantes 200 milhões pelo BIRD, viabilizará, no prazo
ver, com o poder constitucionalmente constituído, o Presi- previsto de cinco anos, a irrigação de mais 225 mil hectares,
dente da República; hoje, é um ·Presidente suiiercónstitucio- em todos os Estados do Nordeste.
O Nordeste II complementa o Nordeste I e dá seqüência
nal. A sua grande legitimidade está no fato de ter ~ido eleito
em conformidade com a ConstituiçãO. E Suà Excelência é ao- Programa Nacional de_ Ir~gação, afeto_ ao Ministério da
Agricultura e Reforma Agrária. Segundo dados da Secretaria
uma negação permanente, persistente do constitucional.
Isso não me impressiona, --pcirq'ue, confOrme disse em Nacional de Irrigação, desse Ministério, o Brasil possui 49
pronunciamerito anterior, todos lemo:i uma crónica do Caste- milhões de hectares irrigáveis. Desse total, apenas 2 milhões
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e 912 mil estão irrigados, dos quais um milhão está localizado
no Rio Grande do Sul.
-

A destinação desses recursos para o Nardeste do País
atende a determinação constitucíonal, inSerida no art. -42 ão
Ato das Disposições Constitucionais Transitórias~ inciso II:
"Art. 42. _ Durante quinze anos, a- União aplicará, dos recursos destinados à irrigação:
II- cinqüenta por cento na região Nordeste, preferencialmente no semi-árido."
Em contrapartida, continua letra morta o estabelecido
no inciso· I desse mesmo artigo: ("Art. 42. Durante quinze
anos, a União aplicará, dos recursos destinados ã irrigaçáõ:)
I - vinte por cento na regiã.o Centro:..Oeste.
É comezinho e trivial para todos nós, brasileiros, constatar que a seca refreia a produtividade do solo nordestino
que tratado adequadamente, tem plenas condições de se transformar em inesgotável fonte de renda para o- País. Pártanto,
nada mais justo -do que a aplicação de recursos, para vitalizar
o desenvolvimento dessa sofrida região do nosso País.
Mas, por que, Sr~ e Srs'. Senadores, não se cumprir ã
regra constitucional na sua íntegra? Por que priOrizai o incisq
II e ignorar o inciso I do art. 42 do Ato _das DiSp-OsíÇões
ConstituCiónais Transitõrias?
·
O Presidente da República assumiu o País com urii.a Disponibilidade de aproximadamente US$ 670 milhões em empréstimos internacionais para os projetas de irrígação, e com uma
promessa, do então Governo Sarney, de investir outiOs US$
691 milhões_ no mesmo setor. Resta claro, pela inferência
das cifras, que a efetivação e a expansê'io dos projetas desse
setor ficaram na dependência da vontade política do primeiro
mandatário do País, que discriminou a prOgresSiSta região
Centro-Oeste, consumando bairrismo que ofende, agride e
descumpre a norma constitucional. Ao estabelecê-la, o legislador estava atento à realidade de que as duas regiões, Norte
e Centro-Oeste, são, pelo seu tipo de solo, as mais necessitadas
de irrigação, razão pela qual previu esp~cial aparte público
para o desenvolvimento de ambas.
Os Indicadores económicos da década de 80 evidenciam
a potencialidade sem precedentes do Centro-Oeste; seus índices superam a própria inédia de desenvolvimento nacional.
Nos anos 80, a região cresceu a uma taxa anual de 7%. Apenas
no ano de 1989, essa região foi respõnsável por mais de 24%
da produção de grãos de todo o País. Abrangendo uma área
de mais de I ,6 milhão de quilômetros quadrados, o CentroOeste corresponde a 18,7% de todo o território brasileiro.
Goiás, Mato Grosso_, Mã.tO Grosso dO S-ul e Distrítõ Federal
perfazem uma população de aproximadamente 10 milhões
de habitantes, segundo dados do IBGE, de 1990.A S)l_a taxa
de crescimento chega a 3,8% ao ano, superiOr à médiã. nadonal, repetimos, que é_de 2,5% ao ano.
É muito rica também, a região, em minérios; ela colabora
com 99,5% da produção nacional de amianto, 85,4% da produção nacional de níquel e 58,9%_ da produção de diamante.
Terceira- região do País em ·renda per capita, concentra 6,3%
da renda interna do País. Indubitavelmente, Sr•s e Srs. Seiladores, caberá ao centro-Oeste desenhar um modelo moderno
de desenvolvimento para o Brasil, por imposição-de uma nova
ordem política e social, que reclama urgente e imprescindível
a desconcentração, e descentralização da economia das demais
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regiões. Com efeito, o Sul e o Sudeste estão saturados, no
sentido de que não .têm mais para onde se expandir. O Nordeste e a amazónia enfrentam enormes dificuldades não-reSolvidas, que lhes são peculiares, e que ainda demandarão
·muitos anOs para sua solução. O desafio a ser enfrentado,
no bojo desse contexto conjuntural, cabe ao Centro-Oeste.
Considerado o novo celeiro de grãos do País, a potencialidade agrícola dessa região é reconhecida, pela Embrapa,
como extraordinária. Segundo esse -órgão, são 9 milhões de
liectar"es já ocupados com a atividade agrícola que prOdUzem
17 milhões de toneladas de grãos, em média. Somando-se
apen-ãs 1 milhão de hectares, ainda de acordo com a Embrapa,
aos 9 milhões já ocupados, será possível aumentar a produção
de 17 milhões de toneladas de grãos dq_ Centro-Oeste para
26,5 milhões de toneladas!
A intetiori_zação da nos_sa economia é a alternativa correta
I1J.mO à superação da crise que nos assola a todos, concretizando um crescimento auto-sustentável. Condições climáticas
favoráveis, porque quase sempre estáveis, matéria-prima farta, reservas de_ água abundante, çnorme potencial de riquezas
minerais, rebanho de 40 milhões de cabeças, aproveitamento
racional do cerrado, localização privilegiada, irrefutável estatística de progresso económico credenciam a Região CentroOeste_ como a ideal a _exercer papel de integração entre os
já desenvolvidos Sul e Sudeste e o Norte e Nordeste ainda
subdesenvolvidos.
--Estamos certos~ Sr~ e Srs. Senadores, de que o cumprimento do preceito constitucional de destinação de 20% dos
~ecursos para a irrigação da Região Centro-Oeste tornarã sua
agricultura mais competitiva, principalemnte nas áreas de cerrado. Mesmo vitimado pela estiagem, o cerrado representa
37% da safra brasileira de grãos, que correspondem a 20
milhões de toneladas. Estimulado pela irrigação, o solo do
cerrado ganha considerável produtiVidade. Dos dez milhões
de hectares utilizados para o plantio de grãos no cerrado,
somente 0,3% estão irrigados, __os demais sujeitos à marginalidade governamental. Além de proporcionar o aumento da
produção de grãos, a tecnologia de irrigação estimula a criação
e fixação de um pólo de desenvolvimento na região em que
é adotada, criando oportunidades para absorção de mão-deobra mais numerosa, que, por sua vez, estimulará contrução
de casas, escolas, postos de saúde e incrementará- o comérciO
local.
Embora a sua economia se suste~te precipuamente no
setor agropecuário, o Centro-Oeste, numa aparente antinomia, -vem sinalizando uma tendênCia acentuada de urbanização
de sua população, o que aliás, ocorre também no restante
do País. Em 1980, foi estimado que 67% da população da
Região residia nas áreas urbanas_. Atualmente, esse índice
está perto de 74%. Esses dados delineiam o perfil-do CentroOC:Ste- Como ainda um _grande vazio demográfico, pois stia'
densidade é de a pena~ seis -~abitantes. por _quilóme!ro qu~dra
do, constituindo contraste notório em relação ao Sudeste,
cuja- densídade_demográfica é de 60 habitantes por quilómetrO
quadrado.
Dessa forma, nobres Pares, estão os números a comprovar a necessidade de a Região Centro-Oeste ser ocupada e,
obviamente, de forma racional que lhe assegure crescimento
agrícola, industrial e social. O incentivo, Via irrigação, nesse
solo de comprovada e irrefutável feracidade, é conditio sine
qua noo para se fixar o homem no campo, ocupando os vazios
ainda agora desconsiderados pela curta visão governamental.
Com tal medida, o abastecimento "interno se fortaleCerá, a
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exportação de excedentes ficara garantida e o fácies sócio-eco- uma política governamental recessiva como receita para baixar
nómico do País se fará contémporâneo, ajustado ã moderni- a taxa inflacionária, além de outras situações, que evidenciam
dade~ A própria preservação do desenvolvimento até então
uma- síndrome económica desfavorável, com graves conseobtido, no setor agrícola da Região, na--última déc_ada, está qüências para a vida dos cidadãos e para sobrevivência dos
condicionada ã ampliação da pequena área já irrigada, circuns- vários segmentos sociais.
tância que ini.põe como coegente a cOnsolidação do Programa
A preocupação, principalmente, COil_l o recrudescimento
Nacional de Irrigação no Centro-Oeste.
_qa injlaç3o, lev.a o Gove~no a pensar que as medidas tomadas
Como o· Poder -Executivo se negou--até agora a aplicar no primeiro ano ilão têm sido suficientes para produzir o
os recursos, na forma e no percentual previstos na Lei Magna, necessário ajuste do setor público. O discurso oficial ataca
no que respeita à Região Centro-Oeste; houvemos por bem os Poderes Judiciário e Legislativo pelo esvaziamento de suas
apresentar à Casa, o que efetiVamente fizemos em 28 de agosto medidas de impacto, recomendando a adoção de medidas
próximo passado, projeto de lei que determina detalhamento, adicionais mais duras, com vistas a recompor o arsenal enfrano relatório previsto no§ 3"' do art. 165 da Constituição Federal quecido.
(-"O Poder Executívo Publicará, até trinta dias após o encerCoino fez o ex-Presidente da República, também o atual
ramento de cada bimestre, relatório resumido da execução culpa o texto constitucional pelas dificuldades de conseguir
orçamentária" -:-) e no quadro demonstrativó_do Balanço o perseguido ajuste físcal e equílíbrio nas contas públicas.
Geral da União, dos recursos efetivamente aplicados em proO "programa de sane-amento financeiro e de ajuste fiscal"
gramas de irrigação. Nossa intenção, com o_ presente projeto apresentado ã apreciação de toda a sociedade, ainda de forma
de lei, é munidonar o Poder Legislativo para que melhor oficiOsa, recebeu logo a alcunha de "Emendão" por suá caracpossa exercitar a fiscalização orçamentária e outras incum- terística de buscar basicamente alterações no texto constitubências que o art. 166; -§ 1"', inciso I e II da Constituição cional vigente. Essas modificações propostas constituem um
Federal lhe atribuem; dessa forma, criar-se-ão condições para aprofundamento das medidas constantes do Projeto de Reque o Legislativo possa ãValiar o cumprimento oU não do construção Nacional- "Projetão". _
preceituado no art. 42 do Ato das Disposições Constitucionais
Sr. Presidente, Srs. Senadores, ocupo hoje a tribuna para
Transitórias, -que tem-poTescopoestiriiular o desenvolvimen- denunciar, no bojo do "EmendãO", a tentativa de eliminar
to, minimizando as desigualdades regionais, através dos recur- as garantias concedidas aos apqsentados pela Carta _Magna
sos da irrigação.
"dd988.
Não pode esta Casa, especialmente este representante
Em seu discurso de posse, o Presidente já anunciava ao
do pujante Mato Gross_o, acumplicíar-se criin o-Governo n~ss~ _ Plenário do Congresso Nacional o_prosseguimento sem trégl}a,
desmando, que marginaliza o Centro-Oeste promissor, sub- da "luta pela moralidade do serviço público, contra aqueles
traindo-lhe os investimentos públicos federais previstos na que, ocupantes de cargos públicos, desservem o Estado pelo
Constituição de 88, obstaculando as suas reais possibilidades mandonismo ou absenteísmo, o proveito próprio, o nepode se firmar como o novel pólo de desenvolvimento do País.
tismo, ou simplesment~ a ociosidade remunerada, com o diNão há como_ deixar de acreditar no Centro-Oeste, para nheiro do contribuinte, por conta de funções supérfluas".
onde convergem hoje as mais auspiciosas expectativas de proAdvertia, então, para a necessidade_de "equilibrar o Orgresso, a curto e médio prazo.
çamento Federal, o que supõe reduzir drasticamente os gasto&
A decisão política do Poder Executivo, no que concerne -públicos", para "ade_quar o tamanho da máquina estatal à
à irrigação, há doravante, de estar atrelada, por força d_o verdade da receita". "E imperativo'', enfatizava, ''acabarcom
nosso pr_ojeto de lei, ao mandamento constitucional, de modo a concessão de benefícios, com a definição de privilégios que,
que se cumpra na inteireza_sua letra, investindo o Governo, independentemente de seu mérit.o, são incompatíveis _com a
concomitantemente e nas proporções previstas, nas duas re- receita do Estado".
giõe-s nomeadas para receber os be~efícios da irrigação.
Como dois tempos de um mesmo discurso, mas num terrí·
Esse é, Sr. Presidente, Sf'! 5 e Srs. Senadores, o piopósito vel engano, quer agora o Preside-nte anular aS ·gai'"aritias cêmCeque nos move a ocupar a tribuna no dia de hoje, denunciando didas aos aposentados pela Constituição -de 1988, parecendo
a distorção, o critério político arbitrário e peSsoal com que ignorar que todo o longo debate e as exaustivas votações
o Governo Collor priorizou o Nordeste, preterindo o Centro- da Assembléia Nacional Constituinte Convergiram para garantir-lhes uma soma de direitOs elementares, com o dever preserOeste, na distribuição da verba prevista para a irrigação.
vado o valor dos_ proventos, ante a corrosão inflacionária e
Muito obrigado. (Muito bem!)
uma política salarial perversa.
O SR. PRESIDENTE (Meira Filho)- Concedo a palavra
Insurge-se o Presidente, de...modo particular contra as
ao nobre Senador Juta~y Magalhãe:s.
formas de aposentadoria inclusas em nosso EStatuto máximo,
O SR. JUTAHY MAGALHÃES (PSDB- BA. Pronuncia acreditando que as reformas pretendidas constituem "pontos
o seguinte discurso.) -Sr. Presidente, Srs. Sen_adores, o pri- fundamentais para garant1i' o saneamento financeiro dos Estameiro ano do Governo Collor foi marcado por fortes medidas dos".
Comporiam, segundo explicou aos governadores, parte
de política econômica,-·numa tentatiV~ de. extirpar õ País d~
inflação e invertef-ã-pCiSiÇãO--de desequxlíbno das contas púbh- relevante de um conjunto de em~ndas constitucionais, "destjcas. Não preciso relembrar enormes inconvenientes que passa- nadas a facilitar a vida" dos Estados_e_do Governo Central,
ram a ser o cotidiano do cidadão brasileiro, após março de cujas estatísticas demonstram um saldo de apenas 7,8% dos
~e_curs_os orçamentários para investimentos e custeio da União!
1990.
Assistimos atualmente a -um desgaste político crescente que empregaria o restante apenas em despesas com pessoal.
Pelo menos um dos governadores, o Sr. Ciro Gomes,
do Senhor Presidente da República, que já acena para uma
situação de ingovernabilidade do País, a uni" rei::tudescimento do Ceará, rejeitou- de pronto a argumentação presidencial,
das taxas de inflação. à manutenção ferrenha e teimosa de asseverand9 que "esses pontos nãO têm nada a ver com o
1
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saneamento das finanças dos Estados", pelo que se nega a
admitir o pacote de emendas imposto ao País "de cima para
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ção dos reajustes da remuneração dos servidores em atividade. Como conseqüência, não p_óde haver diferença entre os
baixo".
índices de majoração do que recebem funcionários ativos e
Igual posição assumiu o Conselho Federal da Ordem dos__ inativos.
AqUi, pretende o Governo que as aposentadorias e penAdvogados do Brasil, que aponta o conjunto de propostas
de emendas constitucionaiS. coino- o "instrumefiló mais ditato- sões dos servidores públicos, civis e militares, não mais sejam
rial e despótico" de que se tem notícia na história das democra- reajustadas, observando o mesmo índice de aumento dos salácias. O "Emendão" dilacera _a Constituição, consagrando o rios e soldos da ativa.
"arbítrio, o autorit3.rismo-e õ··aescomprometimento- do País
_ Quantos viv6ram os trabalhos constituintes, sabem que
com os seus deveres".
_objetiváv;:tmos assegurar aos aposentados a manutenção do
mesmo nível de vida que tinham na época do serviço ativo.
Para a OAB, pressupondo um Executivo dotaçl,p de prerDesejávamos subtrair da cena brasileira o quadro de misérogativas imperiais absolutas e subtraindo importantes conria em que vivia a massa de funcionários públicos aposentados
quistas do povo brasileiro, a iniciativa fere o direito adquirido,
e suas famílias, em decorrência do qual os proventos, deterioafronta a harmonia entre os Poderes, suprime o princípio
rados pela inflação, tornavam-se irrisórios pouco tempo após
da irredutibilidade dos vencimentos, avilta o servidor público,
a inativaçãó.
condena os aposentados à mais completa indigência.
Com a proposta presidencial, repete-se um velho filme
Desde a Constituição de 1946 :__ há 45 -anos, portanto
que vimos assistindo ao longo de décadas: no_ Brasil, aposen- , subsiste o preceito de proteção do valor das aposentatadoria é entendida corno um prêmio, a que se faz jus depois
dorias. Conforme ao art._l93 c;:l__aquela Carta, "os proventos
de um certo tempo de trabalho, prêmio este sujeito às intemda inatividade serão revistos sempre que, por motivo de alterapéries e aos estilos pessoais dos governantes. Nos países avanção do poder aquisitiVO da moeda, se modifiCarem os venciçados, entende-se a_ aposentadoria como o- pagamento que
mentos dos funcionários em- atividades ••.
ãsSegure o-sustento digno daqueles que já não podem exercer
A prescrição, sobrevivendo à Constituição de 1967 e à suas ativldades de modo satisfatório, devido ao peso da idade.
Emenda no 1, de 1969, viria a merecer redação que, obserQual de nós ainda não presenciou a dignidade Com que
vando o sentido protetor dos proventos e sua permanente
vivem os aposentados norte-americanos? Quem ainda não
atualização, se originou Ue ampla concordância entre os legis- assistiu ao ·afluxo de milh.ões de aposentados, que descem
.
ladores constituintes de 1988.
à- Flórida como turistas na alta estação para gozar o ócio
Assim, o§ 49 do art. 40, do texto constitucional em vigor, merecido em requintados P,otéis?
que o Presidente quer tornar letra morta, estatui que "os
Importa lembrar que a dignidade do aposentado remonta
proventos da aposentadoria serão revistos, na mesma propor- ã época dos imperadores romanos. Quer-me parecer que a
ção e na mesma data, sempre que se modificar a remuneração atual aposentadoria se originou da prática de se dar ao gladiados servidores em atividade".
dor avançado em idade um báculo de honra (rudis) após anos
Acrescenta a mesma norma que serão "estendidos aos de lutas, como homenagem pelo serviço prestado. De tal forinativos quaisquer benefícios ou vantagens posteriormente ma o termo se tornou comum entre os autores latinos, onde
concedidos aos servidores em atividades, inclusive quando aposentar-se era entendido como receber o cajado de honra
decorrentes da transformação ou reclassificação dO cargo ou (rudem _accipure)
Essa pequena digressão vem a propósito para mostrar
função em que se deu a aposentadoria'\
como
o ócio merecido após anos de labuta é uma conquista
A Constituinte, cóin o acréscimo às disposiçóeS qUe Comento, pretendeu por termo à prática injusta de não s-e trans- humana de 20 séculos, pelo menos. Não posso, portanto,
ferir aos aposentados, em percentuais idênticos, os aumentos omitir-me em denunciar essa torpe tentativa de extinção do
deferidos ao_ pessoal da ativa, ou de postergar para os inatiVà- irredutível direito dos serviodres públicos civis, consagrado
_
dos os acréscimos já cõóceâidos aos servidores em atividade. em nossa Constituição-.
Para fruir a inatividã.de enl.- p"ã.drões razoavelmente digEntende O Governo que os aposentados não devem ter nos, é que nos estados modernos o cidadão se torna contridirejto às niesmas vantagens que conceder aos servidores ati- buinte compulsório do sistema previdenciário, em troca de
vos.
benefícios sociais de listagem ampla, principalmente a aposen_____
_
O servidor aposentado por invalidez permanente, por tadoria digna.
Enalteço aos ilustres colegas a importância de não permiseu lado, tem garantida a percepção de proventos integrais,
quando a inativáÇão decorrer de acidente em serviço-, moléstia tirmos, como representãntes -dos Estados e do Distrito FedeprofisslotnH ou doença grave, contagiosa ou incurável, de acor- ral, o aviltamento -das condições de vida de milhªres de servido com o que dispõe o mesmo art. 40, da COilSlituição de dores civis aposentados, que, do contráriO, se verão obrigados
1988. . .
a· buscar fonte de renda adicional na velhice.
Agindo_ dessa forma, estaremOs abominando· um estilo
Sendo integrais os proventos, e em face do mandamento
contido no§ 49 , adiante comentado, os valores dessas apoSen- pessoal de governo que não está dando certo e em razão
tadorias estão sujeitoS à reVisão periódica. com o fim de preser- do qual se quer responsabilizar os avanços sociais contidos
~na Constituição- da República como geradores da crise política
var-lhes o poder aquiSitivo.
O Poder Executivo insis__te _em que o funcionT:no pUblico que presenciamos.
Muito obrigado. (Muito bem!)
aposentado por invalidez não deve perceber proventos correspondentes aos valores que recebia na atividade.
Observe-se que a redação dada ao parágrafo há pouco
O SR. PRESIDENTE (Meira Filho)- Concedo a palavra
referenciadO impõe a revisão dos proventos na mesma propór- ao nobre Senador Carlos De'Carli.
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O SR. CARLOS DE'CARLI (PTB - AM. Pronuncia
o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Seriadores, permi~
tam-nos registrar aqui" um melhoramento efedvo, no campo
das telecomunicaç6es em meu Estado do Amazonas, o que
vem atender a antiga reivindicação de lideranças ·e da população de Manaus.
-- · Trata-se da ativação, em junhO último e erri caráter experimental, de novos quatro mil terminais, na central telefônica
de Manaus, prefixo seiscentos e vinte e dois, segundo mensagem envia-da pelo Presidente da Telecomunicaçôes do Amazonas, S.A.- TELEMAZON, Sr. Francisco das Chagas Ribeiro Cruz.
A Telemazon, além de trabalhar no sentido de dar prosseguimento a seus planos de expãnsão de riovas linhas telefônicas
para essa central, da Capital do Estado, atendendo à demanda
constante e às solicitações dos assinantes, objetivava também
descongestionar aS""antigãS estações de prefixOs- duzentos e
trinta e dois, duzentos e trinta e três e duzentos e trinta e
quatro, constantes da área central.
Agora, passados sessenta dias da implementação dos
atuais serviços, os objetivos foram plenamente ~al~nçados,
co·m o sistema operando satisfatoriamente, totalmente aprovado, mesmo considerando que aiO.da não está funcionando
com todo o seu potencial, porquanto as centrais duzentos
e trinta e dois, duzentos e trinta e três e duzentos e trinta
e quatro tinham um tempo de espera para discar bastante
el~vado, de cerca de vinte segundos, e, hoje, em oitenta e
cinCo por cento _dos casos, em ·média, já se Consegue ·obter
sinal em até três Sf:gundos.
Por outro lado, a referida central é totalmente digitalizada, dentro da melhor e mais moderna tecnologia disponível
em todo o mundo.
A Telecomunicações do Amazonas, como se constata,
tem empreendido uma política de investimentO§_ prioritários
visando ao desenvolvimeriio e aperfeiçoamento do_ sistema
telefônico nQ Estado do Amazonas, objetivando propiciar aos
usuários e à população,_ de um modo geral, melhores condições
de atendimento. Cumprimentamos, pois, por-esse trabalho
e ,por essa diretriz da empresa, o seu ilustre Presidente e
toda a Diretoria. Era o que tínhamos a diz_:e~_ sobre o ~ssunto.
Obrigado. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Meira Filho)- Concedo a palavra
ao nobre Senador Lavoisier Maia.
O SR. L,!. VOISIER MAIA (PDT - RN. Pronuncia o
seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
HOMENAGEM À ESCOLA TÉCNICA FEDÊRAL
DO RIO GRANDE DO NORTE
.
.
No momento em que toda a imprensa nacional abre enormes espaços para comentar as diversas faces da "crise" nacional, queremos nos voltar para um outro assunto não menos
importante.
A comunidade potiguar, ao longo desta semana, está
comemorando o 829 aniversário de fundação da Escola Técnica
Federal do Rio Grande do Norte.
Trata-se de um tradicional estabelecimento de ensino do
2» Grau, fundado em 23 de setembro de 1909 com o nome
de escola de aprendizes artífices. O Presidente Nilo Peçanha,
numa antevisão do desenvolvimento industrial do Brasil, implantou no inicio do século esta rede de escolas públicas destinadas à preparação de mão-de-obra para os mais variados
setores da atividade econômica.
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Ao longo- dos anos, a semente plantada pelo Presidente
Nilo Peçanha cresceu, tornou-se árvore _frondosa e vem ininterruptamente produzindo excelentes frutos.
Desde o seu início, que as escolas técnicas federais, hoje
em número de 19 em todo_o País, vem qualificando os jovens
âaS camadas de renda mais baixa da população brasileira.
Ali, o jovem, cursando o 2" grau alCanÇa urii ele_yadonível
de conhecimento e adquire uma profissão para.sobreviver.
Atualmente, a escola técnica de natal oferece oito cursos
profissionalizantes: estradas, geolo~a, mineração, mecânica,
edificações, saneamentO, eiefrotécnica e segurança do trabalho_. Concluído o curso, o jovem só é diplomado após um
estágio de seis meses numa empresa da sua especialidade.
Este é um padrão de escola pública que deve ser apreciado, incentivado e multiplicado em todo o território Iiacional.
Graças ao contínuo aperfeiçoaniento deste estabelecimento
de ensino, a juventude pobre do Rio Grande do Norte tem
encontrado um excelente canal de ascensão social, trabalhando por conta própria na iniciativa privada. Nesta hora de
crise da escola pública, a escola técnica federal surge como
um farol a nos iluminar na incerteza do presente.
Bom seria que o Governo Federal envidasse todos os
esforços necessários para fortalecer e multiplicar escolas técnicas em todo o território nacional. A carência de técnicos de
nível médio é crónica no BraSiL A mania de ter um filho
doutor ainda está bem viva na consciência coletiva do povo
brasileiro. Entretanto, muitos esquecem que há milhares de
técnicos de nível médio ganhando melhor do que muitos porta__
dores de diploma universitário.
Por todas _estas razões, congratulamo-nos com todos os
que fazem a Escola Técnica Federal do Rio Grande do Norte:
professores, alunos e funcionários.
Fazemos votos que a semente plantada pelo Presidente
Nilo Peçanha continue a crescer e a dar os seus frutos para
a alegria de todos aquel~s que desejam o bem-estar da nossa
juventude. Somente na educação unida ao trabalho é que
os jovens encontrarão o verdadeir.o caminho da sua realização
pesso'II..(Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Meira Filho)- Concedo a palavra
ao nobre Senador Lourival Baptista.
O SR. LOURIVAL BAPTISTA (PFL- SE. Pronuncia
o seguinte discurso.) -Sr. Presidente, Srs. Senadores, no
dia 16 de setembro do corrente ano, participei em São Paufo,
no Anhembi, do 479 CongressO da Associação Brasileira de
CardioJogia~ a convite do Dr. Flávio Pileggi, Presidente do
referido conclave, e do Dr. Protásio L. da Luz, Presidente
da Comissão Técnica, por indicação dO Dr. Giovanni Bellotti,para abordar um tema que tem causado crescente interesse
entre os especialistas em doenças do coração e sistema cardiovascular, bem como dos pneumologistas.
Este Congresso, há muito já tradicional no Brasil, e que
reúne a comunidade médica altamente motivada pelo estudo,
a pesquisa e a atualização sobre os avanços científicos no
campo da cardiologia e da medicina em geral, tem procurado
encontrar os melhores caminhos e soluções para a saúde de
nossa gente e para o progresso das ciéncias·fllédicas em nosso
País. ·
Falaram na ocasião o Dr. Giorgio G. Bohn, Coordenador
do Simpósio, que teceu algumas Consideraçõés sobre a importância dos temas escolhidos e a expectativa dos participantesquanto às comunicações que seriam feitas naquela_ sessão;
o Professor Luiz Venere Decourt, sobre "Cigarro e Sistema
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Cardiovascular''~ o Professor Hélio Romaldini, sobre "Cigarro
e. SiStema Respiratóii0";-0 ·prof~ssor A-fonso Celso Pastore,
que fez uma análise c_rítio,~. sobre "A Influência da Indústria
do Fumo na Economía Bra&ileira", e, finalmente, após ter

declinado do oferecimento de expor em primeiro-lugar, abordei o tema intltuJado "Campanhas Publicitárias contra o Fumo
-Estratégias e papel do Médico''.
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sil, a classe médica, conscientizada desse terrível flagelo combatido no mundo inteiro sob a bandeira da OrganíZação Mundial de Saúde, tem aderj_do, em contingentes surpreendentemente- crescentes, a· estã _Campanha meritória e humanitária
contra o tabagismo, as _doenças a ele relacionadas e à morte
precoce.
O tema sobre o qual falei, e que prende_u a atenção e
a curiosidade de um populoso auditório, foi encerrado com
um apelo que fiz:
"Vamos nos somar às inúmeras vozes que clamam
neste país em socorro dos milhares de famintos que,
vergonhosamente, ainda temos um pleno final do século XX: "Não· plantem mais fumõ;que é morte, produzam alimentos, que é vida."
E, finalizando, Sr. Presidente, desta tribuna do Senado,
em que já falei mais de uma centena, de _v~~ SÇ>bre_ e~teo
assunto nos últimos 10 anos, faço uril ãpelo ao eminente Miilistro Alceni Guerra, que tem sido um valioso aE_aqo nesta lut_a
contra o tabagismo, para que mantenha ente.ndjmentos com
as _r_épartições e -entidades do setor público liga~os __ à área
do seu Ministério para que conste dos r:eceit.uárim, médiCos
o que sabiamente já foi adotado em Brasília, pela Fundação
Hospitalar do DiStfitõ-Federal.
Inscrever dos receítuª-rios a st::guiiJte_!tdvertênci~:
"Fumar faz mal à sua saúde e à dos outros."
E encerrando, Sr. Presidente, solicito a transcrição com
o meu pronunciamento do ofício que--recebi formulando o
convite e o texto da palestra_ que fiz no 47"' Congresso da
Sociedade Brasiliera, cle.CardjolJ,~gia, re~liiadoem São Paulo.
Era o que tinhã a dizer, Sr. Presidente. _(M~ito be.mt)

Em minha palestra abordei em profundidade os dados
cientificamente comprovados dos terríveis efeitos do fumo
na saúde das pessoas e da população, especialmente a estreita
correlação entre o tabagismo e os diversos tipos de câncer,
as doenças respiratórias e cárdiovasculares, que -hnplic3m,
segundo investigação realizada por especialistas americanos
e europeus, amplamente divulgadas, na debilitação antecipada
do estado geral de saú_de, no envelhecimento precoce e sintomas relacionados com a degenerescência da pele e problemas
de fmpotência sexual.
O Brasil é o terceiro maior produtor de fumo do mundo,
e as indústrias- do ramo movimentam um negócio que pode
chegar facilmente a um bilhão de dólares. Dentro d~ n_o&sas
fronteiras foram fumados em 1990, 164 bilhões de cigarros.
É um negócio vultoso, mas que, devido às .campanhas
patrocinadas pelo MinistériO -da Saúde e pela sociedade, aliadas a outros fatores adversos, produziram no primeiro semestre de 1991 um grande impacto na indústria do fumo, traduzido
no prejuíZo de milhões de dólares acusados nos balanços do
grupo que representa 80% do mercado de fumo em nosso
País. E·vale ress.altar que este fato é a primeira vez que ocorre
em toda a história desse grande complexo fumageiro.
Segundo o IBGE. 3 milhões de pessoas deixaram- de fumar nos últimos 5 anos. Nos Estados Unidos, nqs últimos
25 anos, após os relatórios científicos patroCinados pela American Cancer Society, cerca de 35 milhõe~_de americanos deixaDOCUMENTOS A QUE SE REFERE O SR.
ram de fumar.
LOURIVAL BAPTISTA EM SEU DISCURSO:
A indústria e o comércio do fumo_ são grandes contriXLVII CONGRESSO DA
buintes do imposto. Isto é verdade; Mas já existem estudos
SOCIEDADE BRASILEIRA DE CARDIOLOGIA
que questionam o custo-benefício destes impostos. O que o
País arrecada com estes impostos não Cobre, riem de lop.ge,
São Paulo, 13 de agosto de 1991
os prejuízos económic_os e_ so.ciais reh1cionados com os óbitos, - limo. Sr.
as enfermidades decorrente$ do fumo. qu_e oneram a previ- Senador Lourival Baptista
dência social e o sistema de assistência médica, bem como Senado Federal
o absenteísmo ao trabalho e, logicamente, a queda de produti- Brasflia - DF
vidade da mão-de-obra no sistema produtivo e, de um modo CEP
70160
geral, na própria economia do País.
P_rezado Senador:_
No Brasil, segundo a Unicef, cerca de 360 mil crianças
-VinioS pela presente confirma'f o ~CO-OVüe ·rei to~pelo Dr.
morrem antes de completar urit ano de vida, em conseqüência, Giovanni Bellotti para que V. s~. participe do '"'SimpóSio Efeiprincipalmente, da desnutrição-.
tos do Fumo" a Ser realizado no dia_ !6-9-91, segunda-feira,
Durante o transcurso do Dia Nacional de Combate ao às 16h15min, durante o XLVII Congresso_da Sociedade BrasiFumo, em 29 de agosto último, durante a sessão de encerra- leira de Cardiologia, a realizar-se no Parque de Conve_nções
mento deste evento, mostrei que um trabalhador_ que fuma Anhembi, em São Paulo.
apenas uma carteira de cigarro por dia, a preços daquela
Anexo segue a lista de participantes.
época, tirava, diariamente, sistematicamente, da mesa do café
Teremos prazer em assumir suas despesas de viagem e
da manhã, sete pães ou um lítro de leite, quando se sabe estada em São PauJo no_ dia de sua apresentação.
que um grande contingente de crianças e mesmo trabalhadores
-'- - Agradecemos sua gentil aquiescência em participar do
saem de casa pela manhã mal alimentados, enquanto o consu- programa científiCo, subsCrevo-m_e. _
__
_
mo de cigarros equivale a 8,2 bilhões de pães ou 8,2 bilhões
Atenciosamente. - Dr. Protásio L. d~ Luz, Presidente
de litros de leite que poderiam ser consumidos pela população. da Comissão Científjca - Dr. Fulvi_o Pilleggi, Presidente do
Devido a seus efeitos diretos em fumantes e, indiretamente, Congresso.
sobre o meio ambiente a não fumantes que aspiram a fumaça
SIMPÓSIO-EFEITOS DO FUMO
dos que fumam, o tabagismo é uma epidemia contagios-a um
câncer financeirO no orçamento doméstico.
16-9-91- Sala 1-16h15min.
Sr. Presidente·, Srs. Senadores, apesar de ainda-existirem,
Cigarro e Sistema CardiOvascular
lamentavelmente, 20% de médicos que ainda fumam no BraLuiz Venere Decourt

Setembro de 1991

-D1ARI0-DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II)

Rua Eneas Carvalho Aguiar, 44
05403 - São Paulo - SP
_
A influência da indústria do fumo na economia brasileira -análise crítica
Afonso Celso Pastore

AI. Fernão Cardin, 283, Ap. 5!- J. Paulista
01403- São Paulo -SP
Cigarro e Sistema Respiratório
Hélio Romaldini
Rua Marcos Fernandes, 195
04!49 --São Paulo- SP
Campanhas publicitárias contra o fumo- estrátegicas e papel do médico
Lourival Baptista
Senado Federal
70!60- BrasHía- DF
Coordenador:
Georgio G. Boher
Av. Dr. Arnaldo, 455- Pacaembu- Fac. Med.
USP
01246 -São Paulo - SP

"Palestra realizada em São Paulo, no Anhembi,
durante o 47"' Congresso da Sociedade Brasileira
de Cardiologia, em 16-9-91, sobre citmpanhaS publicitáríãS contra o fumo - estrategias e papel do médico."

-

Inicialmente gostaria de dizer que, embo_ra possa parecer
a muitos que sou um médico já encaneciàá na Medicina,
a minha militância profissionãl com paCientes teve apenas
12 anos, desde quando, recém formado pela Faculdade de
Medicina da Bahia, em 1942, fui para Sáo CrístOVãó~ em
Sergipe, em 1943-, para ser médico- do interior, e lá fazer
de quase tudo, de parto a extração de dentes.
Durante este breve período de trabalho dedicado e exaustivo junto à população, tinha 8 consultórios, onde_jamais ne__
guei atendimento, inclusive gratuito.
DepoiS fui absorvido pela polítiCa;-em--decorrência demeu trabalho e atendimento como médico, e a partir _de 1947
passei por vários cargos eletivos: DeputadO Estadual, Prefeito,
Deputado Federal, Governador e hoje Senador, já no terceiro
mandato.
Entretanto;-embora tenha deixado a clínica, jamais me
afastei dos amigos médicos e dos grandes temas da Medicina
e das preocupações com os problemas de saúde de nossa gente,
entre os quais um dos mais graves é o tabagismo,_ responsável
por mais de 100 mil óbitos anuais e um exército de -enfermos,
inclusive portadores de patologias pulmonares, respiratórias
e cardiovasculares.
Na realidade, a experiência médica e científica adquirida
pela medicina brasileira, especialmente pela áfea das doenças
do coração e sistema cardiovascular, já reunida em longos
anos de exposições e- estudos durante os tradicionais Congressos d~ Sociedade Brasileira de Cardiologia, que atualmente promove o seu 47~ Congresso, tláo poderia deíxar de
incluir um tema tão atual, pertinente e profUildamente ligado
à saúde da população, como este simpósiO-sõbre os efeitos
do fumo.
Hoje, em qualquer parte do mundo, um médico estudioso
e atualizado não pode desconhecer a ação devastaUora do
fumo e seus derivados na saúde das pessoas.
Desde 1954, com a publicação do Relatório de Hammond
Horn, patrocinado pela Amcrican Cancer Society, que os

f
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cien_ti~tas denunciam os perigos do hábito de fumar-. Em jaÕeiro de 1964, foi liberado o Relatório Terry, um -verdadeiro
tratado científico, organizado por dez especialistas do mais
elevado renome internacional, entre eles fumantes e não fumaf?.tes, _autoridades reconhecidas no cam_po da medicina, da
química, biologia, estatística, sociologia, psicologia, apoiados_
pelo suporte de 189 instituições científicas e mais de 7.000
relatórios de pesquisa sobre tabagismo e saúde.
Os dados reunidOs_ neste__famoso relatório alarmaram a
sociedade americana naquela época, quandO o Herald-Tribune
de New York publicou em manchete: UÉ oficial. Os cigarros
podem matar você". Em 1971 a publicidade_ do cigarro foi
prOibida na TV americana.
Em pouco tempo, 100 mil médicos deixaram de fumar
e a Organização Mundial Qe Saúde abso_rve_u a campanha
para divulgar no mundo inteiro os males do tabagismo, e
em 1980 (ançou a sua sentença: ''Fumo ou Satlde- a escolha
é sua".
Em 1989, o então Secretário de Saúde dos Estados Unidos, Everet Koop, declarou que, após-25 anos a divulgação
do referido relatório que relacionou o fumo Com o vasto elenco
de patologias, 35 milhões de americanos deixaram de fumar,
e, atualmente, apenas 10% dos médicos daquele país ainda
fumam.
SeguJldO ele, se não fossem as campanhas e a publicidade
oficial contra o fumo, iniciada na década de 1960, aquele
pafs teria atualmente mais de 90 milhões de fumantes, em
vez dos 56 milhões existentes em 1989, quando 42 Estados
e mais de 300 comunidades americanas adotaram leis restritivas do hábito de fumar.
O fumo é um vfcio ·que cria uma altíssima ansiedãde
e dependência. Historicamente, o fumo, nativo das Américas,
considerado pelos índios como uma planta sagrada, usada
apenas para fins religiosos em s~as pajelanças, foi introduzido
na: Europa e difundido no mundo inteiro a partir da iniciativa
de Sir Walter Raleigh, colonizador da Virgínia. Parece que
o primeiro protesto contra o cigarro foi, lá pelo-s idos de 1584,
qUãhdo um criado desse famoso· cavaleiro, escritor e navegador inglês, favorito da Corte Britânica, lhe jogou um balde
de água pensando que o seu senhor estava pegando fogo.
Algum tempo depois, Walter Raleigh caiu inexplkavelmente em des~ra~a e foi executado pelo Rei Jaime I.
No Brasil o castigo de um dos primeiros fumantes foi
também dramático. Em meados do Século XVI, ao tempo
das Capitanias Hereditárias, o Bispo da igreja católiCa simplesmente excomungou o nobre fidalgo Vasco Fernandes Coutinho, donatário da Capitania do Espírito Santo, porqUe contraiu o vício de "beber fumo", como era chamado na época
o hábito de fumar. E este valente cavaleiro que tanto se destacou na Ásia, pela sua bravura, findou na miséria, e segundo
escritos da época: "'acabou tão pobremente que pedia esmola
e não se sabe se teve um lençol seu que o amortalhasse.".
· Não poderrios julgar -se a ··excciffiunhão foi justa, mas o
fumo hoje é um dos maiores flagelos do século: 500 milhões
_:de mortes durante os próximos 10 anos.
· Parece que uma Ínaldição perseguia os que primeiro se
envolveram com o fumo, assim como as doenças e a morte
prematura tem perseguido os fumantes desde então.
A campanha 0011tra o fumO em nossos dias, começOu
mais efetivamente depois da divulgação da Carta de S~lvador,
emitida após a realização do 1~ Seminãrio Nacional sobre
o Tabagismo organizado pelo eminente Professor José Silveira, em 1979.
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Aderi a esta campanha contra o tabagismo em 1980, ao
testemunhar o fim trágico de um antigo colega de colégio,
que não via há 32 anos, definhando~se por asfixia devido
a um processo crónico de enfisema pulmonar. O terrível sofri~
menta daquele companheiro me comoveu e revoltou. Assim,
em 27 de outubro daquele ano, após melhor me informar
sobre os efeitos maléficos dO _fufuO, InScrevi-me ilestã cruzada
humanista para eliminá-lo dos nossos hábitos culturais.
Naquele tempo éramos poucos _os que tínhamos uma
preocupação nacional sobre o tabagismo e a saúde pública.
Um pequeno grupo composto por José Silveira, José Rosemberg, Mário Rigatto-, Edmundo Blundi, Santos Neves, Pedro
Mirra, Thomas Szego, Antonia Dalla Pria, e muitos outros
que já se engajaram ent nossa campanha.
Desde então já fiz mais de 150 pronunciamentos sobre
os efeitos nocivos do tabagismo, nestes 10 anos de campanha.
Em 25 de junho de 1981, visando agilizar o prOcesso
de regulamentação restritivo âo tabagismo, e_ pela iniciativa
de nível Federal estimuJar as Assembléias Legislati v::~~ e Câ~a~
ras Municfpais a legislarem a respeito, apresentei no Sen·ado
o Projeto de Resolução n~ S3,_subscrito por 54 dos 67 Senado~
res, proibindo o uso___do_ Ju_mo no Plenário- e nas salas das
Comissões do Senado Federal, mas, miste_ri_o_sftmente, esta
proposição foi sustada em alguma gaveta ou armário da Casa,
quando poderíamos ter nos antecipado a várias normas atual~
mente existentes, de nível federal, estadual e municipal.
As campanhas publicitárias contra o Jumo, que visam
prinCipalmente, esclarecer e conscientizar a população, inchJ.sive despertando o senso d.e direitos e devere§, devem se
antecipar ã emissão de normas legais, que, posteriormente,
passam a s_er o seu prinçipal suporte, dando-lhes respaldo
e embasamento jurídico.
No Brasil, a Prefeitura de São Paulo foi pioneira na legis~
lação de combate ao fumo. A Lei n" 3.938, de 8 de setembro
de 1950, foi quem priineiro se após ao tabagismo em vefculos
de.transportes coletivo, elevadores de passageiros e_ salas de_
espetáculos.
Hoje, principalmente a partir de 1980, já temos 25 leis
e decretos de vários mJJnicípiOs; 21 leis e decretos estaduais
e 10 regulamentações _de nível federal, visando conter a expansã.o do tabagismo.
Em 12 de junho de 1986 foi institufdo o Dia_ Nacional
de Combate ao Fumo pela Lei n"' 7 .488, sancionada pelo Presidente José Sarney, que é comemorado em 29 de agosto de
cada ano.
_
_
Em 1988, rriaiS precisamente, em 8 de abril, por ocasião
do transcurso do 19 Dia Mundial sem Tabaco, promovido
pela Organização Mundial de Saúde, na condição de Presidente do Grupo Assessor para o Controle do Tabagismo,
criado na estrutura do _Ministério da Sa,úde pela Portaria n~
655, de 16 de setembro ~de 1985, do então Ministro Carlos
Santana, fiz entrega solene ao Presidente do Congresso Nacio~
nal de um memorial com 17..600 assinatllras solicitando a proibição da publicidade do cigarro e derivados do fumo.
Nesta época, durante a Constituinte, um Deputado usou
uma máscara no Plenário e outro solicitou a pena de morte
para o cigarro, por estar matando o Brasil., _
__
_
Vale lembrar que, segundo a própria Orgariização Mundial de Saúde, ~·o fumo é _a maior causa isolada e _evitável
de doença e morte no mundo ocidental".
O Jornal do Brasil dessa mesma data, dizia em ~-anchete:
"0 Día Internacional de Combate do Fum_o foi comemorado ontem.no plenário da Constituinte com alguns discursos,
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de apoio, brincadeiras e muitOs fumantes".- Realmente, no
Congresso Nacional Constituinte tfnhamoS 385 parlamentares
nãO fumantes e 174 fumantes. Naquela época tramitàvam no
Senado e na Câmara 157 projetes de lei sobre o fumo, sendo
43 restringindo a propaganda do cigarro, 32 proibindo o fumo
em recintos fechados, escolas e repartições públicas e 20 Sobre
advertência nas embalagens de cigarro a respeito dos riscos
~saúde.
·
A partir de 1988 a campanha contra o tabagismo adquiriu
maior força jurídica, devido aos arts. 220 e 225 da Constituição
Federai que disciplina a propaganda comercial de produtos
prejudiciais à saúde e ao meio ambiente, -e dispõe sobre a
produção, comercialização e emprego de métodos e substâncias que comportem riscos e prejudiquem a qualidade de vida.
Pelo efeito das campanhas de conscientização à população
e às autoridades, iniciado no Brasil a partir de 1979, o clima
social e político sobre o tabagismo permitiu a inclusão em
nossa Carta Magna dos artigos anteriormente _citadÇJs que dispõe ·sobre o fumo, seus derivados, substâncias tóxicas e poluição ambientaL
A Portaria n~ 731/GM, do Ministro- da S3.Uae; edifa_d_a
em 31 de maio de 1990, assinada pelo Ministro Alceni Guerra,
proíbé" O fumo nas instituições de aSsistência à sãúde, públicas
e privadas; a propaganda de cigarro nOs programas de TV;
na publicidade de rádio e teleVisão; ·profue a apresentação
em público pelos meios de comunicação de apresentadores
e entrevistados fumando; e proíbe a distribuição de amostra
grát~s de produtos do fumo ..
Por esta portaria, ãtualmente, é obrigatória a inscrição
nas embalagens de cigarro do alerta: ·~o Ministério da Saúde
adverte: O fumo é prejudicial à saúde" ..
Na realidade, a melhor advertência deveria ser: uo fumo,
entre outros males, dá câncer".
A Portaria no 1.050-GM, de 8-8-1990, também do Ministro- da Saúde, proíbe o fumo em vôos de até 2 horas._ e a
venda de cigarros a menores.
A indústria do fumo é um poderoso agente econômico.
O Brasil é o terceiro maior produtor de fumo do mundo.
Do total produzido 50% é exportado para 57 países.
A afirmação é de Robert Kennedy: ''A indústria do cigarro é apregoadora de arma mortal e está jogando com a vida
humana em troca de lucros financeiros".
É um negócio que pode chegar facilmente a um bilhão
de dólares, dependendo da safra-.
Entre janeiro e julho de 1991 as exportações de fumo
e seus derivados somaram 536,5 milhões de dólares. Em julho
último foi o produto agrícola mais exportado. No semestre,
dentro do grupo de produtos em que se classifica, correspondeu a 57% das exportações agrícolas.
Somente nos 7 primeiros-meses deste ano, as exportações
de folhas de fumo chegaram a 446,7 milhões de dólares.
A indústria do fumo é um dos maiores contJ;ibuintes do
IPI, seguida de perto pela indústria de bebidas e automóveis.
Em 1990, apesar das campanhas contra o fumo, foram
fumados no Brasil cerca de 164 bilhões de .cigarros, contra
127,8 bilhões em 1980. Levando-se em consideração o crescimento da população, o incremento real per capitado consumo
de cigarro foi de 38 unidades por habitente, o que, segundo
pesquisa da Associação Brasileira de Produtores de Fumo,
deve~se ao crescente número de mulheres fumantes, que passou~ d~ 25% em 1981 para 29% em 1991, enquanto entre
os homens houve uma queda de 43% para 41%.
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ComparaÜvamente às suascongêneres no mundo, a classe
Estes .dados da Abifumo conflitam com· recente levanta~
mento feito pelo IB'GE concluindo que entre- f985 -a 1989, médica brasileira é uma das que mais fuma, conforme esta
cerca de três milhões de pess-oas deixaram de fumar, reduzindo tese que ainda faz as seguintes conclusões:
-:...._o índice de fumantes entre os médicos do Rió de Janeia percentagem populacional de fumantes de 33,6%, anterior~
mente, para 23,9%, mas confirma que, infelizmente, o número ro está em 20 a 30% ;
de mulheres fumantes é crescente.
- a proporção de fumantes é menor entre os médicos
-- - Indiscutivelmente, os resultados das campanhas e da pu- mais jovens;
blicidade contra o tabagismo tem produzido efeit<?S positivos,
- a intensidade do fumo cresce cOin a idade;
- a maior parte dos fumantes já fumava ao ingressar
um desses sintomas no Brasil é que tem afetado o desempenho
económico do setor fumageiro, principalmente os graiides e na Faculdade;
--o aconselhamento para -que :o·paciente d~ixede fumar
poderosos complexos industriais do fume, como a Souza Cruz,
que representa 80% do mercado, e que, pela Primeira vez só é feito regUlarmente pelos médicos não fumântes e com
em sua história, acusou, no último balanço semestral, um mais de 40 anos; e, finãlmente,
-supõe que -a abordagem do tema tabagismo não é ft:ita
prejuízo de milhões de dólares. Mesmo assim, a previsão de
investimentos- é da ordem de 500 milhões de dólares para de forma adequada e eficaz nas escolas médicas.
A propósito, são palavras de um grande médico bahiano~
a modernização do seu parque industrial.
_
A experiência ao longo desses últimos anos, desde que Dr. Alberto Serravale, p_neumologista e professor univesise comprovou, cientificamente, os efeitos mortíferos do fumo, tário, publicadas no Jornal A Tarde, da Bahia, em maio últitem revelado que os resultados mais concretos e definitivos mo, poi" ocasião do Dia Mundial de Combate ao F':Jmo.
"Nós, médicos, especialmente os pneumologistas, cardioobtidos se devem, principalrilente, ao---processo de conscienlogistas, obstetras e pediatras, e$tamos (artos de assistirmoS
tização e esclarecimento da população.
Para quem pensa que os cigarros light brasileiros são ao sofrimento de pacientes, provocados pela mais absurda
menos prejudicados estão enganados. Uma pesquisa feita pelo forma de poluição, a auto-poluição- pelo fumo."
Departamento de Física Experimental do Instituto de Física
O maior inimigo do tabagis-mo e da _indústria_ do fumo
da Universidade de São Paulo, inidãda em 1988, revelou que s~o as estatísticas funestas e suas conseqüências. Quanto Jllais
os cigarroS ditos suaves 1 isto é os que apregoam ter menos efetivo for o processo de conscientização das campanhas e
alcatrão e nicotina, são de 10 a 20 vezes mais- radioatíVos da publicidade, mais positivos serão os resultados alcançados.
Nos Estado_s _Unidos, por exemplo, nos últimos 25 anos
que os estrangeiros, -não somente pelo tratamento químico
a que estão sujeitos mas pela prõpiia co-nstituição da folha de Campanha, cercâ de 35 milhões de pessoas deixaram de
do fumo nacional, rica em componentes de bório, cobalto, fumar.
E há o caso pitoresco de uma senhora, fumante inveterada
urânio, etc. elementos abundantes no solo brasileiro, além
dos componentes derivados da adubação química; caracte- por mais de 40 anos, que ao descobrir que estava com câncer
rísticas que tornou o· fumo nacional mais cancerígeno do que de pulmão devido ao cigarro, entrou na- justiÇa cOntra· a Philip
o de outros países.
Morris e outro~ três produtores. Mesmo depois de morta,
A pessoa que toma consciência dos perigos- a que está a família continuou o processo alegando que as empresas não
sujeito pelo vício do fumo, não adere a ele, deixa de fumar alertaralil o suficiente sobre os malefícios do cigarro. Um
ou, desesperadamente, tenta deixá-lo. O ideal seria que os júii popular concedelJ a indenização, que poste_riormente foi
fumantes deixassem o vício cc>m a mesma pre-ssã que~o banhista -reyista pela Suprema Corte. Aqui estamos falando, nesta oportunidade, a uma audiêndeixa o mar quando descobre a presença de tub3.rão por perto.
cia basicamente de médicos, em especial cardiologistas aos
Isto é, deixar o fumo correndo.
Pesquisa realizada pela Escola Politécrika de Medicina quais, pela abundância de publicações científicas e. pelos artie Sociedade Paulistas de Pneumologia e Tsiologia concluiu gOs publicados na imprensa sobre o tabagismo, não podem
que quanto mais elevado é o grau de cultural, menor é a desconhecer os efeitos devastadores do fumo na saúde pública,
incidência de novos fumantes. Mas é profundamente lamen- onde é um dos principais responsáveis pelo estado endémico
de grande parcela da população, da qual um considerável
tável que ainda existam médicos fumantes.
_
Um importante documento que me foi enviado pelo Dr. eXército de doentes entulham os hospitais e postos de saúde.
Recordemos apenas estes dado~ cientificamente já comHisbello da Silva Campos, referente à -dissertação de sua tese
de mestrado apresentada ao Instituto de Tsiólogia e Pneumo- provados e amplamente diflúldidõs poiO-rganizações nacionais
logia da Universidade Federal do Rio de Janeiro;- intitulada e internacionais:
Tabagismo na Classe Médica do Rio de Janeiro, contém dados
O fumo é respol)._~ável em médl~ por:
75% doS casos de bronquite crónica;
importantíssimos e que me impressionaram.
80% dos casos de câncer de pulmão e de enfisema pulSua pesquisa revelou a existência de um índice que- considero muito elevado de médicos fumantes em elgumas regiões manar;
25% dos casos_ de infarto do miocárdio;
do Brasil, especialmente no Rio de Janeiro, e que não foge
O fumo expõe·o fumante em até 9_vezes mais com relação
muito da média nacional.
Na maior parte dos países desenvolvidos do mundo, a ao não-fumante, de contrair infecções respiratórias agudas
partir da divulgação dos primeiroS_-relatórios relacionando o e crónicas; câncer de boca, laringe, esófago, pâncreas, rim
tabagismo com as patologias a ele associadas, houve uma e bexiga, doenças circulatórias gu _cardiovasculares, aneurisma
de aorta e derrame, po_is o fu!Jlo concentra mais de 4000
queda considerável no múmero de fumantes.
Em 1945, na Inglaterra, 60% dos médicos fumavam, mas substâncias tóxicas, 60 delas altamen_te cancerígenas, além
já em 1986, apenas 9%. Na Noruega, em 1952, 73% dos de elemenots radioativos, que faz com que o fumante _de 30
médicos fumavam, mas atualmente este índice é o mais baixo cigarros diários receba o corresponâente- em- radiação a 330
radiografias, o que é um absurdo, uma estupidez.
do mundo.
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O fumo mata, por ano, no Brasil, 100 mil pessoas, e,
segundo a Organi:iação Mundial de Saúde, deverá vitimar,
se não houver uma mudança radical nos hábitos da população,
até o ano 2.000, SOO milhões de pessoas no-mundo.
Senhores Participa:ntes.
- A maior Contribuição a- esta guerra já declarada contra
o fumo, mais sigr]ificativa até- âõ que a contribuição legal
que poderia oferecer o Poder Legislativo, é a adesão efetiva
e ~onsciente da classe médica do país, pois o médico é o
conselheiro mais acreditado em termos de saP.cle e, mais do
que a mfdia e o efeito da publicidade oficial, o médico poderá
levar a sua palavra, o seu argumento Autorizado, a cada cliente
que atende, transmitindo-lhe, além do alerta contra o fumo,
um caminho, ou ensinar-lhe um método para que abandone
o vício.
Dessa forma, na consulta médica, a primeira iniciàfiV3. para
um diagnóstico seria a pergunta se o paCiente fumá. Cientistas ameriCano-S e europeus· J~f Cóm-prováram que
o fumo provoca o·envelhecimen'to precoce, a degeração da
pele e pertubações relacionadas com a impotência masculina.
Segundo pesquisa do Departamento de Urologia da Universidade de Queen, 81% dos homens sexúalmente impotentes,
são ou foram fumantes.
Para um médico ·consciente dos males do Jumo_,__uma mu-:lher bonita fumando é uma agressão estética, pois ela em
pouco tempo perde o viço e adquire rugas. O gesto de um
médico que fuma é um contrasenso prófissional, é algo que
não se condiz com a sua. al).ra místiça d~ guardião da saúde.
É um exeritplo que fere substancialmente a consciência ln~dica
e o ajuiz3mento cõnsensual já predominante nas classe_s mais
esclarecidas de nossa sociedade.
Em 1981, quando e!J já me definira peta Campanha contra
o Tabagismo, O Globo de 2 de fevereiro, transmitiu a notícia
de que o·Dr. Norbert Segard, Minístro para Questões Científicas do Futuro da França, morrera àos· 58 ~úlOS~ vítima de
câncer pulmonar. Dois anos antes, apóS ter extrãído um pulmão~ fora à TV pedir ~~gustiado à população para que largasse
o víc1o que o estava vihmando, porque fumar era um suicídio.
Em 2 de maio de 1984, comentei no plenário do Senado
sobre uma crónica de autoria do festejado cronista Rubem
Bra~a, intitulada "Eu Tinha um ponto de picumã no pulmão",
pubhcaçla na Revista Nacional, n~ 267, de janeiro do mesmo
ano, em que ele comentava a operação,que fizera do pulmão,
e a eyolução da terrível tosse de que era portador e que,
ànoít~, além de acordar as pessoas da casa, o assustava quando
dormmdo, fez, o seguinte comentário:
"Um médico amigo meu, que era fumante, Dr~ M3.rcelo
Garcia, assistiu ã opei"ãção __:e deixou de fumar. E me disse.
Quando o Jesse abriu seu pulmão, levei um choque. Lembrei-me do tempo da Faculdade: eu guardara aquela imagem
do pulmão, um órgão rosado ... O seu era todo escuro, e
com uns picumãs dependurados ... " _
E ainda comenta:
"Quando a gente para de fumar é que come.ça a· sentir
como o. fumo embota o paladar e o olfato. A gente volta
a sentir sabores e cheiros que tinha esquecido. Mas não é
só isso que o fumo embota_. Quem fu-irlou muito e durante
muito. tempo, e parou -é que pode falar. Tudo melhora, desde
a disposição geral ate-a memória, ·a- eapaaaaae de trabalhO,
a respiração .. _. o vigOr sexUal."
E finaliza sua crónica declarando formalmente:
"Fumar foi das piores bobagens que fiz Ó.a vida, mas
não pretendo .convencer ninguém. Já tentei fazer issO, e o
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sujeitO iínda caçoa da gente, de cigarro no bic.o. _Ah, quem
quisei" que Se fume."
Posteriormente, para tristeza de todos nós que O admirávamos, Rubem Braga veio a falecer no ano passado, de câncer,
em Ccifiseqüência do _fumo.
Em 1988, em Genebra, a OMS abriu as comemorações
do Dia Internacional sem Tabaco com uma entrevista contendo Um apelo do famoso e consagrado ator Yul Brynner, já
decrepto, gravado pouco antes de morrer em 1985 com câncer
de. pulmão, em que pedia com veemência: "O que qtier que
façam, não fumem".
Esta doença também vitimou, há pouco tempo, aquele
garboso cavaleiro que fazia a propaganda do cigarro Malboro,
cavalgando um fogoso corcel pelas campinas americanas.
O tabagismo_p~rsiste porque aprisiona o víciado_nas garras do vício.
O vícío do fumo cria uma altíssima-dependência e angustiante ansiedade, Em um artigo, cierifificanieitte fundamentado, e rico de_ minuciosas informaçõe:s, intitUlado "Fumar
Nunca Mais", publicado na revista Arquivos Brasileiros de
M·ed~cina, julho/agosto de 1986, volume 60, n~ 4, Edmundo
Blundi relata um exemplo clíniCo de grave dependênda, que
seria pitoresco se não fosse dramático, trágico.
_Çm fumante inveterado .de duas c.arteiras por dia, também aficcionado a chaftitos e caChimbos. estava -!!m. sua.fazenda quando se esgotou o seu estoque de fumo. Então decolou
seu teco-teco_rumo à cidade.vizinha_e, voando baixo, de_scobriu
um colono fumando, então fez um pouso forçado em um
·pasto próximo para pedir um cigarro.
Mais dramáticO ·ainda é lembrarmos os malefícios causados à saúde dos que não fumam quando ficam expostos à
poluição tabágica ambiental.
-crianÇas-com baixa idade, que têm pai e mãe fumantes,
cortem o risco aumentado de até 3 vezes_de contrair bronqueolite, bronquite, asma e pneumonia, como foi demonstrado
em centros internacionais, e aqui em São Paulo, peJas investigações do Professor José Rosemberg.
Adultos fumantes passivos durante 10 anos têm 3 vezes
mais Câncer de pulmão que os não expostos à poluição tabágica, conforme foi verificado em vários pafses.
Assini sendo podemos considerar o tabagismo verdadeira
epidemia contagiosa.
Por outro lado, esta dependência é altamente nociva ao
orçamento domésticO do trabalhador._ Em 29 de agosto passado, por ocasião do transcurso d_o .Dia.Nacional de Combate
ao Fumo, em sessão realizada nas dependências do Senado,
fiz uma palestra em que comentei que o preço_ do cigarro,
que passara naquela ocasião a custar Cr$125,00, re-presentava,
para o operário -que fuma apenas uma carteira de cigarro,
uma subtração diária e sistemática da mesa do café da manhã
de_ 7 pães ou um litro de leite, um gasto evitável de cerca
de 18% do seu minguado salário,_ já tão corrofdo_ pela inflação.
E encerrando eu afirmo. O maior ininligo do fumo são
as esfatfsticas estarrecedoras, e o maior arriigo dos fumantes
é o seu médico, o conselheiro que pode lhe salvar a saúde
e a vida.
Senhores participantes deste 47~ Congresso da Sociedade
Brasileira de Cardiologia, vamos nos somar às inúmeras vozes
que clamam neste país, em socorro aos milhares de famintos
-que ainda temos, em pleno final de século XX: "Não plantem
mais fumo, que é morte, ptoduzam alimentos, que é vida".
E nesta oportunidade, muitísSimO ·senSibilizado e distinguidO, quero agradecer a generosidade do convite que me
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Art. 2o .Os partidos políticos registrarão, no Tribunal
foi feito· pelo _meu caro amigo a quem estimo Dr. Giovanni
Beliotti, e posteriormente confirmado pelo Dr. Fulvio Pileggi, Superior Eleitoral, suas siglas e cor ou combinação .de cores.
Presidente desse Congresso e pelo Dr.-Protásio da Luz, PresiParágrafo úniixi. O Tribunal Superior Eleitoral não perdente da Comissão Técnica, para falar, durante este importan- mitirà- o registrO de uma mesma sigla, cor OJ.I combinação
tíssimo Congr_es_so, sobre os efeitos do _fumo e as campanhas de cores por mais de um partido político.
Art. 39 Esta lei entra em vigor na data de sua publie estratégias que estamos desenvolvendo para erradicá-lo, perante uma audiência tão seleta e especializada de médicos cação.
brasileiros, preocupados em encontrar os melhqres caminhos
Art. 49 Revogam -se as dispoSições em contráriO.
e soluções para a saúde de nossa gente e para -o progresso
PROJETO DE LEI DO SENADO
da medicina erri -nosso País.
N• 177, DE 1991
E, finalmente, é com grande satisfação, que agradeço
Dispõe
sobre
a contagem· de votos, 'nas ·eleições,
a todos, organizadores e participantes, que_ me enalteceram
p_ela Mesa Receptora e dá outras providências.
com a sua atenção, aos quais me coloco disponível no Senado
Federal, no que puder, para servir à classe médica à qual
O Congresso Nacional decreta-:- ·
pertenço com muita honra.
Art. 19 Nas eleições qUe se realizem no País, ãpós o
O SR. PRESIDENTE (Meira Filho) -Esgotou-se hoje ence-rramento da votação, a contagem dos votos será efetuada
o prazo prevista no ãrt: 91, § 39 do RegímeJ!t9-:=_Iõtc!ino, sem pela Mesa Receptora destes, obedecidas as normas contidas
que tenha sido interposto recurso, no sentido de inclusão, no· art. 188 e seguintes da Lei n9 4. 737, de 15 de julho de
em Ordem do Dia, dos Projetes de Lei do Senado n~ 94, 1965 - Código Eleitoral.
Art. 2' O Tribunal Superior Eleitoral baixará normas
de 1991, de autoria do Senador Jutahy Magalhães, que dispõe
sobre as cédulas eleitorais ·e dá outras providências; e 177, e resoluções para o fiel cumprimento desta lei.
Art. 39 Esta lei entra em vigor um ano após a sua prode 1291, de autoria do Senador Nelson Wedekin, que diSpõe
mulgação.
_
___ _
sobre a contagem--de votos, nas eleições, pela mesa receptora
Art. 4" _Revogam-se as disposições em contrário.
e dá outras providências.
As matérias-Iõram aprOvadas em apreciação conclusiva
pela Comissão de Constituição, JUstiça e Cidadania.
O SR. PRESIDENTE (Meira Filho) - Na ·presente ses·
Os projetas vão ã Câmara dos Deputados.
são, terminou o prazo para apresentação de emendas ao ProSão os seguintes ôS textos aprOvados_ COni::lus.rv-a~ jeto dé DeCreto Leg~sla_tivo. n9 82, de 1991, apresentãdo _pelos
mente pela Comissão-de Constituição~Justiçii e Ctd3._- Senac;lores Júnia Marise e Alfredo Campos, que SUsta os atos
dania
normativos do Poder Executiv~ qúê Objetivam reauza:r o Processo de privatização da Usiminas-..
Ao projeto não foram oferecid.as emendas.
A matéria será incluída em ordem do dia, oportunamente.
TEXTO FINAL APROVADO PELA COMISSÃO DE
CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
O SR. PRESIDENTE (Meira Filho) -Nada mais haven·
do a tratar, vou encerrar os trabalhos, designando para a
PROJETO DE LEI DO SENADO
sessão ordinária de amanhã o seguinte
N• 94, DE 1991
Dispõe sobre as cédulas eleitorais e dá outras proviORDEM DO DIA
dências.
O Congresso Nacionãi decreta:
-lArt. 19 As cédulas eleitorais serão confecCionãd"as edistribuídas exclusivamente pela Justiça Eleitoral e deverão ser
PROPOSTA DE EMENDA A CONSTITUIÇÃO
impressas em pape] branco, opaco e pouco absorvente.
N• 2, DE 1991
§ 1!' Nas eleições majoritárias, da cédula constará, ao
-~---Votação,
em
primeiro
turno, da Proposta de Emenda
lado do nome do candidato, a sigla e a cor, ou combinação
ã Constituição n 9 2, de 1991, de autoria do Senador Affonso
de cores,- do partido polftico ao Qual pertence o candidato.
§ 29 Nas eleições realizadas pelo sistema propotcional, Camargo e outros Senhores ·senadores, que dá nova redação
a cédula conterá a sigla e a cor, ou combinação ~de cores, ao inciso III do art. 155 da ConstituiÇão Fc~deral.
de todos os partidos que houverem inscrito candidato e espaço,
-2ao lado do nome de _cada partido, para que o eleitor escreva
o nome ou número do candidato de sua preferêncial.
PROJETO DE LEI DA CÃMARA
§ 39 Os partidos políticos, nas elieções de que trata o
N• 37, DE 1990 parágrafo anterior, devem figurar na cédula eleitoral na ordem
Discussão,
em
turno
úi:tiCõ, do-Projeto de Lel.da Câmara
determinada por sorteio, a ser realizado em audiência presidida pelo juiz ou Presidente do Tribunal, na presença de n' 37, de 1990 (n' 3.650/89, na Casa de-origem), qúe dã nova
candidatos e delegados de partidos, após o deferimento do redação ao § 3• do art. I' da Lei n' 5.584, de 26 de_junho
.de 1970, que "Dispõe sObre normas de Direito Processual
último pedido de registro de candidato.
do Trabalho", tendo
§ 49 Observar-se-á, quanto à realização da audiência,
PARECER, sob n' 321, de 1991, da Comissão.
o disposto no Código Eleitoral para o sorteio dos candidatos
às eleiÇões majoritárias. - de Constituição, Justiça e Cidadania, favorável ao pro§ 59 O eleitor poderá, nas eleições de que tràta o_§ jeto, nos termos de substitutivo que oferece, com voto vencido, em separado, do_ Senador Áureo Mello.
29 , marcar apenas o nome do partido político.
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O SR. PRESIDENTE (Meira Filho) - Está encerrada
a sessão.
(Lf!vanta-se a sessão às 18h20min).

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. JRAPUAN COSTA JÚNIOR NA SESSÃO DE 5-9-I99I
E, QUE ENTREGUE A REVISÃO DO QRADOJI,
SERIA PUBLICADO POSTERIORME~E.
1

O SR. IRAPUAN COSTA JÚNIOR (PMDI}- GO. Pronuncia o se·guinte discurso.) --=~Sr. Presidente, ~rs_. Senadores,
gostaria de manifestar a minha estranheza quanto ~ declar~
ções proferidas pelo Secretário do Meio Am.bíe:nte, Jo_sé Lutzernberger --se não tropeço na pronúncia, uma vez que o
nome não_ é muito_ bt:asileÜQ_- tecendo ~r_ítica,~ à e;x-Minis_tra
Zélia Cardoso de Metlo, ao Goverriador Gilberto Mestrinho
e aos militares que hõje ocupam postos na Amazónia:
Não quero me deter em comentários a respeito do entrevera entre a ex-MiniStrã. zelia e o Sec~;etário do Meio Ambiente. Numa linguagem muito cabocla própria do meu Estado, eu diria que nessa troca não quero um tostão -de_ Volta.
Mas gostaria de tecer reparos ao que diz o Secretário _do
Meio Ambiente, quando crítica, em termos _bastante baixos,
os militares na Amazônia que se levantam em defesa da integridade do Território brasileiro.
_
Julgávamos, Sr. Presidente, Srs. Senadores, que a quinta
coluna havia desaparecido ao final da_ II G!,J.ernt Mundial e
após a derrocada das tropas· do Eixo, frcn_t_e à coalizão democrática que derrOtou Hitler, Mussolini e seus assedas. mas
vencemos que isso não é exatamente a v·eraade. l{oje, quando
se levantam contra o Brasil, contra a nossa soberania ama:lônica voz.es poderosas no exterior, encontramo_s aqui alguns
quintas-colunas a fazer coro, à frente dos quais- se encontra
o Secretário do Meio Ambiente, José Lutzemberger, que,
aliás, vive a maior parte do Seu tempo no exterior, e não
aqui no Brasil. Ao que me ccmsta, não conhece _m11ito b~m
a Amazônia. Se estou errado, que me desmintam os Colegas
que são dessa região e que têm assento também nesta Casa.
Enquanto-o Sr. Secretário do Meio Ambiente se_hospeda
nos hotéis de cinco estrclas,.à custa do erário, os no-ssos militares na Amazônia estão ali para defender a nossa soberania,
a integridade do nosso Território. Os garin:lpeiros, o caboclo
da Amazônia, t30 desprezados pelo Secretário do Meio Ambiente, é que podem dizer alguma coisa, com propnedade,
com conhecimento de c_a_usa, a respeito da Amazônia brasi-- -leira.
0 Sr. Oziel Carneiro_- Permite V. Ex~ um aparte?
O SR. IRAPUAN COSTA JÚNIOR - Ouço, com muita
atenção e respeito, o nobre Senador Oiiel Carneiro.
O Sr. OzieJ Carneiro -- Nobre Senador, V. Ex• traz,
hoje, à tribuna do Senado, ao conhecimento da Casa, um
assunto de grande importância, porque é preciso,que a Nação
brasileira desperte, efctivamente, para o problema da Amazônia, mas também verifique que- há pessoas no Governo_ que
procuram falar para o auditóriO onde vão ser conferenCistas,
apenas, para serem aplaudidos. Isso é o que faz, desde que
assumiu a Secretaria do Meio Ambiente. o_ Sr. _J_Qsé_J.,.utze_nberger, que, segundo dado divulgado pelo próprio Governador Gilberto Mestrinho, não tem nenhurri.- conhecimento
sobre a Amazônia. E airida, segundo divulgad~ pela imprensa
como assertiva do Governador do Amazonas, confunde os
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campos gerais de Roraima como produto de devastaÇão da
Floresta Amazónica. Agora mesmo, ele, na _reunião prepara~
tória-da Conferência Mundial de Meio Ambiente e Desenvolviníento~' deu uma entrevista, demonstrando, sobretudo, um
desequilíbrio mental que atemoriza a todos nós brasileiros;
não pelo que ele possa representar em termos de decisão
sobr_!! a Amazônia, mas sobretudo por_que ali vai investido
oficialmente de representante do Governo brasileiro. Na realidade, o problema da Amazônia é-mUitO mais sério d_o_ que
o Sr. Lutzenberger poderia imaginar. E a "Rio 92" não é
apenas um encontro turístico, um festival de eventos folclóricos, como muita gente no Brasil está pensando. Nós poderemos ter ali a surpresa desagradável de uma decisão sobre
uma carta para o Planeta Terra, ou sobre uma convenção
qualquer, que imponha ao povo brasileiro restrições sobre
a sua autodeterminação, em relação_aos Pestinos da Amazônia._ E até difía que seria patriótíco e seria muito_ salutar se
o Sr. Secretário do Meio Ambient_e_ J QSé Lutzenberger restabe":'
!~cesse o seu equilíbrio q:1ental e, num momento de lucidez,
renunciasse a sua .condiÇão de um dos representantes do Brasil
naquela conferênci"3. Já disse neste plenário, repito agora·,
aparteando V. Ex~ neste importante discurso que faz na tarde
de hoje, que é preciso que a sociedade Orãsíleira e que o
Governo brasileiro estejam atentos, porque a ONU, que foi
uma organização criada para gerir a paz no mundo, não teve
força política suficleri.te para impedir a gue-rra recente no
Oriente Médio, no Golfo, mas, em compensação, teve capacidade de, dirigida por países desenvolvi<los, prinCipalmente
pelos sete grandes países que dominam a ONU, mobilizar
recursos bélicos para realizar aquela guerra até em prazo marcado. Congratulo-me com V. Ex~ Estou solidário com o Exército brasileiro que serve na Amazônia, porque eles a Conhecem, eles ali vivem freqüentando os sítios_ ~ai~ inóspitos e
vivem situaçõeS das mais difíceis. Virnosotrepisódio dos guerreiros que atacaram o posto avançado do Exército, no Rio
Traíra, e até me decepcionei e disse aqui ao Ministro da Guerra, quando S. Ex• veio fazer uma palestra, que me sentia
acabrunhado, para não dizer em~ergonhado, diante da pobreza
daquelas instalações. E, como diz V. Ex•-, o Sr. José_Lutzenberg_er. às expensas do erário, vive se hospedando perm~~e_n
temente nos países desenvofvidos. em hotel de cinco estrelas,
pura e simplesmente, para agradar às platéias que- O ouvem,
mesmo que S. Ex~ como faz sempre, fale contra o nosso Brasil.
Era o aparte que eu queria dar a V. Ex~
O SR.IRAPUAN COSTA JÚNIOR- Agradeço ao aparte
-- ·
-de V_. Ex~. nobre Senador Oziel Ciifiú!iiÇ). _
Sr. Epitácio Cafeteira-- Permite-ine V. EX• um aparte,
nobre Senador Ira_puan COsta Júnior'2

-o

O sR; IRAPUAN COSTA JÚNIOR- Com pra~er, ouço
o aparte do nobre Senador Epitácio Cafeteira.
O Sr. Epitácio Cafeteira- Nobre Senador lrapuan Costa
Júnior, quero, no moinento em que louvo o discurso de V.
Ex~, acres_centar 3.Jguma coisa ao ap~rte do nobre Senad_or
Oziel Carneiro. Tenho para a próxinia seniana mil pronunciamento a respeito da Amazônia. No meu entender, inicialmente, os amazônidas reclamaram pelo fato de o EC0-92
não ter sido realizada, lá na Amazônia, privando-os do destaque qUe -deveria ter. Quero dizer que o melhor é que seja
no Rio de Janeiro mesmo, porque a Ama-zônia não podeficar ao sabor dos Lutzenberger, tem que ficar exatamente
na ótica dos Pereiras, dos Ferreiras, dos Silvas, daqueles brasi-
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leir-os que estão, hoje, na Amazónia, marcando uma fronteira.
Quemmarca a fronteira é o arnazônida, sofrendo de todos
os problemas para-viver numa região iD.óspita. Então, quero
me congratular com as Forças Armadas, e dizer que a nossa
guerra, agora, é ali, porque eles querem nos tomar aquilo.
Há pouco tempo dois suíços e um francês foram pegos na
Amazônia garimpando. E quando eles são encontrados numa
situação irregular, eles dizem que estão observando para ver
o que nós estamos fazendo. O que eles querem, na realidade,
é ter a Amazônia, ter ~sse pedaço Brasil internacionalizado.
Congratulo-me com V. Ex• dizendo que vou ficar na estacada,
mesmo que venha a ser destratado por este Sr. Lutzenberger,
que nunca foi es'colhido por ninguém no Brasil para falar
em nome dos brasileiros.
O SR. IRAPUAN COSTA JÚNIOR:... Agradeço a V.
Ex• o aparte.
Terminarei, dizendo que é extremamente desagradável
para nós brasileiros assistirmos a uma autoridade elo G9verno
brasileiro. em Genebra, tecer comentários tão desairosos_ a
compatriOtas nossos. à..s coisas brasileiras, fazendo eco àqueles
que pregam contra a soberania amazónica.
O Sr. Jonas Pinheiro- Permite-me V. Ex• um aparte,
nobre Senador Irapuan Costa Júnior?

ºo

O SR. IRAPUAN COSTAJÚNIOR...:. Co~ ~-~ito pr~er;
nobre Senador Jonas Pinheiro.
O Sr. Jonas Pinheiro - Apenas para fazer ecoar mais
ainda o pronunchunento -de V. Ex~ É para apoiá~lo e dizer
que é uma grande insanidade que está sendo promovida pelo
Sr. Lutzenberger é um ato insano essa atitude que S. Er
vem adotando em relação à Amazónia. Um homem que parece
desconhecer completamente a realidade amazôníca, um homem que confunde, como disse o nobre Senador Oziel Carneiro, cerrado, confunde terras estéreis com devastação, com
desflorestamento, dá, assim, uma prOva completa de desconhecimento da nossa realidade. De modo que me oponho
a esse pensamento, a essa loucura em que se constituem esses
gestos dos falsos ecologistas, dos falsos ambientalistas, que
querem unicamente defender interesses internacionais. Na
verdade, são impatrióticos, não defendem o interesse pátrio.
Estão, sim, a serviço- das nações poderosas que querem a
propriedade do nosso riquíssimo subsolo amazónida. De modo, nobre Senador, que V. Ex~, que é Presidente da Comissão
de Relações Exteriores e Defesa Nacional, fala com muita
propriedade, depois de haver visitado pessoalmente uma ampla região e ter visto e comprovado que não há nenhuma
devastação, que não há nenhuma tentativa de transformação
do meio ambiente. Viu, sim, m1,1ita pobreza; muita carência,
muita necessidade, muita urgência de planos de desenvol-_
vimento da nossa Amazónia. Assim, repudio o Sr. Lutzenberger e tenho r:erteza- e vou falar, agora, com toda convicção - de que a ser verdade o chamamento d_o Presidente
da República para o entendimento nacio_-!}al, a se passar da
palavra à açáo, a se legitimar~se, a se concretizar esse pensamento recentemente colocado nos jornais do Presidente da
República para um Goveriio de coalizão ou de entendimento
nacional, os Ministérios, os órgãos da administração pública
passarão certamente por este entendimento. E ele só ocorrerá
se excrescências desta ordem forem removidas da administração pública. Apenas isto, senador lrapuan Costa Júnior.
O SR. IRAPUAN COSTA JÚNIOR - Quero dizer
V. EX", Senador Jonas Pinheiio, agradecendo o seu apart~,

a
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que, sem dúvida nenhuma, se há uma voz autorizada a falar
sobre a Amazónia, é a voz de V. Ex•, muito mais do que
a do Secretário do Meio t\mbient~, que age de má fé, porque,
também, lá esteve como convidado do Comando MiJitar da
Amazônia. Também ele percorreu a Amazônia e percebeu
que toda esta orquestração internacional é falsa.
E, no entanto, não levantou a sua voz em defesa do
BrasiL
Continuo dizendo que não me interessa o debate entre
o Sr. Lutzenberger e a Ex-Ministra Zélia Cardoso de Mello,
em termos de benefícios ao Brasil, repito, troco um pelo outro
e não quero um tostão de vOlta. Porque se uma confiscou
da maneira que todos nós sabemos 80% da economia popular
deste País, e não resolveu os problemas sérios e graves que
temos, não os atacou a fundo, o outro ,denigre diariamente
a imagem brasileira no exterior.
O Sr. Ronaldo Aragão- Permite-me V. Ex• um aparte?
OSR.IRAPUANCOSTAJÚNIOR- Ouço V. Ex>, nobre
Senador Ronaldo Aragão.
O Sr. Ronaldo Ar~gão- Senador Irapuan Costa Júnior,
ouço com muita atenÇão o pronunciamento signíficativo que
__ faz V. Ex\ na tarde de _hoje, no Senado Federal, e quero,
coni aquiescência de V. Ex', associar-me ãs suas preocupações
como também ao repúdio das declarações no exterior atribuidas ao Secretário Lutzenberger. Já dissemos aqui várias ve~
que esse cidadão está prestando um desserviço à Nação; 9'
que ele está levando aos foros internacionais é uma criticá
destrutiva, constante e permanente, desta Nação. Esse cidadão já deveria ter saído do Governo. Alguém me disse certa
vez que infeliz do Governo que nomeia um ddadão e não
tem condição de demiti-lo, como é o caso, infelizmente, do
Governo brasileiro, que tem de permanecer com o Sr. José
Lutzenberger, que tanto mal tem causado a essa Nação· nos
foros internacionais, e que não tem a coragen'l de demiti-lo.
Só assim o Governo do Sr. Fernando Collor estaria prestando
um grande serviço a este País. Concordo também com V.
Ex~ quando diz do :mal que causaram o Sr. Lutzenberger e
a ex-Ministra Zélia Cardoso de Mello. Veja só, Senador, quando esse cidadão diz na imprensa internacional que um homem
responsável pela segurança da Amazônia, um homem que
está vivendo o dia-a-dia da Amazônia é um "babaca", essa
é uma acusação muito gra~e, é preciso que o Governo tome
providências sérias-, é precísO-que-õ-Governo do Senhor Fer.nando Collor chame esse Sr. José Lutzenberger às falas. Esta
Nação não pode mais -assistir passivamente a esse tipo de
colocação de um homem responsável pelo meio ambiente nacional como é o S~. Lutzenberg_er. É preciso que o Governo
se posicione com relação aos comentários feitos por esse cidadão, que tanto mal, repito, tem feito a esta Nação e â Região
Amazónica.
O SR. IRAPUAN COSTA JÚNIOR- Nobre Senador
Ronaldo Aragão, o aparte de V. Ex' confere uma validade
muito grande ao meu discurso, pois V. Ex~ é um homem
da Região e a conhece melhor do que eu.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, no que diz respeito às
acusações que faz o Sr. José Lutzenberger aos militares do
Comando Militar da Amazônia, ao seu Comanda~te, que é
um homem que tem as suas raízes no meu Estado, que conheço
há décadas, ele está sendo absolutamente injusto, está usando
firmemente de má fé, e nós, desta tribuna, repudiamos as
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destemperadas afirmações do Sr, Secretário do Meio Ambiente relativas aos militares que servem na Ari:tazõnia.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!)

ATA DA 99• SESSÃO, REf.LIZADA
EM 26 DE JUNHO DE 1991
(Publicada no DCN- Seção I I - de 27-6-91)
Retificação
Na página n• 3809, 2• coluna, no item I da Ordem do
Dia,
Onde se lê:
Votação, em turno únicO, ·cto Requerimento n!' 264/91,
de autoria do Senador Magno BaCelar,· solicitando tramitação
conjunta para os Projetos de Lei do Senado n' 35 e 204181,
Leia-se:
Votação, em turno único, do Requerimento n~ 26_4/91,
de autoria do Senador Magno Bacelar, solicitandO tramitação
conjunta para os Projetos de Lei do Senado n• 35 e 204/91.
ATO DO PRESIDENTE N• 692, DE 1991
O Presidente do Senado __E~eral, no uso de suas atribuições regimentais e regulamentares, de conforffiida-de Com a
delegação de ~ompetência que lhe foi outorgada pelo Ato
da CoiDissão Diretõrã-n" 2, dé_1~~3. ~acordo com o disposto
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no art. 5~, do Ato da Couüssão_Diretora n'-' 1,_ de 1991, resolve
rescindir, a partir de 1~> de outubro de 1991, o contiato__de
trabalho, sob o regime jurídico_ da Consolidação da§ Leisdo
Ttabalho e do Fundo de Garan,tia por Tempo de Serviço,
de CARLOS MAGNO DOS MENDE$ LOPES PQ emprego
de Assessor Técnico do Gabinete do Senador MaUro Berie- vides.
Senado Federal, 23 de setembro de 1291._- Sel).ador
- Mau.::_o Benevides, Presidente.
·
ATO DO PRESIDENTE N• 693, DE 1991
- O Presidente do Senado__Federal, no uso da sua competênCia regimental e regulamentar, em conformidade com a
delegação de competência que lhe foi ouforgada pelo Ato
da Comissão Diretora, n~ 02, de 4 de abril de 1973, e tendo
em vista o que consta do Processo n~ 013.059/91_-_~! -xes_9lve,
aposentar, por invalidez, o servido( DISDINO CARLOS DA
COSTA, Técnico Legislativo; Classe "Especial", Padrão 11,
do Quadro de Pessoal do Senado Federal, nos termos da
art. 40, inciso I, da Constituição da-República Feaerãtiva
dó"-Brásil, combínado_com_o art. 186, inciso I,§ 1'-', da Lei
. n• 8.112, de 1990; art, lo da Lei no 1.050, de 1950, e os arts.
490 e 492, § 2•, do Regulamento Administrativo do Senado
Federal, bem assim com o art. 11 da Resolução SF ri'-' 87,
de 1989, ol;>servado o di~posto no art. 37, inciso XI, da _constitliíÇão Federal.
- ·
-_
·
·
Senado Federal, 23 __de setembro de 1991. --Senador
Mauro Beoevides, Presidente.
-··
--, '· -
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SENADO FEDERAL
Faço saber que o Senado Fede_ral aprovou, e eu, Mauro Bene_vides, Presidente, nos termos do
art. 48, item 28, do Regimento lnternq, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO N• 46, DE 1991

Autoriza a República Federativa do Brasil a ultimar a contratação de operação de
crédito externo, no valor de até US$100,000,000.00 (cem milhões de dólares norte-americanos),
ou seu equivalente em outra moeda, junto ao Banco fnteramericano de Desenvolvimento.

O Senado Federal resolve:
Art. 1• É a República Federativa do Brasil autorizada a contratar operação de crédito externo,
no valor de até US$100,000,000.00 (cem milfiões de dólares norte-americanos), ou seu equivalente em
outra moeda, junto ao Banco lnteramericano de Desenvolvimento.
Parágrafo único. A operação de crédito externo definida no caput deste artigo destina-se ao
financiamento parcial do Programa de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, no àmbito de atuação
da Financiadora de Estudos e Projetas (FINEP).
Art. 2• As condições filiartceiras básicas das operações de crédito são as seguintes:
a) prazo: vinte anos;
b) amortização: prestações semestrais, iguais e consecutivas, vencendo-se a primeira seis meses
·após o desembolso final;
c) taxa de juros: a ser fixada pelo BID em nível igual aos custos médios dos empréstimos por
ele tomados durante os doze meses anteriores à data de aplicação da referida .taxa, acrescida de uma
margem apropriada que, determinada pelo banco, destina-se a cobrir as suas despesas. Os juros serão
pagos semestralmente a partir da data da assinatura do contrato;
d) Comissão de Compromisso: paga semestralmente, juntamente com os juros, e ealculada a
0,75% a.a. sobre o saldo não desembolsado do empréstimo;
e) Comissão de Inspeção e Supervisão Geral: US$1,000,000.00 (um milhão de dólares norte-americanos), a ser amortizado em prestaçõ<os trimestrais.
.
Art. 3• . A autorização concedida por esta resolução deverá ser exercida num prazo de três anos,
contados da data em que o BID considerar eficaz o contratO> de empréstimo.

~--------

·•···-- --· ·-·

-- --·-·-
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CBIITRO ORÁPICO DO SBNADO FEDBRAL

PASSOS I'ÓRTO
DireiOr-Geral do Seudo Poderol

DIAIIJo DO CO!fORBIIIO lfACIO!fAL
bopr0110 oob reopo...bmdode do Maa do S...do Pedenl

AOAClEL DA SILVA MAIA
Direlori!Jocoolivo

CARLOS HOMERO VIEIRA Nl!fA
• DirellOr Adáiltrativo
WIZCARLOS DE BASTOS
DftllOr JH.mial
PIDJUA!f AUGUSTO COUI1!fll0 MADRUGA

ASSINATURAS
Semcotral •.•.,_,,_, ___________,_ _ _ _ _ _ 0$ 3.519,65

Direlor Adjuto

Art. 4• Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal. 24 de setembro de 1991. -Senador Mauro Benevides, Presidente.

Faço saber que o Senado pederal aprovou, e ~u, Mauro Benevides, Presidente, nos termos do
.
art. 48, item 28, do Regimento Iritern:o, promulgo a segumte
RESOLUÇÃO N• 47, DE 1991

Autoriza a Prefeitura Municipal de Valinhos (SP), a contratar operação de crédito,
junto à Caixa Económica Federal, no valor de Cr$4.809.984. 750,62, destinado ao financiamento
de obras e serviços de ampliação dos sistemas de abastecimento de água e de esgotos sanitários
daquela cidade.
O Senado Federal resolve:
.
..
.
Art. 1' É a Prefeitura Municipal de Valinhos (SP), nos termos dos arts. 3•, 4• e 6• da Resolução
n' 58, de 1990, do Senado Federal, autorizada a contratar operação de crédito, junto à Caixa Económica
Federal, no valor de Cr$4.809.984.750,62 (quatro bilhões, oitocentos e nove milhões, novecentos e oitenta
e quatro mil, setecentos e cinqüenta cfliZeifOS e- sessenta e--dOis ceritaVoS),- destiriado aO fihártciamento
de óbras e serviços de ampliação dos sistemas de abastecimento de água e esgotos sanitários daquela
cida'lie.
Art. 2• As condições financeiras básicas da operação de crédito são as seguintes:
a) valor: Cr$4.809.984.750,62 dividido em dois subcréditos, a saber:
I - subcrédito A: Cr$3.998.291.095,36 (em complementação ao valor de Cr$898.496.400,00 a
ser contratado independentemente de autorização do Senado Federal), destinado às obras e serviços de
ampliação do sistema de abastecimento de água; e
II - subcrédito B: Cr$811.693.655,26 destinado às obras de ampliação do sistema de esgotos
- sanitários;
b) prazos:
I - de execução:
- subcrédito A: dezoito mese·s; e
- subcrédito B: doze meses;
II - de carência:
- subcrédito A: até abril de 1993, inclusive; e
- subcrédito B: até outubro de 1992, inclusive;
III -de amortização:
- subcrédito A: duzentos e dezesseis meses; e
- subcrédito B: trezentos meses;
··
c) condições financeiras:
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I - taxa nominal de juros: 12% a. a.;
II- taxa efetiva de juros: 12,683% ~a:a.;
III- taxa de risco de crédito: 1% do valor do financiamento;
IV - atualização do valor da dívida: mesmos índices de atualização dos gepósitos do Fundo
de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), conforme art. 15 da Medida Provisória n' 294, de 31 de janeiro
de 1991.
Art. 39 Esta resolução entra em vigor -na data de sua publicação.·
Senado Federal. 24 de setembro de 1991. -Senador Mauro Benevides, Presidente.
Faço~ sabei- que o Senado Federal aprovou, e eu, Mauro Benevides, Presidente, nos termos do
art. 48, item 28·, do Regimento Interno, promulgo a seguinte

RESOLUÇÃO N 9 48, DE 1991
Autoriza o Governo do Estado de Minas Gerais a emitir e colocar no mercado Letras
Financeiras do Tesouro do Estado de Minas Gerais ~ LFTMG, destinadas ao giro da dívida
mobiliária vencível no segundo semestre de 1991.
O Senado Federal resolve:
Art. 1' É o Governo do Estado de Minas Geiais autorizado a emitir e colocar no mercado
Letras Financeiras do Tesouro do Estado de Minas Gerais - LFTMG, destinadas ao giro de 59.420.273
LFTMG, vencidas no semestre, e 507.061.676 LFTMG, relativas à contrapartida dos 14.027.431.852 Bónus
do Tesouro de Minas Gerais- BTMG, também vencidos no segundo semestre. de )991.
Art. 2' A autorização a -que se refere o artigo anterior será realizada nas seguintes condições:
a) quantidade: será definida na data de resgate dos títulos substituídos, deduzida a parcela de
dezessete por cento e observado, no caso da contrapartida dos BTMG, a dedução~ exclusiva sobre as
LFTMG efetivaniente vencidas na data da rolagem;
b) modalidade: nominativa-transferível;
c) rendimento: igual ao das Letras Financeiras do Tesouro_ Nacional, obseryado, no caso das
LFTMG de contrapartida dos BTMG, o preço unitário de vinculação; devidamente atualizado pela LFT
referencial;

d) prazo: até 1.827 dias;
, e) valor nominal: Cr$1,00;
I) características dos títulos a serem substituídos:
- 59.420.273TFTMG: vencimento entre 19-7,91 e l 9-Í2-91;
-507.061.076 LFTMG: vencimento entre 19-4-90 19-2-95;
g) previsão de colocação e ~vencitnento dos títulos a serem emitidos:
-colocação: 19 -7-91 a 6-12-91;
-vencimento: l'-10-9ta 16-12-96;
h) forma de colocaçãcr:
~ _ _
_ .
.
.
- 59.420.273 LFTMG: atravé~ de ofertas públicas, nos termos da Resolução n' 565, de 20 de
setembro de 1979, do Banco Centrar do B'rasil;
- 507.061.076 LFTMG, de contrapartida dos BTMG, através da renovação de seus registras
originais no Sistema:1lspecial de Liquidação e Custódia- SELIC/BACEN; - ~
~
i) autorização legislativa: Lei n' 9.589, de 9 de ~junho de 1988 e Decreto n' 29.200, de 19 de
janeiro de 1989.
~
~
- ~~ _ _
Art. 39 Esta resolução entra em vigor ua data de sua publicação, revogados os dispositivos da
Resolução n' 25, de 19 de junho de 1991.
Senado Federal. 24 de setembro de 1991. -Senador Mauro Benevides, Presidente.

e

Faço saber que o Senado Federal aprovou, e eu, Mauro Benevides, Presidente, nos termos do
art. 48, item 28, do Regimento Interno, promulgo a seguinte
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RESOLUÇÃO N• 49, DE 1991
Autoriza a Prefeitura da cidade do Rio de Janeiro a emitir e colocar no mercado,
através de ofertas públicas, Letras Financeiras do Tesouro Municipal (LFTM-Rio), destinadas
ao giro de 15.856.900 LFTM-Rio vencidas em julho e agosto deste ano e vincendas até IS
de outubro de 19910 Senado Federal resolve:
Art -1, É a Prefeitura da cidade do Rio de Janeiro autorizada, nos termos dos arts. 4' e 8•da Resoluçã~ n' 58, de 1990, do Senado Federal; a colocar no mercado, através de ofertas públicas,
Letras Financeiras do Tesouro Municipal (LFTM-Rw).
.
·§ 1• A emissão das LFTM-Rio destina-se ao giro de 15.856.900 Letras Fmancetras do Tesouro ~
Municipal venCidas em 15 de julho e 15 de agosto de 1991 e vincend~s até 15 de o~tubro de 1991.
.
Art. 2• As condições financeiras da emissão das LFTM-Rto sao as segumtes:_ •
I_ quantidade: será defiit1âa~~na data de resgate dos títulos a serem substttmdos, dedUZida a
parcela de doze por cento a título de juros;
II-modalidade: nominativa-transferível;
.
III -rendimento: igual ao das Letras Financeiras do Tesouro Nacional (mesma taxa referenctal);
IV- prazo: até 1.447 dias;
V -valor nominal: Cr$1,00;
VI- características dos títulos a serem substituídos:.
Vencimento
15.07.91
15.0&91
15.09.91
15.10.91

Quantidade
6.601.900

3.085.000
3.0115.000
3.(Jlj5JIOO

Total , _ _...............-

15.850.<!00

VII -previsão de colocação e vencimento dos títulos a serem emitidos:
Colocaçllo

Vencimento

Titulo

Data-base

15.07.91
15.08.91
15.09.91
15.10.91

01.07.95
01.08.95
01.09:95
01.10.95

681447
681447
681446
681447

15.07.91
15.08.91
16.09.91
is.10:91

VIII- forma de colocação: através de ofertas públicas, nos termos da Resolução n' 565, de
20 de setembro de 1979, do Banco Central.
Art. 3• Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal. 24 de setembro de 1991. -Senador Mauro Benevides, Presidente.
Faço saber que o Senado Federal aprovou, e eu, Mauro Benevides, Presidente, nos termos do_
art. 48, item 28, do Regimento Interno, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO N• 50, DE 1991

Rerr~tifi~ a_ Resolução n• 85, _de 18 de dezembro de 1990, aprovando a contratação
pela Em~resa Brasilet~a de Telecomumcações S/A - Embratel, com garantia da República
Federativa do Brasil, de quatro operações de crédito externo, no valor global de
US$286,424,673.00.
O Senado Federal resolve:
Art. 1• É a Empresa Brasileira deTelecomunicações S/A~-EMBRATEL, autorizada a contratar
três operações de crédito externo, com a garantia da União, no valor global de até US$286,424,673.00
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(duzentos e oitenta e seis milhões, quatrocentos e vinte e quatro mil, seiscentos e setenta e três dólares
norte-americanos), junto ao Credit Lyonnais, ao Bank Brussels Lambert S/A e ao Export- Import Bank
of the United States - EXIMBANK, destinados ao financiamento parcial do projeto da segunda geração
do Sistema Brasileiro de Telecomunicações ror Satélite (SBRS).
Parágrafo único. As operações autorizadas no caput deste artigo serão efetuadas r,om observância
das seguintes condições básicas:
I - credor Credit Lyonnais:
a) valor: US$90,467,480.00 (noventa.milhões, quatrocentos e sessenta e·sete mil, quatrocentos
e oitenta dólares norte-americanos), divididos em quatro tranches;
b) juros: período preliminar (a partir de cada desembolso até o início da amortização) 1% ao
ano acima da Libor de seis meses, em eurodólares, reajustada semestralmente sobre o saldo devedor
do principal. Período de amortil.aÇão: 9,65% ao ano sobre o saldo devedor do principal;
c) amortização: início da amortização do principal das duas tranches relativas ao primeiro satélite
- seis meses ap·ós seu lançamento, ou seis meses após 15 de abril de J995, o que' ocorrer primeiro ...
Quanto às duas tranches relativas ao segundo satélite - seis meses após seu lanÇamento ou seis meses·
após 15 de fevereiro de 1997, o que ocorrer primeiro;
d) comissão de compromisso: 0,5% ao ano sobre o saldo não desembolsado do principal, contada
a partir da assinatura do contrato (quatro de abril de 1991);
e) seguro de crédito: 5,5% flat sobre cada desembolso;
I) comissão de administraçao (maíiagement fee): 0,5% flat sobre o valor do crédito;
g) comissão de agendamento (agency fee): 0,125% flat sobre o valo.r do crédito;
.
II -credor Bank Brussels Lambert S/A:
a) valor: US$17,651,724.00 (dezessete miíhões, seiscentos e cinqüenta e um mil, setecentos e
vinte e quatro dólares norte-americanos);
·
.
b) juros: pagos semestralmente e calculados ã taxa de 9,65% ao ano, durante tanto o período
de carência quanto o de pagamento;
c) amortização: início da amortização do principal da seção (tranche) relativa ao primeiro satélite·
-seis meses após seu lançamento ou seis meses após 15 de abril de 1995, o que ocorrer primeiro. Quanto
ã tranche relativa ao segundo satélite .c- seis mes!Os ;~pó;r seu lançamento ou seis meses após 15 de fevereiro
de 1997, o que ocorrer primeiro;
· · '··
·
.
.
...
.
d) comissão de compromisso: 0,5% ao ano sobre os saldos do empréstimo não desembolsados,
exigível semestralmente;
e) seguro de crédito: 5,5% sobre cada desembolso do empréstimo;
I) comissão de administráção (management fee): 0,5% 'sobre o valor do contrato, pága após a·
emissão do Certificado de AutorizaçãÓ pelo Banco Central do Brasil;
III- credor Export -Impor! Bank of the United States- EXIMBANK:
.
a) valor: US$178,305,469.00 (cento e setenta e oito milhões, trezentos e cinco mil, quatrocentos
,
e sessenta e nove dólares norte-americanos);
b) juros: pagos semestralmente e calculados à taxa fixa de 9,55% ao ano, durante tanto o período
de carência quanto o de pagamento;
c) amortização: início da amortização do principal da tranche relativa ao primeiro satélite 15 de fevereiro de 1995. Quanto à tranche relativa ao segundo satélite: em 15 de setembro de 1995;
d) comissão de compromisso: 0,5% ao ano sobre os saldos do empréstimo não desembolsados;
e) seguro de crédito: 5,48% sobre cada desembolso do empréstimo.
Art. 2' Esta resoluÇão entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 39 Revogam-se as disposições da Resolução n' 85, de 15 de dézembro de 1990.
Senado Federal, 23 de' setembro de 1991. -Senado),' Mauro Benevides, Presidente.
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SUMÁRIO
1- ATA DA 162• SESSÃO, EM 24 DE SETEMBRO
DE 1991
1.1 -ABERTURA
1.2- EXPEDIENTE
1.2.1 - Mensagem do Senhor Presidente da República

aincola na região. AutoritarismO dos fiscais do Ibama,
que impedem a exploração das riquezas do Esta_do: a terra,
a madeira e os minérios.
- SENADOR NEY MARANHÃO- Transcrição, nos
A_nais do Senado, do pronunciamento do Presidente Fernando Collor na ONU. Agroiiidústi(a açucareira nacional.

1.3- ORDEM DO DIA
Submetendo à deliberação do Senado à escolha do _nome indicado para função cujo provimento depende de_ sua . _ Proposta de Emenda à Constituição n9 2, de 1991,
prévia aquiesc~ncia:
_
de autoria do Senadrii" Affonso Camargo e outros Senhores
- N' 249/91 (n' 505/91, na origem), referente a escolha Senadores, que dá nova redação ao inciso III do art. 155
do Sr. José Jerónimo Moscardo de_ Souza~ Ministro de . da Coilstituição Federal. Apreciação adiada por falta de
Primeira Classe, da Carreira de Dipiomata, para exerce-r quorum.
·o cargo de Embaixador do Brasil na Delegação P~rmanente
Projeto de Lei da Câmara n' 37, de 1990 (n' 3.650/89,
do Brasil junto à Associação Latino-Americanã de IntC:fgra- na Casa de origem), que- dá nova reda,ção ao § 3"' do art.
ção, com sede em Montevidéu~ República Oriental do Uru- 1' da Lei n' 5.584, de 26 de junho de 1970, que "Dispõe
guai.
sobre normas de Direito Processual do Trabalho". Aprovado o substitutivo, ficando prejudicado o projeto, após
1.2.2- Leitura de projeto
usar da palavra o Sr. Cid Sabóia de Carvalho. Ã Comissão
-Projeto de Lei do Senado n' 326/91, de autoria do Diretora para redação do vencido para o turno suplemenSenador Humberto Lucena, que autoriza a coOversãO-em tar.
cruzeiros da dívida externa brasileira, para financiamento
1.3.1- Matéria apreciada após a Ordem do Dia
de projetas destinados ao desenvolvimento sócio-económico da Região Nordeste, e dá outras providências.
-Requerimento n' 648/91, lido no E~pediente da pre1.2.3- Requerimentos
sente sessão. Aprovado.
~N' 646/91, de autoria do Senador Eduardo Suplicy,
1-3.2- Discursos após a Ordem do Dia
solicitando que SeJa convocado o Sr._ rvfinistt:o da Economia, Fazenda e Planejamento para prestar, perante 0 Pie·SENADOR MAI.)RÍCIO CORRêA, como Lídernário do Senado Federal, informações que menciona.
Obstaculização, pelo Poder Judiciário, do leilão de privati- N' 647/91, de autoria do Senador Carlos Patrocínio; -zação da Usiminas, no concernente a rnoc;;das constante
solicitando que seja considerado como licença autorizada do edital.
SENADOR EDUARDO SUPLlCY.'-- Parecer cono período de 11 aJ4 de setembro do corrente ano. Aprovado.
_ ---trário, do Tribunal de Contãs do MUnicípiO de--São Paufõ~
- N 9 648/91, de urgência para o Projeto de Decreto das contas daquela Prefeitura relativas ao exercício de 1990.
Legislativo n' 3/85, que aprova o texto da Convenção DestiSENADOR NELSON CARNEIRO- Apelo em fanada a Evitar a Dupla Tributação e prevenir a Evasão vor do Abrigo do Cristo Redentor, na cidade do Rio de
Fiscal em matéria de Impostos sobre__ a_ Renda e_ntre o Go- Janeiro.
vemo da República Federativa do Brasil e o Governo da
___SENADOR ANTONIO MARIZ- Bloqueio econôRepública das Filipínas, celebrado em Bra:síliã, a 29 de mico contra Cuha.
setembro de 1983.
..~ _.. ~ENADORJI.)TAHY MAGALHÃES ~Não aten1.2.4- Comunicações da Presidência
dimenio pelo. PresideOtc do B=anco Ce"niral, sr_ Francisco
_ Recebimento do Ofício n"' 4261AP/91 , do Presidente ~~o6:~~~i.uerimento de informações do Sr. Senador Gerda _Ordem dos Advogados do Brasil, seção do Estado do
SENADOR CID SABÓIA DE CARVALHO- CríRio ~de J~ei~o, encaminhando ao Senado cópia reprográfica da rndxcação e do parecer, aprovados, à unanimi- ticas ao discurso pronunciado pelo'Presidente da RePública
à ONU. Impedimentos que estariam ocorrendo_ nas ações
da~e, por aquele conselho pleno, na sessão do dia 8 último,
salientando, pelos fundamentos_expostos, a inconstitucio- · do Vice-Presidente da República. Alterações do texto consnalidade, em tese, do art_. 6"', caput, seus incisos e parágrafo, titUcional através do chamado "Erileiiàã·J".
SENADOR RONAN TITO- Re.:ebimento de ofício
da Lei n"' 8.162, de 8 de janeiro de 19~1, privando o ex-serdo Chefe da Assessoria Parlamentar do Ministério da Agrividor público do saque do FGTS.
-~
..
_.
-Deferimento, ad referendum da Comissão Diret0i=3.~-, -cuUtifa ·a propósito de discurso proferido por S. Ex~, em
sessão anterior, sobre distribuição de recursos para a agrido Requerimento n' 642/91.
-Convocação de sessão; conjunta, a realizar-se hoje, cultura brasileira. Suspensão,. pela Justiça, do leilão da
USiminas.
âs 19 horas, com Ordem do Dia que designa.
SENADOR NELSON WEDEKIN -Política tribu1.2.5 --Discursos do Expediente
tária de combustíveis. PrivatizáÇão da- Úsimiruis-.-- ~
SENADOR JUTAHY MAGALHÃES -SignificaSENADOR AMIR LANDO - Adversidades do homem_ do campo de Rondônia. Apelo para financülffiento do, atravé~ do chamado "Emendão", das propostas aue
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3- ATO DO PRESIDENTE
-No 64, de 1991

tratam do sigilo bancário e da indisponibilldade de bêns
para garantia de créqitos tributários.
·
SENADOR MAR CIO LACERDA- Defesa de uma
maior alocação dos recursos de crédito rural de custeio
e investimentos, para uma m-aior produção de grãos.
1.3.3 - Designação da Ordem do Dia ila próxima ses-

4- PORTARIA DO PRIMEIRO SECRÉTÁRIO
- N° 35, de 1991

5- CONSELHO DE SUPERVISÁ O DO CEGRAF
-Atos n~ 2 e 3, de 1991
6- MESA DIRETORA

são

1.4- ENCERRAMENTO
2- DISCURSO PRONONCIÀDO EM SESSÁO ANTERIOR
-Do Senador Coutinho -~orge,_ proferido na sessão de
20-9-91

Ata da

162~
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7- LÍDERES E VICE-LÍDERES DE PARTIDOS
8- COMPOSIÇÁO DE COMISSÕES PERMANEN-

TES

Sessão, em 24 de setembro de 1991

1~ Sessão Legislativa Ordinária, da 49~ Legislatura
Presidência dos Srs. Mauro Benevides, Alexandre Costa,
Lucfdio Portella e Epítácio Cafeteira

ÀS 14 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM-SE PRESENTES OS SRS. SENADORES:

EXPEDIENTE

Abdias do Nascimento -_Affonso Camargo- Alexandre
Costa- Almir Gabriel- Amazonino Mendes- Amir Lando
-Antonio Mariz- Carlos Patrocínio -César Di3s- Chagas Rodrigues -Cid Sabóía de Carvalho - Coutinho Jorge

MENSAGEM
DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA

Submetendo à deUberação do Senado a escolha do nome
-Dario Pereira - Dirceu Carneiro - EdU.ard_o_ SuplicyElcio Álvares - Esperidião Amin -- EpitáciO Cafeteiri - _ indicado para função cujo provimento depende de sua prévia
Francisco Rollemberg - Garibaldi Alves - Gerson Camata aquiescência:

- Henrique Almeida - Hugo Napoleão - João Calmon
-João França -João Rocha -José Eduardo ~-,-JoséFogaça
- José Paulo Biso! :-José Richa - José Sarney - Júlio
Campos- Jutahy Magalhães- Lavoisier Maia - Levy Dias
- Louremberg Nunes Rocha- Lourival Baptista -l.ucfdio
Porte lia -Magno Bacelar - Mansueto de Lavor -Marco
Maciel - Mário Covas - Mauro Benevides - Meira Filho
-Moisés Abrão- Nabor Júnior- Ney Maranhão - Oziel
Carneiro - Ronaldo Aragão - Ronan Tito - Valmir Campelo - Wilson Martins - Tel~o Vieira.
O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) ~- A lista de
presença acusa o comparecimentO de 53 Srs. Senadores. Havendo número regimental, declaro aberta a sessão.
Sob_a proteção de Deus, inici:lmos nossos trabalhos.
O Sr. 19 Secretário procederá à leitura_ do Expediente.
É lido o seguinte .

~

MENSAGEM N• 249, DE 1991
(N' 505/91, na origem)
-Excelentíssimos Senhores Membros tio Senado Federal:
De conformidade com_ o art. 52, inciso IV. da _Córistitilição, e de acordO com o disposto no art. 18, incisO I, e
nos arts. 56 e 58, do Regulamento aprovado pelo Decreto
n' 93.325, de 1' de outubro de 1986, no art. 39, .inciso I,
alínea a, e no art. 40 do Anexo I ao Decreto n9 99.5'18, de
10 de outubro de 1990, tenho a honra de submeter à aprovação
de Vossas Excelências a escolha, que desejo fazer, do Senhor
José Jerónimo Moscardo de Souza, Ministro de Pri!Dei~a Classe, da Carreira de Diplomata, para exercer o cargo de Embaixador do Brasil na Delegação Permanente do Brasil junto
à Assoéaçâo Latino-Americana de Integração, c_om sed~ -~m
Montevidéu, República Oriental do Uruguai.
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Os méritos do Embaixador José Jerónimo Moscardo de

Souza, que me induziram a escolhê-lo para o desempenho
dessa elevada função, constam da anexa informação do Ministério das Relações ExterioreS.
Brasflia, 23 de setembro de 1991. -Itamar Franco.
_o

INFORMAÇÃO
Curricv:lum Vitae:

Embaixador: José Jerónimo Moscardo de Souza.
Fortaleza/CE, 6-de novembro de 1940.
__
Filho de José Colombo de Souza e Yolanda Gurgel de
Souza.
Bacharel em Ciência e Letras, Colégio Pedro II.
Bacharel em Ciências Jurídicas e Sociais, Universidade
do Brasil.
Curso de Preparação ã Carreira de Diplomata, IRBr.
~'Master of Arts" em Ciência Política, Universidade de
Columbia, Nova Iorque.
Terceiro Secretário, 18 de novembro de 1963.
Segundo Secretário;- meiecimepto, 31 de dezembro de
1966.
Primeiro Secretário, mer~cimento, 1" dC::-janeiro de Í973:
Conselheiro, merecimento, 24 de agosto de 1977.
Ministro de Segunda Classe, merecimento, 17 de dezembro de 1981.
Ministro de Primeira.Class_e, merecimento, 17 de deze.mbro de 1986.
Chefe do Gabinete Civil do Governo de Goiás, 1964.
Oficial de Gabinete do Presidente da República, 1964165.
Secretário Particular do Presidente da República,
1965167.
Subchefe para Assuntos Parlamentares do Gabinete Civil
da Presidência da República, 1985186.
Subchefe para Assuntos Institucionais do Gabinete Civil
da Presidência da República, 1986187.
Assessor do Gabinete Pessoal do Presidente da República, 1987.
Assistente do Chefe_da.Divisão Jurídica, 1964.
Subchefe da Divisão da-América Meridional II, 1974176.
Subchefe da Divisão de Fronteiras, 19_76/77.
- - --Chefe da Divisão de Fronteiras; _1977/78.
Chefe da Divisão da Europa II, 1984185.
Chefe da Assessoria Parlamentar do_ MRE, 1985.
Nova Iorque, ONU, Terceiro Secretário, 1967Nova Iorque, ONU, Segundo Secretário, 1967/70.
Montevidéu, ALALC, Segundo Secretário, 1970173.
Montevidéu, ALALC, Primeiro Secretário, 1973.
Eashington, OEA, Conselheiro, 197:
Washington, OEA, Ministro-Conselheiro, 1981182.
Washington, OEA, Encarregado de Negócios, 1982.
Moscou, Ministro-Conselheiro, 1982/83. __
Moscou, Encarregado de Negócios, 1982 e 1983.
São José, Embaixador, 1988/91.
XXII e XXIII Assembléia Gerais da ONU, Nova Iorque,
1976 e 1968 (Assessor).
XXIV Assembléia Geral da ONU, Nova Iorque, 1969
(delegado·suplente).
XXIV Reunião da Comissão Jurídica da Assembléia Geral da ONU, Nova Iorque, 1969 (delegado-suplente). ·
Representante do_Brasiljunto ao Fisi, Nqva Iorque, 1967
e 1968.
-
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X, XI, XII e XUI Conferências-da ALALC, Montevidéu,
1970173 (delegado).
GrupO de Trabalho sobre Mercado de Aceites Bancários,
ALALC, Montevidéu, 1973 (membro).
Pré-Negociações da ALALC, previstas pela Resolução
249 do IX Período de Sessões Ordinárias da Conferência P,as
Partes Contra tatuais do Tratado de Mont~v_idéu, 1973 (delegado).
II Reunião da Comissão Mista Brasileiro-Peruana de
Cooperação Económica e Técnica, Brasflia, 1974 (delegado).
__ VlP.erio_do Extraordinário de Sessões da Assembléia Geral da OEA, Washington, 1978 (delegado). · ·
·
_ Rel!Ilião de Técnicas Gove"rnam-emais da COmissão _Especial de Consulta e Negociação (CECON) sobre o Sistema
Geral de Preferências (SGP) dos EUA, 1978 (delegado).
VI Assembléia Geral Extraordinária da OEA, 1978.
XVll Reunião de Consulta de Ministros das Relações
Exteriores, OEA, 1978.
XIIJ Reunião Ordinária Anual do CIES, 1978 (delegado).
Conselho Permanente da OEA, 1978/80 (Representante
alterno).
Comissão Executiva Permanente do Conselho Interamericano Económico e Social (CEPCIES), 197811980 (Representante alterno).
Reunião Especial de Alto Nível do CECON sobre comercialização do Açúcar, 1979 (delegado).
·VII Assembléia Geral Extraordinária da OEA, Washing·
ton, 1979 (delegado).
XIV Reunião do Grupo ad hoc de Comércio sobre Ba,freiras Alfandegárias e Não-Alfandegárias da Cecon, Lima, Peru,
1979 (chefe).
DÇ Reunião Ordinária Anual da CECON, 1979 (delegado).
XVII Reunião de Consulta de MinistrOs de Relações Exteriores, Washington,,l979 (delegado).
XIV Reunião Ordinária Anual do CIES, Bridgetown,
Barbados, 1979 (subchefe) ..
IX Assembléia Geral Ordinária da OEA, La Paz, Bolívia,
1979 (delegado).
-x-Reunião Ordinária Anual da -CECON,_ Washington,
1980 (delegado).
XV Reunião O"rdinária Anual do CIES, Washington,
1980 (delegado).
X Assembléia Geral Ordinária da OEA, Washington,
1980 (delegado).
·
XI Período OrdináriO de Sessões d;(_Assembléia Geral
-cta OrganizaÇão doS Estados Americanos (OEA), Castríes,
Saint Lucia, 1981 (delegado).
VII Conferência InterameriCana de Ministros do Trabalho, São Domingos, República Dominicana, 1982 (delegado).
IX Reunião da Comissão Intergovername~al Bx:asilURSS para a Coopera-ção Comercial, Econômica, Científica
e Tecnológica, Moscou, 1983 (delegado.)
V Centenário do Descobrimento da América, São José,
1980 (chefe).
·
· Presidente do Grémio Literário do Colégio Pedro II, Internato, 1957.
· ·
Vice-Presidente e Presidente em exetcfcio da Associação
Metropolitana de Estudantes Secundário~. 1958".
Prêmio de História, víagenf à EUrOpa (Port. n9 229 do
MEC), 2 de julho de 1957.
Membro da "American Politicai Science Association".
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Membro da"" American Society of Internatimial Law".
Publicações:
"A Influência das Superpotências nas Nações Unidas",
Revista Brasileira de Política Internacional, Ano XIII, no:>
49150, março/junho, "19"70:· · · - · - ·
"lnanidade e modernidade em Eça de Queirós", CB 1965.
-"Educação e Poder Político no Brasil", Columbia-University, Nova Iorque, 1970.
..
··
Ordem do Mérito Naval, Comendador, Brasil.
Ordem do Rio Branco; Gra-nde Oficial,' Brasil.
Ordem do Rio Bra_nco, Cavaleiro, a·rasll.
Ordem da Co~Oa, Cavaíeiro, Bélgici. ..
.
Ordem do MéritO Milton, Militar, ComendadOr Br-asil.
Ordem do Mérito AeronáutiCa, Comendador, Brasil.
Ordem do Mérito EMFA, Comendador, Brasil. ·-0 Embaixador José Moscado de Souza se encontra nesta
data no exercício de suas funções de Embaixador do Brasil
junto à República da Costa Rica.
Secretaria de Estado das Relações Exteriores, 23 Oe setembro de 1991. -'-Guilherme Fausto da Cunha Bastos, Chefe,
substituto, do Departamnto do Serviço Exteriõr~(A Comissão -de Relações ExtÚiores e Defesa Nacional.)
O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa)- O Expediente
lido vai ã publicação.
Sobre a mesa, projeto que vai ser lido pelo Sr. 1~ Secretáqp.
-É lido o seguinte

PROJETO DE LEI DO SENADO N' 326, DE 1991
Autoriza a conversão em cruzeiros da dívida externa brasileira, para financiamento de projetos destinados
ao desenvolvimento sócio-econômico da região Nordes~
te, e dá outras providências.
O Congresso_ Nacional decreta:
Art. 1"' Fica autorizada a conversão <:!m cruzeiros dos
títulos da dívida externa brasileira que se destinem ao financianíento de projetes relevantes para o desenvolvimento sócio-económico do N ardeste brasileiro.
Art. 2~ A emissão dos cruzeiros far-se-á sem deságio
e sua liberação dar-se-á d~ acordo com o cronograma de implantação dos empreendimentos, coin base em análise conjuntamente dese11,volvida pelo BNDES - Banco Nacional de
DeseQvolvimento Económico e Social, BNB .::.._ Barlco do Nordeste do Brasil eSUDENE- Sllpérlfltendênêia dO Desenvolvimento do N ardeste, que os recomendarão ao Banco Central
do Brasil.
§ 19 O montã.rite a Ser C<:m\rÚtido será de, no máximo,
60% do total dos recursos requeridos· em cada projeto e assumitá necessariamente a forma de capital de risco:
§ 29 Para processamento das análises, as institlliçôes referidas neste artigo deverão compor a CómiSsâo de ·conversão
da Dívida Externa para o Nordeste (CODEN); que apreciará
os projetes a ela submetidos, considerando prioritariamente:
I - O impacto sóciO-ecOnômicO e ambieritaldos projetas:
II- A viabilidade dos projetes em prover hi"crémentos
signifi~tiVos do níVel de competitividade dos bens e serviços
a serem por eles produzidos vis a vis o mercado internacional
..e sua capacidade de estímulo ao aumento da produtividade

Quarta-feira 25 6361

e da mOdernização dos segmentos produtivos já existentes
nos setores específicos de sua atuação.
~
III- Verificação de que as planilhas de custo-s de produ~
ção dos projetes não ultrapassem os valores daquelas que
correspondem às das empreSas multinacionais.
§ 3~ Para os fins previstos nesta lei, somente serão analisados projetes de empresas de capital aberto ou as que se
comprometerem contratualmente a adotar providências fegais
e regulamentares para o registro de abertura de seu capital.
. ~rt. 39 9 Banco Central do Brasil dará procedimento
às normas complementares pertinentes.
Art. 4o -~;E~ta Iel entra_rá erp; vigor. na data de sua publica~q-; ~vogaip::'Se as disposições em _contrário.
Justificação
O Nordeste permanece sendo o tema de m~ior importância no amplo debate sobre as disparidades regionais, que
até agora t_êm C()Dtribu(do fortep1ente para_ emperrar o desenvOIVirhen_to s_ustentildo do País.
Com efeito, a -aespeitO Cfe seU:s recursos naiU!âlS e de
seu desempenho estritamente económico, que ·nos Ultimos
30 anos, propiciou-lhe o enfrentamento de fases recessivas
da economia e dos_ graves problemas das secas, com o crescimento do seu PIB em nível superior ou equival~ntf? ao do
Brasil, a região COntinua a apresintãr uln quad[o -desolador
de desigualdade social. A desigua!dade e a concentraç~o de
sua renda estão a desafíar as mentes no sentido da viabilização
urgente de mecanismos capazes de reverter a profunda situação de carência do Nordeste.
Portanto, há n_ece-ssidade de que se acolham,_ se desenvolvam e se apliquem os instrUmentos legais que permitam
colocar a região neste caininho, ou sefa, que póssam promover
o aumento de empregos- e a melhoria da distribuição da renda,
o aumento do poder competitivo dos seus produtos; incrementando significativamente sua capacidade- fiscal-tributárial d~
modo a que se possa ir mais rapidamente eliminaildo o <iuã.ôro
de miséria absoluta que a tem caracterizado.
Dentro desse esquema, cabe, portanto, advogar formas
ob jetivas de mecanismos, como a de conversão da dívida exter-:na, que, Criteriosamente deienvo1vidoS, possam coadjuv3.r a
reversão do quadro negativo antes referido.
Do mesmo modo colll_ que o Executivo já se preoCUpou
com o .meio-ambiente, parece cabível que nos preocupemos
com resultados positivos desse inStrumento para aplicação em
. projetes relevantes para o Nordeste.
Há, inclusive, informações de que o Governo já recebeu
de membros de sua primeira equipe económica proposta nesse
sentido, as quais lamentavelmente até "gora não foram merecedoras de maior atenção.
1
A conversão da dívi~a, certalnente, con~titui-se um processo que sofre certas restrições, pelo seu possível efeito- alimentador da inflação, o que, de resto_, se dá com todo o
processo. de endividamento externo. Contudo, a conversão
(nesse caso, um investimc~_nto _de risco), com a liber~ç3.o de
·seus cruzeiros correspondentes vinculadas a uma: programação
criteriosamente ®_aUsada e elabor:;t<:fa por instituições como
o BNDES, BNB e Sudenc, aliviará os eventuais impactos
sobre os meios de pagamentos,_ que serão amortecidos ao
longo do tempo.
Sala das Sessões, 24 de setembro de 1991. - Senador
Humberto Lucena.
0

(A Comissão de Assuntos Económicos- decisãO
terminativa.)
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O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) - O projeto d~ maiores esclarecimentos sobre nossa capacidade de_ paga-.
que acaba de ser lido será publicado e remetidO-à COmisSão menta, desembolsos efetuados a credores externo~ •. ~-vr~!~~á<?
-das condições económicas, o Senhor Ministro da Economia,
Competente.
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo -·sr. lç- Fazenda e Planejamento estaria ã disp6siÇ3.ci aeste plenário
para prestar os esclarecimentos necessários~ __ __- . --Secretário.
Assim sendo, em face da .conjuntura económiCa á.tliaÍ,
É lido o s<;guinte
torna-se imprescindível a vinda- de Sua EXéelêil.cla aO-pfená~io
desta Casa ..
Sala das Sessões, 23 de oetembro de 1991. -Senador
REQUERIMENTO N• 64~, DE 1991
Eduardo Matarazzo Suplicy.
- · -·
~equeiro, nos termos do art. 50 da Constituição Federal,
combmado com o ar:t. 397 __d_o_Re_gj~~ritóTntérno, seja convoO SR. PRESIDJ;:NTE (AlexandreC~~ta) -'-cQ~ r<'queri·
cado o Senhor Ministro--da Economia, Fazenda e :Planeja- menta hdo será pubhcado e oportunamente incluído em Ormento para prestar,_p_erante o plenário do Senitdo Federal
dem do Dia.
as seguintes informações:
'
- _Sobre -a ril.es~. requerimento que será lido pelo Sr. !<?
1 - Demonstra_tivo dos dados utilizados pelo Governo Secretário.
. Federal que fundamentaram a alteração significatiVà_dãS ·neÉ lido e aprovado o seguinte
cessidades de finãncüiménto do seto,r_ público, levando-se em
consid~ra~ão os dados apresentados em juhho últimO, perante
REQUERIMENTO N• 647, DE 1991
a Com1ssao de Assuntos Eé:onômicos, Comparados com os
"
Requeiro,
nos termos regimentais, seja considerado como
anunciados para justificar as alterações constituciánais·
2 - Demonstrativo do cumprimento da ResoluÇão n~ licença autorizada, o perfodo de 11 a 14 de setembro do cor82/90, do Senado_ Federal, no que tange à capacidade interna rente ano, durante o qual visitei _instali:!ç9es_ da Marinha na
de pagamento, levando-se em conta os dados apresentados cidade do Rio de Janeiro, a convite do Ministério da Mari~hi.t.
Sala das Sessões, 24 de setembro de -1991. - Senador
na questão 1 (um) 'e os pagamentos efetu'ados ~os credores
Carlos Patrocínio.
externos;
MINISTÉRIO DA MARINHA
3 - JustifíCativa da necesSidade do ajuste fiSCal proposto
GABINETE DO MINISTRO DA MARINHA
pelo_ Governo, levando-se _em conta os dados apresentados,
em JUnho de 1991, perante a Comissão de Assuntos Econó- Brasília, DF Em 17 de setembro de 19.9 .1
micos, sobre nossa capaCidade interna de pagamento (Resolução n" 82190-- art. _2") e os que agora estão sendo anunçiados OFÍCIO N' 1.809
Do: Chefe do Gabinete
para justificar as rriódificações da Constituição-;-e-- - _- -·
, 4 -_Justificativa das alterações nas diretrize:s de pOuüCa Ao: Exm~ Sr. Presidente do Senado Federal
ecónómlCã diante -do anúncio d_e crescimento _zero em_1991, Assunto: Visita às instalações da Marinha
1. Participo a V. Ex~, para os devidos fins~ que o Senador
em 1992 feito pe1o Ministro da Economia, Fazenda e Planej3.CARLOS DO PATROCINIO SILVEIRA, aceitou convite
mento.
oficial desta Pasta para visitar instalações da Marinha na
Justificação
cidade do Rio de Janeiro, no período de 11 a 14 de sete~bro
Em junho último, quando demonstraram que a economia de 1991.
_RespeitoSamente,- Sérgio G.F~ Ch0:1gasteles, Vice-Albrasi_Ieira teria condiçõ.es d_e f~er fr~IÍ~e aOs copiprolriiSsos
___
_
__
_
relatl;vos ao acordo com os credores internaciOnais_, sobre juros mirante, Chefe do Ga_binete.
atrasados de 1989 e _1990, as autoridades econõmicás informaO SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) - Aprovado
ram ao Senado Federal que o resultado Óperaci"onal pfevisto o requerimento, fica concedida a licença solicitada.
-·-para 1991 seria de um déficit de 1,67% do Produto Interno
Sobre a mesa, requerimentO que será lido pelo Sr. V
Bruto, superávit pririiãriO-de 1,4% do PIB, e- necessidade Secretário.
de emissão de moeda de),5% do PIB. A.~ora em setembro,
$ lido o seguinte
para demonstrar que a economia brasileira tomar-se-á inviável, a não ser que haja aprovação da proposta de emenda
REQUERIMENTO N• 64S,~DE 1991
à ConstituiÇão Federal, as autoridades económicas estão indiRequeremos urgência, nos termos do disposto no art.
cando contraditoriamente- que suaSprevisões Pai1l-1991 são,
respectivamente, de um déficit operacional de 2,4%, de um 336, a~ínea c, do Regimento Interno do Senado federal,_ para
superávit primári() ãínda de 1,4%, além da necessidade de o ProJeto de Decreto Legislativo n<? 3, de 198~)__q:ue aprova
o texto da Convenção Destinada a Evitar a Dupla Tribut3ção
emissão de moeda em nível superior de 2,5% do PIB.
É nece~sário-qU.e O Ministro explique a evOlução das con- e Prevenir a Evasão Fiscal em Matéria de Impostos sobre
tas do setor público. E que "também o faça, tendo em vista a Renda entre o Governo da República Federativa do Brasil
da República das Filipinas, celebrado em Brasília,
os pagamentos efetuados aos credores internacionais, compa- ea o29Governo
de setembro de 1983~ ~ ·~
·
~~
tibilizando com o estabelecido na Resolução n9 82/9tf do-senaSala das Sessões, 24 de setembro de 1991. -HUmberto
do Federal. Lembro que o cumprimento de tais Comp:i-o"missóS
devem levar em conta a-capacidade interna de pagamentos, Lucena --José Paulo Bisol - Chagas Rodrig~es - MarCo
definida como diferenCial entre Receita e Despesa do Governo Maciel.
Federal, inclusive da adminiStração indireta, ressalvadas as
necessidades do des~nvolvimento económico. .
O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) - O requeriQuando da negociação da dívida os líderes do GOverno· mento lido será submetido ao Plenário, após a Ordem do
na Casa garantiram éjue sempre- que a oposição necessitasse Dia.
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nesta tribuna, o repre_sentante eloqüente da dor e da miséria
do povo da minha terra. Sei que essas palavras se sepultaram
no vazio e- no esqueciínento, gravidas apeilas na lápide fría
dos _arquivos. Nos Anais se sepultam as palavras que não
ecoam na sensibilidade das autoridades de Brasília. Em vão
te11t~i bu~car soluções, e~ vãq apresentei as questóes; e de
tudo isso o que resta é a diáspora no Estado de Roii.dônia.
Mas o que ocorre com Rondônia é exatame.nte o que
vem ocorrendo com o povo brasileiro, porque falta, a nível
federal, um programa mínimo de ação _capaz de salvar este
Paí~.- Nós, da Amazónia, fomos;cpndenados, ~omos.relegados
~cr"esqllecimento e ao descaso, porque à Amazônia passou
- a ser preocupação do pensamento internacional, passou a ser
o prato preferido dos ecologistas. Oferece-se, nO cenário universal, a floresta amazónica intacta; enqUanto o nosso- povo
passa fome,. porque não pode derrubar a árvore, porque não
O SR. PRE5JDENTE (Alexandre Costa) -A Presidência pode comer o peixe, porque não pode comer o bicho~ilvestre,
convoca sessão conjunta, a realizar-se hoje às 19 horas, no COIJlO o jacaré, que come ó homem.
plenário da Câmara dos Deputados, destinada à apreciação
O _Sr • .Ney Ma('anhão- .Permite-me V. Ex• um aparte?
de vetos. presidenciais.
O SR- AMIR LANDO - Concedo o apari-é a V. Ex~
O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) -J:!"â" óradore_~
inscritos.:_-- - - - - -- - ----- •
-- -com ~_uito pra:z;er.
Co-nce"do a palavra ao nobre Senador Ãmir LandO.
O Sr. Ney Maranhão - Nobre Senador Amir Lando,
estamos ouvíndo com a devida atenção o pronuncian:,tento
O SR. AMIR LANDO (PMDB - RO. Pronuncia o se- de V~ Ex• na defesa dessas regiões tão esquecidas dos Poderes
guinte discurso.) ---=Sr. Presidente, Srs. Senadores, peço vénia Públicos, como são o meu Nordeste e a sua Amazônia. V.
para· -convidar os-nobres_Senadores que co_mparecem a esta E~ chama a atenção, neste momento, para esse trabalho plasessão para, junto comigo, mergulharmos nã.-crua e dura reali- nejado e dirigidQ contra a Amazônia, em que se diz que não
dade do meu Estado de Rondônia. Peço vénia para trocar se pode comer um jacaré, nem derrubar uma árvore: Senador
tapetes e salas por um alcouce cruel, como disse o poeta. Amir Lando, temos que tomar muito~Ctiidado com essa prc,-pa-Lá onde vive a gente da minha terra, recolhi na face do meu ganda dirigida. Não podemos confundir ecologia, no sentido
povo sofrimento e dor, desencanto e desilusão, descrença e de não se poder derrubar árvores, com o problema do desendecepção. O povo-brasileiro caniinha sem futuro, e o povo volvimento. Não podemos deixar acontecer na Amazônia
do meu Estado, já não antevendo o futuro, caminha sem aquilo que ocorre na Índia, onde 650 milhões de pessoas morpresente.
rem de fome, enquanto as vacas andam pelas ruas, gordas.
Eu que assisti a levas e levas de brasileiros vindos de Não se pode abatê-las, porque são consideradaJ sagradas.
todos os recantos deste País, naqueles dias de ufanismo, dizia, Estou de acordo com o pronunciamento de V. E'S~
numa tentativa de escandir versos, que os brasileiros ali chegavam com um saco de panelas vazias, filhos nos braços e espe~
O SR. AMIR LANDO- Agradeço o aparte de V. Ex',
rança no coração. Voltan9o agora do meu Estado, peregri- que sempre trouxe a solidariedade do povo nordestino ao
nando pelos confins das linhas, encontro as mesmas faces povo da Amazónia, porque temos uma coisa Jm comum: o
em diáspora, deixando o Estado de -Rondônia cóm menos sofrimento, a dor e a fome da nossa gente~
panelas vazias e menos filhos nos braços, porque muitos deles
Sr. Presidente e Srs. Senadores, Rondôniá, c'omo a Adtaficaram definitivamente sepultados ao longo das llnhas pela
malária, pelas endemias-rurais, pela fome, pela falta de assis- zóni?, de resto, foi disCriminada no qu~ tange ao crédito agrítência médíca, e, o que é mais patéticO, Sr .. Presidente, essas cola. Acima do Paralelo 13, nenhum finaridamento. E o hofamílias voltam sem esperança alguma no coração.
mem quer plantar, sobretudo depois dessa crise agrícola que
Este quadro aterrador é do meu Estado, mas constitui vem se acumulando ano a ano. O povo trabalhador do campo
uma amostragem deste País rural, porque o agricultor que não tem acesso ao crédito. Está descapitalíllado, mas quer
semeou o grão sabe que pode colher, mas não sabe se poderá plantar. Em Rondônia, até -arroz já ve'm sendo -importado
comer, porquanto não há neste País uma política agrícola em razão 9-esse quadro adverso.
.
__
Não entendo, as autoridades federais não.se compadecem
que dé a mínima sustentação à atividade agrícola, sobretudo
de Ron_çlônia a ponto d~ estender finap.ciamento agricola àquelá nos confins do meu País, no meu Estado de Rondônia.
CarênCiaS e mã.iS caiéncias se éntUiham nos varadouros la região. Não adianta falar. Sei qye saio daqui e Plinhas
destes dias maus; e essas ·carências tangem o homem da sua palavras não serão nada. Mas tr:'nho. o dever de trazer a voz
gleba. O homem que recebeu um trato de terra no Estado de quem não_tem voz, nem a,udiêrl_çia,, porque foram esses
de Rondônia, recebeu o título da 'terra como uma carta de os apelos que a minha gente colocou em minhas mãos e em
alforria, uma carta de liberdade e de libertação,-·hoje, em minha garganta.
·
razão das adversidades, is~ado naqueles-confip.s -impiedosos, ----- Talvez-esse assuntc>nã-o fntet:é~st:nH~itn:omento -na-cíóiüiL
jogado à própria sorte, não tem outra alternativa senão traçar à cflse brasileira, uma vez que qúeStões m·aiores éstão sendoo caminho da volta.
colocadas à mesa. Para mim, o que interessa é o cotidiano_
Sr. Presidente, desde que assumimos este m-andato como do povo brasileiro, porque é ali que se dissipa a vida, é ali
testemunhas e representantes do povo de Rondônia, fomos, que a fome tem curso. E, nós, áqui no Senado Federai; quandó
O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa).- Através do.
Ofício n' 426/AP/91, o Presidente da Ordem dos Advogados
do Brasil, Seção--do Estado do Rio de Janeiro; encaminhou
ao Senado cópia reprográfica da indicação ·e do parecer, a pro~
vades, â unanimidade, por aquele Conselho Pleno, na sessão
do dia s· último;- salientando, pelos fundamentos expostos,
a inconstitucionafídade, em tese, do art. 69 , caput, seus incisos
e parágrafo, da Lei n~ 8.162, de 8 de janeiro de 1991, privando
o ex-servidor público do saque do FGTS. __ _ ___ _
A matéria será encaminhada, para conhecimento, à Comissão de Constítuição;-JuStiça e Cida"dãliia.
O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) .:_A Presidêiicià
deferiu, ad referendum da ComisSão Diretora, o Requerimento n9 642, de 1991, do Senador Eduardo Suplicy, de-infor- mações ao Ministério da Ação Social.

~

-~
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S6 quen1 não cÕnhece a Amazônia~ poderá aconselhar
falamos de fome, não passamos-de uma dissertação sobre
o apetite, porque a·fóme é muito· mais grave-do que o apetite. que não se empregue o uso _do fogo como aliado do homem,
Não são as abstrações que vão salvar este País; são os para ocupar o chão. Esta é a realic:Jade. Quero.__seria c;apaz
gestos concretos. A crise afeta a todos nós, somos, também, de afastar a massa biológica da floresta, limpar a terra e semear
responsáveis! A crise não passa ·ao largo como se fosse um o grão?
Que o homem lá só dispõe dos braços, só da própria
navio fantasma; a crise passa sob_n.ossos pés e as nossas m~os
podem fazer alguma coisa para de'ter os seus passos tão nefas- _ energia, nem de outra energia anim_al, nem da energia motriz
tos ao povo brasileiro. Mas Rondónia não tem ac;essó ão crédi- para auxiliá-lo na tarefa de amanhar a terra; o amanho da
to agrícola. Rondônia está sob a mira do Ibam_a, que está te~ra se faz pela faina cotidiana, t_eildo coi:nQ insttW:ne__p.to
lá, a todo o m_omento, na casa do pequeno agricultor taxando cte trabalho a enxada, o facão, o terçado, como se diz, talvez
multas. São multas e mais multas que não serão pagas porque a foice, e o fogo. O fogo é o alja_do do homem na conquista
há uma desobediênchfCivil em curso, e não há governo, nessa da _floresta.
· Essa gente fÕi lá, sob apelos dO GOvernÕ.cÜma propacirCunstância perverSa, que p-os·sa, efetivamente,-Cobl'á-las.
ganda
brutal se fazia para que se oCupasse o ~'Eldorado",
O Sr. Oziel Carneiro- V. EX' me permite um aparte?
e hoje todos nós somos_ delinqíi~ntes ~cql_ógico~~- _ ____ _
O SR. AMIR LANDO - Concedo um aparte ao nobre
Ê duro, Sr. Presidente, ver transformada esta realidade
Senador Oziel Carneiro. de hora para Outra e empunhando uma lei, o Código Florestal,
O sr:-oztel Carneiro - Quando V. Ex~ fala no_ sistema _quf?, nos compêndios de Direito, era tido como lei inapJicável,
de fiscalização que é ·empregado pelo lbama na reg-ião :affiazô- Como lei derrogada pelo costume, e esta gente chega, não
nica, que eu tenho dito em outras oportunidades_ que não CO!J.tra o c~digo, porque o colono, via de regra, em Rondônia,
é um processo de fiscalização inteligente, mas eu âté diria não derrubou mais do que 20 a_ 30% da sua área_ disponíveL
idiota e caro, eu gostaria de trazer ao conhecimento da Casa, O colono de Rondônia ainda não chegou a derrubar 50% no aparte que V. Ex• ine permite, de que, participando receri- da área, como expressamente o determina o Código Florestal.
Mas estão lá as multas, e esta gente me faz porta-voz
temente de um evento da Eco 92, realizado em Belém, patrocinado pela Federação das Indústrias, eu Ouvi" do Presidente, de uma questão simples, mas para: eles uma questão de vida
e se não estou equivocado, da própria Federação do Estado ou de morte.
E se não bastasse isso, -sr. Presidente, os madeireiros
de V. Ex~ ou do Acre, quando ele dizia na presença da S~
Tânia Munhoz, Presidente do Ibama, que, numa casa humilde, também não podem aproveitar a floresta já:_ den;:ubada, as
de uma familia qUe vive e trabalha na Amazônia, por ocasião árvores, as essências nobres que dormem nos pastos e nos
da refeição principal, ali-entrou um fiscal do Ibama. E cons_ta- roçaQos. Não podem ser transportados para as serrarias para
_
tando que o que a famil.ia dispunha para comer erá uma caça, virar riqueza nacional.
Sr. Presidente e Srs. Senadores, é uma irracionalidade
um animal silvestre, ele, ousada e violentamente, jogou a
comida no chão e retirou-se dizendo que aquele ato era um o que se observa.
Pergllll.t22_guando a razão, o bom senso e a :r:?rGià.de esta,.-,
ensinamento para que eles respeitassem os dispositivos legais
existentes no País sobre a matéria. Não ll_le surpreendeu a rão a serviço da salvaçãcf naciona,? Quando os _governantes
ação daquele fiscal truculento, porque já conhecia outras histó- deste País usarão de .instrumentos tão simples como a razão,
rias, mas fiquei surpreendido- e aí a "razão do Ille_u aparte o bom senso e a verdade para se traçar um programa de
a V. Ex~- que a Presidente do Ibama disse que efetivamente governo, uma atuação governamental, políticas governamenjá- ten! conhecimento de muitas truculêncías de fiscais, Inclu- tais capazes de aproveitar as riquezas nacionais a favor do
vo bras~leiro.? É. uma pergunta estarrecedora que também
sive aquela que estava sendo narrada, e que ela tinha determino vaz1o.
nado aveQ_guações. Por aí V. Ex~ e todos os Senadorespre_sen-:_
E a pretexto tãlhbém de salvar a ecOlogia, o minério
tes devem "'Chegar a uma triste conclusão, que aquilo que o
Presidente da CNBB disse em artigO recente publicado na de Rondônia não pode ser explorado.
A terra, a madeira e o minério fazem parte desse tr_ipé
imprensa brasileira encerra uma grande verdade: "Vamos proteger os animais, maS Vamos próteger inuito ·mais- o Cidadão, de sustentação da economia rondoniense. Mais uma vez a
e principalmente as crianças, que- precisam se alimentar e ecologia está aí servindo de instrumento para coibir a exploração das riquezas. Os pés descalços dos colonos _e os estômase educar". Era o aparte que eu queria d~r a V. Ex~
gos com fome, pisam a riqueza do subsolo e não podem extrair
O SR. AMffi LANDO- Agrade!<o, sumamente, o aparte um grão de_ cassiterita ou de ouro, porque isso é uma ofensa
de V. Ex• que traz um --exemplo da vida real, um exemplo ao meio ambiente.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, .ierá que a questão amconcreto. Não se trata de uma abstração, mas se trata de
um fato "cjue- ocori"eu em tãzáo-âo autoritarisrlíó'dõS-fiscais ~iental se_ resume à uma questão da floresta amazónica e
do Ibama, que pensam que são os sal da terra, pensam que da fau·na-ã.mazónica? Será que a questão ambiental não diz
muito mais da poluição urbana? Aí é que começa a deterio·
são os salvadores da Amazônia.
Salvadores da Amazônia são os serliigueiros, são os ho~ raçãO definitiva do meio ambiente. Quem trata o lixo urbano,
mens c):ue foram para lã fazer da Amazônia BraSil. É esta as águas servidas? 'Apenas- ós noSsos rio_s_ e _os ll.OSsos mares
gente que afirmou a soberania nacional, com a sua presença servem de cloaca.
viva, arriscando a vida a cada dia que conquistava, a cada
É--exatamente essa questão que o povo de Rondônia está
momento de sobrevivência. Esta é a realidade, esta gente sentindo na carne. E -digo desta tribuna: "Povo de Rondônia
não tem moral para ir à Amazônia; chegar à casa de um resista, porque se hoje e amanhã é difÍcil, o futuro eStará,
colono e praticar a: to desta natureZa~- Esta gente não pode por certo, sob o teu controle".
-·
_
ir lá, multar o colono que roçou a capoeira e fez do fogo - É preciso que o povo se una, como o fez em Ariquemes
o seu aliado para limpar a terra.
para reabrir o Mrimpo de Bom Futuro. Mais de cinqüenta
1

~

Setembro de !991

DIÁRIO DÔ CONGRESSO NACIONAL (Seção II)

mil pessoas, reunidas na praça, peregrinando por Porto Velho,
decidiram reabrir o garimpo da maior mina do mundo de
cassiterita e, lá, começam as sUas atividades. Se_ tudo me decepciona, esta atitude me anima e me faz vir a estã tribuna
colocar essa questão, no excelso Senado da República, com
tantos assuntos em pauta mais importantes; mas-para aqUela
gente de Rondônia, a exploração da riqueza do subsolo é
"mais importante do que tudo, porque ali está o seu alimento,
ali está a vida ou a morte. E o que faz essa gente mais do
que lutar por um direito tão sagrado quanto à vida que é
o direito ao trabalho?
Há um preconceíto neste País, Sr. Presidente, Srs. Senadores, quanto à atividade garimpeira. Esquecem-se de que
o garimpo ampliou as nossas fronteiras nO p-assado, porque
as Bandeiras nada mais eram do que atividades de garimpagem. Sr. Presidente, hoje, o garimpo descobre as riquezas
nacionais; é o- garimpo nessa atividade anónima, esses heróis
dos grandes desertos deste País, dos grandes desertos populacionais, essa gente enfrenta milhares e milhares de quilómetros
de diversidade, na solidão da mata, e descobre a riqueza para
nós todos do_ Brasil. A atividade garimpeira precisa ter um
tr~tamento legal e adequado~ É possível, perfeitamente, do
ponto de vista técnico e jurídico, como do ponto de vista
científico, estabelecer-se um conceito claro do que seja ga;impagem, que fundamentalmente é o aproveitamento d~s reser·
vas minerais secundárias.
Mas, o nosso Código de Mineração é o c9dige;>_ dos mineradores e das minerações, é um código anti-garíri:Ifteiro, é um
código contra essa gente que, com- seu _esforço herôicó, com
seu esforço anónimo, vai descobrindo a riqueza do nosso subsolo. Assim fOi Bom Futuro, a maior mina de cassiterita.
Nesta hora, queria aqui manifestar-o ri1eu a-poio e o meu
regozijo por-essa atividade que vem se desenvolvendo em
Rondônia na garimpagem de Bom Futuro_.
_
.
Concluo, Sr. Presidente, dizendo que essa gente _deu o
exemplo e constitui es-se exemplo estímulo para que continue
eu a lutar pelo meu Estado e pela minha gente.
Muito obrigado. Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
(Muito bem!)

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) palavra ao nobre Senador Ney Maranhão.

Concedo a

O SR. NEY MARANHÃO (PRN _:_ PE. Pronuncia o
seguinte discurso-. Sem revisão do orador.) --Sr. Presidente,
Srs. Senadores, antes de abordar assunto de interesse das
regiões Norte e Sul, referente ao açúCar e ao álcOol, vou
ler, para que conste dos Anais do Senado Federal, o pronunciamento- de Sua Excelência o Senhor -presidente da República, perante a Assembléia Geral das Nações Unidas.
Senhor Presidente,
Congratu]o-me com Vossa Excelência Por sua eleição para a Presidência desta Sessâo da Assembléia Geral das Nações Unidas, a qual faz justiça às tradições
de cooperação internacional defenidas pela_ Arábia
Saudita e constitui rec~::mheci~t:~ento exPressivo dos méritos pessoais de Vossa Excelência.
E com grande prazer que saúdo os representantes
dos novos Estados que se integram a esta Organização:
as Dhas Marshall, os Estados Federados da Micronésia.
O ingresso das duas Repúblicas qu~~ompõem a
península da Coréia Constitui marco vívo de um momento promissor para a paz mundial.
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A chegada a-esta Casa da Estônia, Letônia e da
Lituânia, cuja luta tenaz pela independência mereceu
a admiração de todos, traz particular alegria ao concerto das nações...
Ao Senhor Secretário:Geral. Javier Pérez de Cuéllar, desejo prestar justa homenagem pelo equilíbrio
e empenho com que vem exercendo, há dez anos, o
cargo máximo d_e nossa Organizaç_áo.
Senh_or Presidente,
TemOS-O- privilégio de viver numa época de afirma- ção universal das liberdades e dos direitos do indivíduo,
do pluralismo, do respeito à vontade da maioria, da
proteção das minox:ias, da livre iniciativa económica.
-São conquistas de uma época cansada de conflitos
e arbitrariedades; são conquistas que exaltam um fato
essencial- as aspirações coletivas sempre prevalecem,
cedo ou tarde, sobre os desejos dos grupos que se
~ferram a privilégios.
Queremos inaugurar uni nOvo ciclo TI? história, _
em gue já não haja mais lugar para coação '4Jtalitária
de povos e países. em que a democracia. a liberdade.
o desenvolvimento e a paz sejain efetivamente valores
universais.
Senhor Presidente,
Dirijo-me à AsSembléia Geral das Nações Unidas
coino represen,tante de cento e cinqüenta milhões de
brasileiros, como líder eleito de uma das maior~s democracias do mundo.
· VenhÕ juntar-me à comemoração_das bois novas;
venho compartilhar alegrias, mas, também, preocupaçõ_es.
Venho celebrar, mas também chamar atençã~ para
graves problemas.
Temos pela frente" o desafio de reordenar o mundo,
_de construir _uma paz que não ·dependa da permanente
ameaç~ da guerra.
As motivações ideológicas e estratégicas· do cõnfronto global estão, felizmente, caducas e _esgotadas.
SobreviveD;J:, porém, focos de_ tenSão que é preciso
debelar.
- Conhecemos os caminhos para alcançar a prospe. ridade e a melhor distribuição de seus frutos.
Interes~es paroquiais, no entanto, fazem com que
--permaneçam grandes as distâncias a superar, distâncias
que continuam a aumentar diante de nossos olhos.
É como se caminhássemos, simultaneamente, para
o congraçamento na liberdade, e para a separação na
desigualdade.
O ideário liberal venceu e devemos lutar para que
s_e j.mponha de forma coerente, ampla e, sobretudo,
inovadora.
Essa é uma observação. que faço de perspectiva
de um pafs que optou por uma plataforma liberal, com
um claro sentido social·- o_ social-liberalismo - , de
uma socied;t9e que há dezoito meses se esforça para
realizar este ideário.
O liberalismo valoriza as liberdades do indivíduo,
que serão sempre melhor exercidas uma vez asseguradas as condições materiais de que. tanto ·carece uma
enorme maioria de nossos cidadãos- h_oje, é chegado
o momento de o liberalismo adquirir, rio planO ínterp.acional, a consciência Soci3l,que já incorporou em níVel
nacional.
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. O liberalismo valoriza as liberdades do mercado,
mas não prescinde de mecanismos que coíbam a distorção e o descumprimento de suaS regras mais elementares, _como as atuais políticas discriminatóriás e protedonistas.
·
Isto significa que a comünidade internacional terá
de dedic;ar atenÇ:W: política prioritária aos problemas
do desenvolvimento:
Significa completar a ação dos instrumentos de
merCado com providências destinadas à correção de
desequilíbrios ·graves 1 cuja petpetüãção co1ôCafá em
risco a boa coriVivên.cia.
~ '
--'- '- '· ·
Assim cOmo ninguém pode sentir-se seillrÇ·-~iante
da possibilidade da guerra nuclear, ninguém pode julgar-se em segurança e em paz, num planeta· em que
pobres e m"argiDálizados aumentam, dramãticamente,
em número e extenSão.
·Não pretendo repetir estatisticas e índices, inuítos
deles elaborados nesta própria Casa, e que demonstram, com clareza assustadora, que os países em desenvolvimento eStãO hoje em pior sitUaÇão do qUe há uma
década.
'
Estamos Próximos de um con~c!n~so glo-bal em torno
dos valores cta· .d~mocracia e devemos realizar O!) seus
pressu-p-ostos éticõS.
,
O indiVíduo é o centro das preocupações da consciência democrática.
·
É o indivíduo, participante e reSpOnsáVel politicamente, que define o destino das ç:oletividades,., ,
É para o indivíduo- que
voltam os governos democráticos, que só se realizam se oferecerem, a cada
cidadão, meio~ efetivos de bem-~~flr e de justiça.
A consciê,npía democrática.. Qãq-pode deixa~ de ser
rigorosamente: universãl, pois baseia-se no princípiO
supremo da igualdade de direitos.e OJ?Ortunidades entre
as pessoas.
Não podemos relativizar a democracia; sob qualquer pretexto.
·
Assim, é absurdo que três quartos_ da humanidade
vivam em situação de pobreza deplorável, e;m alguns
casos, s-ubumana.
Se a opressão política ofende a consciênCüi democrática, também a marginalização ~conômic_a__ haverá
de ofendê-la,
,
Essa ·certeza torna-se maj_s_fQ];:t~ _qtiaildo as vítimas
da fome e da misétiâ são ·as-Crianças e os adolescentes;
misturam-se a indignação com o presente e a desespe.. rança diante do futuro.
No ano passado, aqui em Nova Iorque, a Cúpula
Mundial da Criança demonstrou ;;tiJlplo consenso de
que o tema deve ser tratado no m_ais alto nível, com
a máxima determinação.
.
Mas é necessário que a cwnUnidâde internacional
dê forma e conseqüência concreta,s·a esse compromisSo.
o

se

Em meu país, o govern~ procü'râ mobilizar a sociedade para transformar a criança em p~rioridade nacional
número um.
·
·
Paralelamente, numerosas rriedidas fora.rn, toma~
das, tais como a designação de uni Ministro da_ Criança
para coordenar os esforços nessa áréa e o lançamento
de um programa, já em-curso, pilrã Construirmos várias
centenas de centros integrados nóS quais -as Crianças
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serão_retiradas das ruas para receber educação, alimen~
tação. assisfênqia_ .médiça, Jç.çen.tiyç, .c:u!t~ral e <;fcspor. tivo.
Cotn o pouco que tetn:os, estamost~ntando fazer
6 máximo.
Senhor Presidente~
.
A comunidade interna_cipnal tem dia:nt~ de si três
·~grandes desafios: o desa_fio económico· do desenvo)-:-vimento; o desafio_ político da paz e o desafio ético
P,e assegurar Uma vida -digna a todos.
· S,ão,d.esafios.que não Pâdeiri ser vencidos em separado ~ d~vem ser. enfr~ntadqs c:onju~ta :e s_if!lultaneamente-.~ ·
___ _ ___
_ _
· Sãó aesafios "ao serem superados democraticamente, com a participação de tódos.
.
São, no fundo, desafios ã nossa capaeidadede elevar a solidariedade ao primeiro plano das relações internacionais.
O desenvolvimento é garantia da ·consolidação de_mocrática e pressuposto fundamental__ da paz~
· Onde reina a desigualdade, haverão de germinar
o desentendimento e 6 confronto.
· - '
Num mundo onde cada vez mais se persegue uma
universalidade de valores, poucos avanços ocoriem na
dii'éção ·da -u-niVersalidade de padrões e ritmos de desenvolvimento.
Temos a reSponsabilidade de construir uma soci~
dade internacional verdadeil::a.m~n;t~--q:eriJ.ocráticá e
equilibrada., ,
· -Na'democracia, o· cidadão- cumpre a·Iei porque
se sente legitimamente representado em sua -~Iaboraçào.
_
·
_·_
O mesmo deve valer para as normas Q.o convívio
entre os Estados~ é a participação, e não a imposição,
o principal estímulo ao comportamento legal.
Por isso, a--Assembléia Ge~aí das NàÇões U~idas,
núcleo do parlamento mundial, onde os cidadãos do
parlamento mundial, onde os cidadã_ós-oe·todos os quadrantes estão efetivamente representados, é ó fórum
para trabalharmos em busca de um mundo melhor,_
·mais prós:petc\·juSto·e pacífico<_''__ _
O ~stabelecime!J.to: de_fi_nitivo da paz eXige j>roces...§os decisórios ~ais abertos, qüe assegurem participação
inals, ãmpla, e que comprometam as nações de forma
mais abrangente e profunda.
O caminho natural para enfrentar Os ·grandes desafios que compõem o cerne àe,.noss~ agenda é o da
cooperação, por meio da_ adesão dps Esta,dos a_ regras
de aplicação universal, legitimamente acordadas.
_Aqui se podem forjar os pilares de uma cooperação
autêntica: o pluralismo que nas_ce da tolerância; o consenso que nasce do entendimento; a síntese que nasce
das opiniões diferentes expressadas sempre com liberdade.
A Assembléia Geral não pode ter suas legítimas
prerrogativas diminuídas, porque ela é cada vez mais
o símbolo âa vitória mUndial da democracia, que traz
no horizonte a vitória da democracia mundial.
Senhor Presidente, _
A Guerra do Golfo mostrou-nos uma Organização
das Nações Unidas atuante.
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Contalnos com essa ·capacidade. de influir mi marcha dos acontecimentos. e superar os focos- de tensão
no cenário iriternadonal.
A paz no mundo passa obrigatoriam-eiite pela paz
no Oriente Médio.
·
·
· · · · ·_ Nossos irmãos lib_aneses já se-·organí.Z3In para reconstruir o país~ em tÕrrio" deum.-'-pfojeto mãio"f: um
Líbano unido, livre, próspero e pacífico._
Agora é_ a vez de árabes e isrã.elenSes.
O gran~e sonho _de: u~~ re_gi~ç ~n<:iç ~~~os possam
viver em paz, dentro· de fronteiiã.s internacionalmente
reconhecidas, encontrar-"se-"ácoin a realidade no-respeito aos direitos do povo palestino e no desarme de espíritos· em relação a Israel.
O Brasil apóia firmemente a iniciativa de convocar
uma Conferência de Paz para o Oriente Médio com
a participação de tOdas as partes interessadas e voltada
para a plena implementação das resoluções pertinentes
das Nações Unidas.
Esperamos que todos.demonstrem a necessá-ria flexibilidade para a remoção dos obstáculos, físicos e emocionais, ao estabeleciinento de uma paz justa e duradoura na região._
Nesse contexto, acreditamos que deve_ser reconsiderada a aplicação de rótulos que têm agravado a desconfiança ~ntre as partes.
Senhor Presidente,
Ao lado de desafios políticos e ecOriômicos, as
Nações Unidas não podem deixar de enfrentar o desafio
ético de que falei.
Urge conceber novas abordagens e instrumentos
de atuação mais criativos e consensuais nas áreas prioritárias do meio ambiente e desenvolvimento, dos direitos humanos, da população mundial, da situação da
mulher e da criança.
Neste período, que cul_minará_ com o cinqüentenário da OrgaD.ização d~s Nações Unidas, deveremos
estabelecer as diretrizes que haverão de orientar a convivência internacional no século 21.
A Conf"eréncia sobre Meio Ambiente e DeseD.volvimento, a Rio-92, é o prinieiro dos grandes _encontros
universais que se reãiizarãO nos próximos anos.
A Conferência tem um compromisso ineludível
com as gerações futuras, pois serão elas as grandes
beneficiárias do nosso trabalho, cujo objetivo primordial é melhorar a qualidade de vida das populações.
Soluções duradouras para os problemas globais
requerem o engajamento de toda a comunidade internacional, de acordo com a responsabilidade de cada
país na geração e tratamento desses problemas, e com
a capacidade económica e tecnológiCa de vencê-los.
Os meseS que noS separam da Conferência demandarão um processo intenso de consultas.
O Brasil pretende explorar ao máximo·as Oportunidades de diálogo, na esperança de encontrar em seus
interlocutores abertura e determinação.
Tã.Ivez a característica mais marcante de uma Conferência sobre o Meio Ambiente e o Desenvolvimento
seja permitir um debate tão amplo como·se pretenda,
tão ·profundo quanto permita a disposição política dos
_partic_ipantes.
-
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-----:- -E nes~e espírito, sem limitações e sem pré-con~
cepçóes, que julgamos ser necessário tratar o ternário
e as decis~~-s qu~_yão__coroar a__ Rio~92.
Na-Conferência, vamos debater a adoção de políticas económicas - nos países desenvolvidos, e em de·senvolvimento - mais eficiZes Tia efr8.01Cação da pobreza e na correção de padrões insustentáveis de produção e de consumo.
A transferência de tecnologia ambientalmente
adequada exige o tratamento inovador da questão da
propriedade intelectual, com vista a um regime que
. favoreça efe_tivamente o acesso dos países em desenvol~
vimento aos avanços do mundo industrializado neste
campo.
- . _- - A Confeiên~ia não deVera _s:e~ir -de pai~ para
cobranças e recriminações; ao contrário; deve ser·cenário favorável ao surgimento de proposta~ maduras e
factíveis.
-Trata-se, afinal, de dar resposta ao interesse co~
mum da sobrevivência da humanidade e do próprio
planeta.
Assim como a questão do desenvolvimentO perdeu
espaço na age~da internacional, preocupa-me a impres~
são de que __o tema. d~Lmeio amP_iente ta~~ém esteja
cedendo terreno frente a outro aspecto do dia-a-dia
mundial!
É compréensível que os dramáticos eventos dos
dois últimos ·anos despertem grandes atenções.
Mas cabe advertir que a atividade política da construção da paz não se opera no vazto, da depende do
desenvolvimento económico, o qual, por sua vez, de-- ~-pende de modelos ambientalmente sustentável podemos ter um planeta ambientalmente sadio num mundo
socialmente injusto.
Eis porque as dimensões política, económica e éti~ convergem na questão do meio ambiente, pois nela
estão reunidos, em última instância, os desafios da paz,
do desenvolvimento e da melhoria das condições de
vida do conjunto da humanidade.
Eis 'a" importâncía do compromisso de nos encontrarmos, no mais alto nível, na Conferência Rid 92.
Reitero, pois, o convite para que os Chefes de
Estado e de .Governo de todas as regiões do planeta
estejam presentes no Rio de Janeiro.
Sua participação será i garantia de que pOderemos
dar o mais alto impulso político ãs decisões cj_ue haveremos _de adotar.
·
O Brasil os espera a todos de braços abertos.
Senhor Presidente.
O meu. País luta para assegurar o lugar que lhe
cabe no cenário mundial.
Sabemos que, pira isso, devemos ContaT, sobretudo, com nosso próprio esforço.
·
É nossa a obrigação de ordenar a situação interna,
resolver entre nós os nossos problemas, e perseverar
na direção correta.
Não há o_utro caminho para conquistarmos o progresso, a harmonia e o bem-~star social, o papel que
desejamos ter nos processos decisórios internacionais.
Ao mundo, nada pedimos que não estejamos dispostos a dar, nada propomos que não estejamos dispOstos a fazer.

~~~~~--------------~
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O Brasil é um País demasiado complexo para ser
tratado com receitas padronizadas: não há ·fórmulas

mágicas,- nem milagres _económiCOs. -- -----AssociamownQs ao concerto das nações com espí-.
rito aberto, com visão de futuro, com generosidade.
É essa atitude que esperamos receber de volta.
Temos perfeita consciência de que a respeitabilidade é tributária da responsabilidade.
Ao longo de nossa história, cultivamos e pratica-

mos um comportamento internacional coei-ente, responsável, fiei·ãs regraS" e princípios da éonvivênciã. entre
as nações.
O mundo é testemunha dessa tradição.

Ano passado, neste mesmo .foro, comuniquei a
decisão de meu Governo de renunciar à realizáção de
qualquer explosão nuclear, aind~ que para fins pacíficos, como ·se isso fosse possível.
No dia 18 de julho passado, em Guadalajara, no
México, Brasil e Argentina firmamos o -acOrdo para
n Uso Exclusivamente Pacifico da Energia Nuclear.
O Acordo tem grande significado históricd para
nossos países e constitui prova de que é possível obter
segurança nuclear por meio da cooperação nuclear.
O ACóidQd_e Salvaguardas quê celebraremo-s, Brasil e Argenti11a-, Com a Agência filti!hlacional-de Ener.:.
gia Atôrriica, fornecerá toda inform3;ção pertinente para fins de verificação de nosso compromisso de uso
exclusivamente pacíficO-da energia nuclear, e preservará as conquistas tecnológicas que arduamente alcançamos no- domfni_o do ciclo do átomQ. __
Há menos de um mês, ainda, assinamos, com. ~
Argentina e o Chile, o Compromisso de-Mendo.za, com
base no qual formalizamos nossa _rejeição conjunta a
armas químíCaS- e biológicas.
· .:
Estamos conscientes do_ exemplo que acab_amos
de dar para a eliminação de arma:;_ de de&truiçã.o. em
massa, e esperamos que, também -em nível mundial,
se celebre, em futuro muito próximo, acõrdo no mesmo
-, ., ,
..
sentido. . . .
O Brasil.entende que aqueles. ip.strumentos reiteram a garantia plena e suficiente dos propósitos exclusivamente pacfficos_d_e nosso programa nuclear e de nosso repúdio às armas de destruição e:~ massa.
O fluxo de bens, serviços e conhecimentos de tecnologias sensíveis é hoje um tell)a yital.
Devemos. ~ncontrar fórmulas .que conciliem dois
interesses. básiCos-: eVífar--a possibilidade de que tais
tecnologias venham a ser utilizadas ,em armas de destruição em massa-, e manter abertos canais- de acesso
que permitam sua obtenção para fins pacíficos.
Esse é um _reajustamento eSSericial -da -modernização e capacitação tecnológica de pafses como u Brasil.
Senhor Presidente,
.
É fácil saudar as transformações já escorridas e
exaltar as poSsibilídades da constttição _de um novo
__
_ _
_
_
mundo.
É penoso, no entanto, falar doS muitos obstáculos
que ainda limitam esse horizOnte de esperança.
Entre eles destacam-se a permanência do pr-oblema agudo da dívida externa que drena capitais escassos
dos pafses em desenvolvimento; os 'entraves arbitrários

-----
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- 'à transferê-ncia de tecnologia~ e o desrespeito às regras
de mercado, na forma de políticas protecionistã.S manti~
.-das, sobretudo, pelas naçõ~s- roars-industrializadas.
Os caminhos para uma estrutura internacional que
garanta a paz e favoreça o desenvolvimento são comple."
.
xos, e não estão definidos,
Há consenso sobre os objetivos·, -e- talvez sobre
os meios, mas permanece enorme a resistênciª- às verdadeiras tra~sformações.
Os largos passoS dados noS -terrerios -da ideolOgia
e _da estratégia deverit- ser acompanhados_ por outros,
não menos ousados, no campo da confiançã e da cooperação.
-Na dimerisão política, á demOcracia -d~ve abrir espaço para a prevalência de novos processos de decisão
- no 'âmbito internacional - a segurança deve ser obra
efetivamente coletiva~ imposta pela força da lei e não
pelo espectro das armas.
-Na djmenSâO econômicá:! sé-abandonamoS -os ~o- nbçs fáceis _e simplistas ~e fefOi'mas- fadicaiS- da economi~ mundial, e_ se~ sa"beii!OS- que as grandes transformaçõ~s começam com o. duro_ trab~lho _de reqrgc_lnização inter11:a dos quadros nacioqai~, não pod~m_os :<tbdicar de propostas, realistas e sensíveis, de cooperação
'inrernaciollal.
EsfamoS empenhadOS eiri Juüir "p"elO êxitO da Rodada Ur_uguai do GATT, pois- acreditamos que a filosofia
da abertura e da liberdade_ de comerciar deve estar
amparada em bases de sólido equilíbrio.
, . , . Na cfhn,en$ãQ do~ v,a1qres, l}á ~co~sen~o ,em que
o primeiro dever é lutar pela realiZação dos_ direitos
humanos, por sua realização. plena nos planos políticos,
econôinico e .social: essa deve ser a grande meta .da
sotidafiCél.âdé internacional.
-·
Senhor Pie~idente,
A política do Brasil_não pretende outra coisa qUe
não seja alertar, prevenir, propor, mas sobretudo, cola~
b-orar.
_ _
_E~ste uma_ ameaça col)..cteta a __est~bili4a4~ e à
seguranÇa· dã Cõinuitícla-çl~ · iittenlaciói}~I- ná desequi,l~
brio crescente entre. países desenyoJvidos e.em d~senvolvimento.
_
,
.
.
Essa ameaça aumentará ~e: não h91,1ver apoio efeti-v_o -~ consÇ>lidação democrática ~ ao de~envolvimento.
É necessário que se crie, em nível mundial, uma
plataforma sólida, consensual e definida em torno da
questão do desenvolvimento: uma plataforma que
oriente e motive as negociações sobre temas específicos
do iiltercâmbio entre nações dos mais distintos níveis
de adiantamento económico.
No continente americano, a iniciativa para as
Américas, hoje conhecida como Plano Bush, é um prim~~r!=> ~~nal de disposição para o entendill_lento.
Seguindo esse mesmo impulso rumo a uma integração r_eal do continente, Brasil, Argentina, Paraguai é
_Uruguai firmaram o Tratado para a Constituição do
Mercado Comum do Sul, o MERCOSUL, que já se
articula com a iniciativa para as AmériCas por meio
do Rose Garden Agreement, as_$inado em Washington
este ano.
Para concretizar as esperanças que tri>ti}(etam aos
povos da região, ambas as iniciativas devem incorporar
0

_
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como meta prioritária a busca de solução d_os _graves _ _ Du~ outras medidas vierarri igravar afnda mais_ esta dra- _
problemas sociais qúe ainda nos afligem~ _________ . .... ,. . má~ica situação negativ~. A primeira foi a exclusão da ·-deEss_e imperativo político, económico~ e ~étiCo não açúcar do crédito agrícola, levando os fornecedores a financiapode ser encarado como reivindicação de ~m país, ou remo.custeio-tom Crédíto comerciai, cujos juros escorchantes
inviabi,izam qualquer atividade produtiva. Ressalte-se que esde um grupo de países.Tratà-se de uma bandeira a ser assumida por todos se adicional de custo não foi cõmputado pela Fundação Getúos Estados, por todos os Governos: _ -Iio Vargas nos seus cálculos. .
_. . ....
Estamos próximos da vitória UriiVersal e definitiva·
·-Este fato.levou grande parte dos agricultores nordestinos
a desistirem de replantar e adubar·cana, o que resultou numa
da revolução da democracia e da liberdade.
Falta completá-Ia com a revolução da justiça soCial grave diminuiçãO de produção de cana entre as safras de 86/87
e~·91/92, de 71,3 milhões de toneladas para 51,0 milhão de
e da solidariedade.
tmfeladas, respectivamente. Como conseqüência, a produção
Deus haverá de nos 3judar.
de açúcar reduziu-se, no mesmo período, de 67 milhões de
Sr .. Presidente, Srs. Senadores, outro assunto 9_úe me sacos. para 57 milhões e a de álcool de 2,2 bilhões de litros
traz à tribuna, hoje, é da máxima importância pa:i'a a economia para 1,8 bilhões de litros, respectivamente.
e o agravamento dos problemas sociais brasileiro$ .. Refiro-me .
. A segunda foi a recusa da Petrobrás de constituir o estoà angustiante crise por que passa a agroindústria açucareira que estratégico oficial, conforme manda o Decreto n"' 94.541,
nacional.
de 19 -7-87, obrigando os produtores a estocarem o produto.
Trata-se de um se.tor que contribui diretamente com 2% Como a produção de álcool é sazonalizad.a, este fato tem
para a formação do PIB brasileiro, possui 199 usinas, a quase onerado os custos em mais de 20% .
totalidade delas com destilarias anexaS,"e.197 destilarias autôQuero ressaltar que parte da culpa dessa situação finannom·as (ver anexo I). Se cOnsiderarmos a sua írifluência indi- ceira angustiante em que se encontra o setor cabe a uma
reta na indústria metal-metalúrgica, na elétrica, na de equipa- parcela dos próprios empresários açucareiros, que geriu mal
mentos, na de instrumentação, na de transporte e na de insu- os seus negócios ou até desviou recursos, dos financiamentos,
mos agdcolas, podemos considerar que entra com pelo menos para outras aplicações.
~ ~ ~
6% na formação do PIB do Pafs.
PelO-ãnexo V, verifica-se que o maior débito das empresas
O setor compreende~ tanlbém, 50.291 fornecedores de
cana; está esmagando nesta safra 231,7 milhões de toneladas é com o Banco do Brasil, no valor de Cr$333. 754,542,00 corde cana-de-açúcar e produzirá 160 milhões de Sacos de açúcar respondente a 64,5% do endividamento total de
Cr$517.096.821,00.
e 12,5 bilhões de litros de álcool (ver anexo II).
Verifica-se, também, que as empresas de São Paulo são
Além disso, a agroindústda. açucareira tem· coritribuído
as
que
.inais devem" ao Banco do Brasil, totalizando
com mais de 500 milhões de dóla"res para as nossas exportações
anuais e tem propícüldô uma -eConomia de importação de Cr$73.499.636,00, óu 22% do total.
Alé_m desse débito com o Banco do Brasil, o setor ainda
petróleo da ordem de 1,5 bilhão de dólares po'!"ano.
A importância- da agroindústrüt na fiXaÇão do homem tem um passivo com o antigo -instituto do açúca~; e do áiOOOl
no campo, contribuindo para diminuir o grave p1"oblema do no total de Cr$130,8bilhões, oom a Receita Federal de Cr$35 5
êxodo rural, pode ser observada pela mão-de-obra direta- bilhões e com a Fazenda Nacional de Cr$17,1 bilhões. No
mente aproveitada no setor, que totaliza 1.075.100 pessoas, total, a agroin4ústria açucareira tenr um -débito de Cr$517 ,1
_
·
sendo que 844.100 desqualificadas. No Nor9este~ emprega-se bilhões.
DeSsa inadimplência total, as indústrias nordestinas dediretamente 439.800 peSsO.ãS, sendo que~dcssas, 379.000 não
vem Cr$214 bilhões·, ou 41,5%, enqõ3nt6 que as .do Sui/S_lltem qualquer qualificaçâo profissional (anexo III).
Pelo art. 9' da Lei n' 4.870 de 1965, os preços da cana, deste Cr$233 bilhões, ou 45,0%.
Evidentemente que um Governo austero, como o do Predo açúcar e do álcool deveriam ser calculados pelo IAA de
aco-rdo com os seus custos de produção. Esses custos têm sidente Fernando Collor, não poderá deixar de apurar os des. __
sido anualmente calculados pelo Instituto Brasileiro de Econo- vios havidos.
mia, da Fundação GetúliO Vargas, mas infelizmente, não têm
Parabenizo a· Comissão criada pela Portaria Inierminissido levados em conta pela área económica do Governo, a terial no:> 83, de 15-2-91, CõhStitufda pelos Drs. Pedro Robério
qual tem sempre autorizado preços abaixo dos calculados (ver de Melo Nogueira; Simão Cirineu Dfa:s, Carlos Alberto Leite
anexo IV).
Coutinho, Cláudio Dantas de Araujo, Cláudio Alberto FerDurante algum tempo o Governo tentc)U compensar essa nandes do Nascimento e Márcia Helena Rosa Oyo França.
defaSagem de preços, fornecendo crédito subsidiado para a
Ressalto, tambCm, a abnegação e o grande conhecimento
expansão do setor. Ressalte-se que os recursos necessári~~ _técnico demonStrado pelo Dr. Cláudio Dantas de Araújo,
ao crédito foram gerados pelo confisco feito pelo IAÃ na que vem estudando detalhadamente os problemas da agroinexportação -do açúcar nordestino, durante o período de dústria açucareira e propondo soluções justas para esses pro1972/1975, quando a tonelada de açúcar, no mercauo mundial, blemas, e a correta política que o Dr. Pedro Robério de Melo
estava acima de 1.000 dólares (tendo chegado ao valor máximo Nogueira vem imp~mindo na gerência .dos produtos sucroalde 1.500- dólares), enquanto que o .IAA o adquiria a 180 cooleiros, com a finalidade de dar solução a esses problemas,
dólares por tonelada.
. seguindo. a lúcida orientação do Secretário de DesenvolviApesar dessa baixa remuneração, o·setor conseguiu me- mento Regional, Dr. Egberto Baptista.
_
lhorar sensivelmente a sua produtividade, passando a produSr. Preside_nte, Srs. SenàdoreS, urge tomar providências
ção de cana de 50 toneladas/ha, CIJ! 1975, para 70 toneladas/ha, para recuperar a agroindústria canavieira nacíonal, impedindo
a de açúcar de 80kg/t de cana para 1OOkg/t e a de álcool a queda de pelo menos 6% do nosso PIB, salvan~o do desastre
de 651ft de cana para 801/t.
a maior experiência mundial jamais feita em· combustíveis
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agravando acentuadamente o nosso já gravíssimo problema
social urbano.
Sugiro, assim, que se tomem imediatamente as seguintes
providências:
1 - corrigir o preço da: cana e de seus derivados em
58% no Nordeste e no Rio, e em -38% nó Centro Sul, em
relação aos preços de julho;
-- 2·-:.:..... pagar. abatendo os débitos oficiais, o valor do atrasado da taxa de equalização, que a Fazenda Nacional tem
corri· as usinas e destilariãs nordeStinas, que em fms de abril
somavam 60 bilhões de cruzeiros.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presiden-te. {Muito bem!.

alternativos e evitando um catastrófico êxodo tural que se
abaterá sobre as principais cidades do País.
Chamo a atenção da Casa para esses dois últimos_ fatos,
que considero da maior gravi~ade e que afeta até a própria
segurança nacional. Caso não se tomem urgentes providências
para sanar esse problema, teremos o débâcle do proálcool,
no momento em que o governo americano prevê o_aume:nto
do consumo do etanol nos Estados Unidos, nesses próximos
vinte anos, de 3,2 bilhões de litros para 30~3 bilhão de litros
(ver anexo VI) e, finalmente, teremos a dispensa de 1,1 milhões_ de trabalhadores no campo, correspondentes a _6,4 milhões de .pessoas, -q~e invadirão as principais capitais do País;_

Palmas.)

Documentos a·tJue se refere o Sr. Ney Maranhão em seu discurso:
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ANEXO

TV

PRECOS DE C~10USTIVEIS AO tOMSUH!OOR
CORRIGIDOS PARA MOtOA OE AG0.19?1
t>cfletor: ICP-DI
(cm Cr~/lltro)
Gosot !no Diesel
Alcool
(A)

(li)

1973
1974
1975
1976

133,57
202,39
245,36
289,21

110,26
118,04
131,15
138,28

1977
197/l

?.95, 15

156,7J

1979

weo

1981

t982
W83
1984
1985
1986
1987
19M

1989
1990
Jun

Jul

Ago
Set
Out
Nov

Dol
1991
J!IO

fev
Mar
Abr
Mal
Jun

Jul
f~~te:

277, u
277,39
396,40
398,54
352,71
327,18
305,88
277,80
21,7,28
313,37
250,60
170,95

(C)

152,17
165,06 182,29
175,49 203,94
183,71
2t.0,26
207 ,)7 210,13
208,10 192,22
210,66 . 189,24
193,57 180,37
137.53 160,63
119,93 204,38
119' 70 167,91
129,28
86,12

Hl3,51
162,43
163,54
165,07

89,42
79,14
79,92
80, 7?.

1?2,24
122,82
123,9?

164,19

178,37
166,95

80,29
67,':'0
82,27

133,99
125,41

161 ,:n
206,33
192,38
176,92
166,08
164,57
159,46

79,50
101,07
94,24
86,67
81,35
80,62
79,95

121,19
155,50
144,98
133,33
125,16
124,03
119,77

DATAGRO, Sao Paulo.
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Frota, Substituição de Petróleo, e Consumo da
Combuotivcis Alternativos na Ano 2.005
Tipo de
Combuntivel

Frota

Petróleo
Substituído

Consumo de Comb.
AltQrnativo

9% de etanol na
gasolina

Não
estimada

O, 08 milhões
de b/d

7,6 bi l/ano

17 1 1% ETBE nq
gasolina

Não
estimada

15% MTBE na
gasolina

Não
·estimada

O, 16 milhões
6,1 bi 1/a de etanol e
8,3 bi 1/a de isobutileno
de bfd
0,27 milhões
8,7 bi l/a de metanol e
. de b/d
17,0 bi l/a di isobutileno

Eletricidade

11,9 milhões

0,37 milhões
de b/d

220 gig~watts-hora/dia

GLP

15, 5. milhões

O, 4 3 milhões
de b/d

51,9 bi l/a

Gás natural
comprimido

9,5 milhões

0,51 milhões
de b/d

1,1 trilhões de pés
cúbicos

Álcoois
30,3 milhões
(E85, M&5, 11100)

o, 68 milhões

-Fonte: us Department of Energy.

de b/d

16,7 bi 1/a de etanol e
60,2 bi 1/a de metanol
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COMPARECEM MAIS OS SRS. SENADORES:
Albano Franco - Alfredo Campos - Aluízio B_ezerra
- Aureo Mello - Carlos De'Carli - Fernãndo Henrique
Cardoso - Humberto Lucena - Iram Saraiva-.:...._ Jonas Pi-

nheiro- Júnia Marise -Mareio Lacerda- Marluce Pinto
-Maurício Corrêa- Nelson Carneiro -NelSon Wedelin
-Onofre Quinan --Pedro Simon, Teotôni"o~Vileli Filho.
O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) - <:;gnsulto o
nobre Senador Eduardo Suplicy se ·o seu pronunciamento ultrapassará os 10 minutoS. A pergunta tem cabimento, porque
desejamos iniciar a Ord_e_m do Dia precisamente no horário,
às 15h30miit. -·caSo contrário, V. Ex• usaria a: palavra logo
após, quã.ndo poderá usar os 20 miilutos regirheittafs.
O Sr. Eduai-do Suplicy -Sr. Presidente·, depende d-e
eventuais apartes. Como a Ordem do Dia não é lorigã,-casõ
V. Ex• queira iniciá-la- antes eU m-e disponho a falar logO
'após.
··
.-
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_ O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO (PMDB -CE.
Para discutir. Sem revisão do or3dor.) -Sr. Presidente e
Srs. Senadores; trata-se do Projeto de Lei da Câmara dos
Deputados no 37, de 1990, dando nova redação ao § 3o do
art. 1' da Lei no 5.584, de26 de junho de 1~20, que dispõe
sobre normas de Díreito Processual do Trabalho.
Então, a modificação é exatamente i:J.uarito ao valor da
causa e diz, aqui, o texto propnsto:
_"§ -~: Quando o valor fixado para a caUsa, na
forma deste artigo, não _exceder a oitocentos Bónus
. do Tesour_ó. Nacionalt será dispensá_yel_ o resumo dos
depoimentOs, devendo constar da Ata a conclusão da
Junta qüãriTo à matéria cfe tã.to. •·
-

Essa modifica~ão, Sr. PresideTite-, foi bastante discutida
na Comissão de Constituição, Justiça _e Cidaçh;mia, tendo, inclusive, p3recer do Senador MauriciO Corrêa.
. O projeto é ae autoria da nobre Deputada do PMDB,
Rita
Camata, e encontramos na Comissão de Constituição,
O SR. PRESIDENTE (Alexandre ü)sta) -'-"V. Ex• será
Justiça e Cidadania, exatamente, uma saída para aquilo que
o primeiro orador após a Ordem do Dia.
era proposto na época, mas que não encontraVa uma sintonia
O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa)- perfeita ·com a legislação maio i- do País, a Carta Magna. HouPassa-Se
ve, então, uma adaptação, com o Senador Maurício Corrêa
realizando esse trabalho.
Acreditamos, Sr. Presidente, que este projeto vai facilitar
ORDEM DO DIA
e dar seriedade à Justiça do Trabalho.
Item 1:
Fica, evidenteinente, mais ágil, fica mais fácil o proCesso
Votação, em primeiro turno, da Proposta trabalhista com essa providência que fOi proposta inicialniente
_
de Emenda à Constituição n<.> 2, de 1991, de autoria pela Deputada Rita Camata.
- Portanto, e-stO_!l na tríbuna, sr. -Pi-esidente, para recodo Senador Affonso Camargo e outros Senhores
Senadores, que dá nova redação ao incisO III do mendar à Bancada do PMDB que ap(jie o que foi decidido
na Comissão de ConstituiÇão Justiça e Çidadania após os debaart. 155 da Constituição Federal.
tes
que ali se consumaram e discutindo de modo favorável
A discussão da matéria foi encaminhada na sessão de 6 de junho último, quando foi apresentado_ uma emenda ã a esta matéria que _Chega ao pl~nário.
matéria.
O SR. PRESIDENTE (Alexandre Cosia)-}lão havendo
niaís quem peça a palavra, encerro a discussão.
Passa-se ã votação da matéria.
Em votaçãO o substitutiVO, qUe tem preferê-ncia regimerlNos termos do disposto do art. 354 do Regimento Interno,
depende para sua -apt<rvação do voto favorável de 3/5 da com- tal.
Os-Srs. Senadores que õ aproVam queiram Permanecer
posição da Casa, devendo a votação sei- feita PelO -prOcessO
eletrônico. Sendo evidente da falta de quorum qualificado sentados. (Pausa.)
_Aprovado ..
de 315 no pleflàrio, 3 Presidência deixa de proceder ã votação.
Aprovado o substitutivo, fica prejudicado o _projeto.
O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) - Item 2:
A matéria vai ã -Comissão Diretora, a fim de ser redigído
o _vencido para o turno suplementar.
PROJETO DE LEI DA
É o s_~gu!nte o substitutivo aprovado:
CÂMARA N' 37, DE 1990
Discussão, em turno-úníco, do Projeto de
Lei da Câmara no 37, de 1990 (n' 3.650/89, n:iCasa de origem), que dá nova redação ao § 3<.>
do art. 1o da Lei no 5.584, de 26 de junho de 1970,
que "Dispõe sobre normas de Direito Processual
do Trabalho", tendo
~
PARECER, sob no 321, de 1991, da Comissão
- de ConstituJção, Justiça e Cidadania, favorável ao projeto, nos termos de substitutivo que
oferece, com voto vencido, em separado, do Senador Aureo Mello.
Em discussão o projeto, em fll-rno únicõ.
O Sr. Cid Sabóia de Carvalho - Sr. Presidente, peço
a palavra para discutir.

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) - Concedo a
palavra ao nobre Senador Cid Sabóia de Carvalho.

EMENDA N' 1-CCJ (Substituiívo)
Emenda modificativa ao Projeto de Lei da Câmara no
37, de 1990, que "Dá nova redação ao § 3' do art. 1o da
Lei no 5.584, de 26-de junho de 1970;que "Dispõe sobre
normas de DireitO Processual do Trabalho".
Dê-se ao art. r do Projeto de Lei da Câmara n9 37.
de 1990, a seguinte _redação:
·
"Art. 1o O § 3' do art. 1o da Lei n' 5.584, de
26 de junl\o de 1970, passa a vigorar com a seguinte
redação, acrescido__de § 5<.> do mesmo artigo:
Art. 1<.> ••••••••••••••·•·••ro•••••••··············
§ 39 ~Quando o valor fixado para a causa, na forma deste artigo, não exceder a Cr$100.000,00 (cem
Ôlil cruzeifos), será dispensável o resumo dos depoi~
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mentos, devendo constar da ata a conclusão da junta
quanto à maté.ria de fato.

······§' ·;so· ·· 'õ·;;I~~~~;~-;i;t;~~~§ 3-;·de;t~-~rtig-;,"p~defá
ser periodicamente atualizado pelo Tribunal Superior
do Trabalho."
Sala das Com-iS:soes, 4 de setembro de 1991. - Nelson
Carneiro, Presidente - Maurício Corréa, Relator - Jutahy
Mag~Ibães - Josapbat Marinho - Francisco Rollemberg António Mariz - José Fogaça - Valmir Campelo - José
Eduardo - Oziel Carneiro - José Paulo Bisol - Mansueto
de Lavor - Chagas Rodrigues - Magno Bacelar.
O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) ..c Passa-se à
votação do Requerimento n" 648, de 1991, de urgência, lido
no Expediente, para o Projeto de Decreto Legislativo n~' 3,
de 1985.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria a -que -se -refere será incluída em Ordem do
Dia da segunda sessão ordinária subseqüente.
O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa)- Está esgotada
a matéria constante da Ordem do Dia.
_
_. ...
_
Volta-se à lista de oradores.
Concedo a palavra ao nobre Senador MauríciO Corrêa,
como Líder.
O SR. MAURÍCIO CORRÊA (PDT- DF. Como Líder.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) Sr. Presidente, Srs. Senadores, como havíamos previsto, o
leilão para a venda da Usiminas encontrou obstáculos por
parte do Poder Judiciário.
Salientamos, reiteradas vezes, que o Decreto n~ 99.643,
que regulamentou a Lei nn 8.031, tinha exorbitado seu poder
regulamentar, porque o Presidente da República não tinha
competência para iiltrOduzir no decreto outros me_canism_p_s
de pagamento para a aquisição das ações da Usinliriãs. O que lamento, neste instante, Sr. PreSidente, Srs. Senadores, é que não tenhamos a oportunidade de votar, no Congresso Nacional, a suspensão de um decreto que, nitidamente,
exorbitou-se do poder regulamentar; deixando que O Poder
Judiciário suprisSe a prerrogativa intrínseCa do Poder Legislativo. Para nós, isso é, sem dúvida nenhuma, uma grande melancolia, sobretudo quando a Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, por 12 votos a 8, consagrou a tese de que
o decreto de sustação deveria prevalece~.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, sabemos que somente os
títulos de crédito externo que o Governo autorizou que fossem
emitidos significaVáiD 2/3 daqueles que os possuíam e tinham
interesse de participar do leilão. Na verdade, quem leu, ontem, os editais que o BNDES publicou em tortos os. jornais
brasileiros devem ter presenciado que, no elenco dos credenciados para participar do leilão, estavam os grandes bancos
brasileiros, 12 organismos de banqueiros internacionais, várias
empresas corretoras de banqueiros intertlãcl.Onais, várias empresas corretoras de ações no Brasil, dezenas de corretoras
de seguros. Evidentemente que o controle passaria a pertencer, sem dúvida nenhuma, a essa categoria que já detém aquilo
que é o filet mignon da economia brasileira, para manipular
a seu bel-prazer os interesses económicos e firianceiros do
nosso País.
-
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Não bastasse isso, Sr. Presidente e Srs. Senadores, é de
estarrecer que o aumento de capital da Usiminas tenha sido
-aut.Prizado a ser ~levado para um patamar bem maior, sem
que houvesse a autorização do ~oder Executivp_~ Quer dizer,
na forma da leí, o Presidente da República, antes que s_e
providenciasse o edital de convocação da assembléia que autorizou o aumento, teria que expedir um decreto autorizativo.
E mais do que isso~ ·corria o direito da Nippon de reclamar
uma melhor composição do seu capital tinha prescrito, somente através de delegação do Poder Legislativo é que esse aumento de capital poderia se dar.
Na verdade, o Grupo Nippon, do Japão, possuía 4,65%
de ações, apenas, naquele estágio em que se encontrava- a
Usiminas quando se pretendeu privatizá-la. Pois bem, com
o arranjo que fizeram, a participação do Grupo Nippon passou
de- 4,65% para 12,884%. A título de quê? Graciosamente.
Por um artifício montado. Na verdade, o que aconteceu foi
uma doação de ações que a Siderbrás - quer dizer, o Brasil
-,que o BNDES- quer dizer, o Brasil- fizeram ao Grupo
Nippon para compor uma querela que existia entre o governo
japonês e o Governo brasileiro.
Não fosse isso, Sr. Presiden-te, SrS. senadores, ainda ficamos diante do escândalo de se pretender permitir que se adquirissem as açóes da Usiminas através desse artifício qUe -a lei
não permitiu, ou seja, a Utilização de títulos da dívida externa.
Um verdadeiro absurdo que a Lei n~ 8.031 não autorizou,
porque quando veio a Medida Provisória n~ 155, que na verdade se transformou, com o projeto .. de conversão, na Lei no
8.031, o Congresso excluiu a inclusão de outros títulos que
não aqueles. O que aconteceu? Vários juízes brasileiros concederam liminar diante da indecorosidade, diante do absurdo,
diante dessa rapinagem que estavam fazendo contra o riosso
País..
_ __
·Sem nenhuma cautela em exattiinar ãs (j_uéStões legais,
sem verificar o Coriteúdo do edital, o Sr. Eduardo Modiano
queria, a toque de caixa, através de pancadas, de porretadas,
fazer o leilão da Usiminas. ·
Graças a Deus que ainda existe Poder Judiciário no Brasil!
E aqui permito-me lembrar aquela séria contenda que houve
em Berlim, a propósito da qual aquela pessoa que tinha um
sítio nos arredores de Berlim proclamou aquela bela frase
: "Graças a Deus que existe Juiz em Berlim". Porque o rei
queria de toda maneira tomar uma propriedade, e o juiz não
deixou.
O Sr. Cid Sabóia de Carvalho - Permite-me V. Ex~
um aparte?
O SR. MAURÍCIO CORRÊA- Um minutinho só, Senador Cid Sabóia de Ca.rv_alho. E a parte, então,· proclamou:
~·Graçá.s 3 Deus que ainda existe jUiZ em Berlim!" É o que
digo: uGraças a Deus, ainda existe Juiz no BraSil!" Porque,
Sr. Presidente, houve o deferimento de uma liminar numa
ação popular em Belo Horizonte, na 8• Vara Federal; liminar
essa que veio aqui para Brasília e, lamentavelmente, foi cassada pelo Tribunal Regional Federal.
· Não bastasse isso, o Ministério Públicq, _que entendia
qúe não cabia a ação direta de inconstitucionalidade -como
de fato não cabe - em virtude de decisão consagrada pelo
Supremo Tribunal Federal, ajuizOU perante essa inesma Vara
que, segundo eles, era preventa para examinar questões relativas à Usiminas, uma ação civil pública, que o juiz que havia
dado aquela primeira limiriar, invocando os versos de Camões,
acabou por indeferir, dizendo que um valor mais alto se levan-
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tava, que era, exatamente, o precedente já criado pelo próprio
Tribunal Regionãl Federal.
Pois bem, indeferida essa liminar, restava a ação popular
que o Dr. Marco António Martins, assessor do Senador Mansueto de Lavor, ajuizou perante as~ Vara Federal,_ em Brasflia.
O jUiz,- eittão, proferiu uma belã SentenÇa, que Se encontra
em meu poder. Eu falei aqui, Sr. Presidente, Srs. SerüldOfeS,
várias vezes_: isto é uma temeridade! Onde está o bom senso
do nobre Líder Marco Maciel, que deveria aconselhar o Presidente da República? Onde- está a Liderança dO Governo?
Onde está o bom s_enso dos senadores que defendem o Gover·
no, que-não aconselharam a que rião se realizasse aquele
leilão, tipicamente contra a lei? Não. Prevaleceu o espírito
partidário, prevaleceu o espírito de aliança ao GovernO, e
não o bom senso. Estava, acima de tudo, o interesse de servir
ao Presidente da República, para realizar um leilão que, absolutamente, não podia ser realizado, porque era flagrantemente
contrário â Lei nn s:crs-c- Isso é um absurdo!
Esta Casa teria- que ter tido o juíz-o--de votar o decreto
legislativo que apresentei, no sentido _d_e_ sustar o arbítrio,
a exorbitância do Presidente da República. No entanto. curvou-se, através de um artifício, de uma montage_m em plenário, e não pennitiu que este Plenário, pelo menos, recompusesse a sua dignidade_ institucional, o seu bri()_ parlamentar,
o decoro, afinal, das suas prerrogativas, para que o Poder
Judiciário não tivesse, ele sim, que socorrer aquilo que a
nós competia socóifer, que era exatamente invalidar um ato
arbitrário" do Presidente da República .
.:
Pois bem, Sr. Presidente, Srs. senadores, a ação popular
levada ao co-nhecimento do Juiz das~ Vara mereceu a limiriar
no sábado e já ós advogados do BNDES estavam em frente
ao Tribunal Regional Federal no sentido de aniquilar, de sustar os efeitos dessa liminar.
Entraram com um mandado de segurança e o Dr. Girair,
um Juiz novo que está convocado para ·o Tribuna] Federal
Regional, fez ju-stiça·à~tOga que VeSte, dando uma liminar
ao mandado de segurança impetrado pelo BNDES no sentido
de dizer que o leilão permanecia, mas aqueles títulos estavam
excluídos.
O Sr. Cid Silbófa
um aparte?

de ·carvaihO -

V. ·Ex~-me pCrmite

O SR. MAURÍCIO CORRÊA - Concedo o aparte ao
nobre Senador Cid Sabóia de Carvalho.
O Sr. Cid Sabóiâ de Carvalho - Ouvindo o discurso
de V. Ex\ quero declarar _que me solida~izo com. o ponto
de vista que V. Ex~ traz a plenário. Solidarizo-me, fnclusive,
com a sua emoção e_ com asua indignação~ Na verdade, esse
caso da Usiminas é estã:fniCedor, mas Vai camirihar para, pelo
menos, termos uma maior consonânéia coffi :a l_ei-gite foi vqtada
no Congresso Nacional e qUe autorizOUO Presidepte da República às emissões que agora estão sendo discutídas e aos atos
administrativos que igu-almente estão sendo discutidos. Quero
lamentar que no Congresso Nacional tenha havido, mas sem
eficácia, um importante- projeto sobre a matéria no âmbito
da Câmara dos Deputados. Quero lamentar que não tenha
tido a eflCáCüi. necessária--o-projeto dos Senadores mineiros
Júnia Marise e Alfredo Campos, que tramitou com sucesso
na Comissão de ConstitUiÇão, Justiça e Cidadania; e quero
lamentar mais ainda, Senador Maurício Corrêa, que a propositura de V. Ex~, como Relator, de provocação do Procurador-Geral da República, também não tenha tido o trâmite
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que-desse à sua idéia e à sua providênda a eficácia necessária.
Afinal de contas~ a última providência da Comissão de Constituição, Justiça e Cid3daõia Toi a mais perfeita, foi aqúéla
que realmente trouxe uma sintonia entre o que íamos deliberar
_e a- Jei pre-existente, mais perfeito que o projeto de resoluÇ3o
anterior de Júnia Marise e Alfredo Campos, ao qual me referi
há pouco. Assinaria as declaraÇões de V. Ex~, se fosse possível
assinar. e presto a minha devida solidariedade ao que fala,
neste momentO, pela Liderança do PDT, esperando que a
sua conduta seja, também, uma diretriz para esse importante
partido, que labuta nos caminhos da democracia brasileira.
Era o que tinha a dizer, Senador Maurício Corrêa.
O SR- MAURÍCIO CORRÊA- Veja V. Ex•, Senador
Cid Sabóia de Carvalho, que exatamente aqueles argumentos
que coloquei no projeto de decreto legislativo prevaleceram
nas duas liminares que ai rida existem: não só na liminar con:cedida pelo Juiz das~ Vara, como na liminar que vou ler agora1
c_om s1,1a permissão, do juiz da 30~ Vara Federal do Rio
de Janeiro. Pois bem, ninguém queria anular o leilão._O que
se pretendeu, com aquele projeto, era extirpar do edital exatamcnte aqueles excessos que a_ Lei no 8.031 não autorizou.
O Deputado Vivaldo Barbosa ingressou, no Rio de Janeiro, hoje cedo, c~__!l_! mais uma ação popular. Faço questão
de registrar, nos Anais do Senado _Federal, o despacho dado
nessa ação pOpular que concedeu mais uma liminar. Eis a
íntegra do despacho do juiz:

ª

Isto posto, _utilizando da faculdade ínsc~~da no
poder caute~ar genérico do juiz, prevista nos-arts. 798
e 799, do --CPC, sem conceder a medida limfncir iia
forma requerida pelo autor, dado o fundado receio
do dano po_t~nd?l iminente, grave e _de diffçi_l reparação, que se justifica pelo que consta dos presentes autos, DECIDO determinar que 9 referido leilão somente
se realize se procedida a liquidação das negociações
com as ações ordinárias e prefer:enciais da USÍMINAS
através dos meios de pagamento previstos expressamente no art..16, da Lei n'' 8.031, de 12 de abril de
1990, quais sejam: (a) a moeda corrente ·nacional de
curso forçado- o_ cruzeiro; (b) os créditos de insthuições financeiras privadas contra empresas ~epositantes
de ações júnto ao Fundo Nacional de Desestatização,
tais como os créditos de instituições financeiras priVadas contra a SIDERBRÁS; (c) os títulos de emissão
do alienant~, vencidos e com cláusula de coobrigação
do Tesouro !'J"acional, tais como os títulos emitidos pela
SIDERBRAS; (d) os cruzados novos retidos indisponíveis no Bãnco Central do Brasil, em decorrência do
Plano de Estabilização Económica (Lei n' 8.024/90).
Intimem-se do inteiro teor desta decisão, pessoalmente ou inclusive, se necessário se fizer, dada a premência de tempo, através de Telex e de Fax, os representantes legais do BNDES, da Bolsa de .Valores do
Rio de Janeiro, da Comissão de Valores Mobiliários
e da Câmara de Liquidação e Custódia S/A, ou os
seus respectivos prepostos.
Citem-se os ·réus e intime~·se -o répresentarite do
-Ministéiíó Público Federal.
PI
Rio Je Janeiro, 23 de.set;mbro.de !991. -Alfredo
França Neto, Juiz Federal da 30~ Vara, na titularidade
plena da 28~ Vara Federal.
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Eis aí, Srs. Senadores, mais um despacho de um outro
juiz patriota e seguro das funções de magistrado independente
a confirmar a ilicitude, a ilegalidade de um leilão que seria
realizado, se não fosse a existênCia de homens com altivez
e com capacidade do cumprimento do seu dever para evitar
que isso acontecesse. Não poderia deixar de registrar, neste
instante, a n'linha satisfação, porque, desde ·as primeiros mo~
mentes, falei que havia ilegalidade nesse leilão. Não se_cogita,
nesse instante, de saber se é ou se não é conven_iente a privatização. Cogita-se, espeCificamente, de um processo, quer dizer;
de um procedimento estranhamente errado, inusitac;lamente
fora da lei e que não poderia compatibilizar-se com o ordenamento jurídico constitucional brasileiro_, tendo_ e91 vista a flagrante ilegitimidade para a realizaçãC!_ des.se leilão.
Eu me contento, portanto, com essas decisões e tinha
certeza, Sr. PreSidente e Srs. Senadores, e adverti aqui que
o certo_ seria adiar esS:_~ leilão_._porque, seguramente, ainda
que não houvesse essas liminateS, o Poder Judiciário,_ rio inStante em que fosse decidido o mérito dessas questões colocadas
sob a sua apreciação, eSses juízes iriain, na verdade, julgar
procede:ntes as ações que foram ajuizadas, tendo em vista
o vigoi dos argument9~ e a ilegalidade praticada.
Por conseguinte, mais uma Vez registro aqüi--a irlinha
satisfação. O que é lamentável, é que- hOje ficitief" sabendo
que o Presidente da República, tomando conhecimento e até se assustou com oS estrépitos existentes no Brasil contra
~ss~ privatização - ordenou que b leilão se fizesse realizar
de; toda maneira.
--;
_
Tenho certeza de que depois de aconselhado, melhor
aconselhado, não continuará nessa atitude que será, na verdade, um crime de responsabilidade se assim agisse.
_
Felizmente, Sua Excelência parece que voltou atrás e,
na verdade, o leilão não deve ter-se realizado.
O Sr. Nelson Carneiro- Permite-me V. -~-x~ um aparte,
nobre Senador Maurício Corrêa?
O SR. MAURÍCIO CORRÊA- Como maior prazer.
O Sr. Nelson Carneiro-- É apenas para acentuar a atitude

do Procurador-Geral da República. S. Ex~ exatamente argüiu
a impossibilidade de serem incluídos esses tftulos da dívü:la
externa entre as moedas úteis para o leilão da USJMINAS.
É uma referência indispensável nesse momento, porque, ainda
uma vez, S. Ex~ se coloca num11 posição de absoluta independência diante do Governo Federal, em defesa da lei, como
é do seu dever.
Espero que se tome, na primeira oportunidade, igual
providência quanto à Presidência do Banco Central. O Banco
Central, como a Procuradoria-Geral da República, deve ser
um órgão independente e só assim ele poderá cu_mprir o seu
dever. Não deve estar sujeito a Iienhuqt Pode_r,_mas sempr~
em defesa da moeda, como o Procurador-Geral em defesa
da lei. Era apenas uma interferência para reafinnar-ocuidàdo
com que nós examinamos a hipótese na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, acompanhando o brilhante trabalho de V. Ex~ realizado em poucas horas, porque V. Ex~
recebeu na noite de terça-feira ess_e processo e na manhã
da quarta-feira já estávamos deliberando a respeito. Neste
momento, quero, a1nda uma vez, ressaltar a contribuição valiosa de V. Ex~ na COmissão de Constituição, Justiça e Cidadania, ali vitoriosa, e infelizmente -s:ujeita, -na sua apreCiação
legal, agora. ã Comissão de Assuntos Económicos.

Q SR. MAURÍCIO CORRÊA -

Setembro de 1991
Devo dizer a V. EX'

que não tive dificuldades, porque a ilegalidad-e ·era tão flagrante que, logo no instante em que li a·- manifestaçãO- do
Ministério Público, m_e convenci, realmente, da existêncja de
fundamentos irretorquíveis, irreprocháveis, no que tinge f
anulação desse leilão. Aproveito a oportunidade, Sr. Presidente, para mais uma vez, dizer que houve açodamento nas
críticas que foram feitas ao Procurador-Geral da República
so_b_a alegação de que ele havia omitido, quando não ajuizou
ação direta de inconstitucionalidade. Como ficou provado depois na ação direta, proposta pelo meu partido. O PDT, o
Juiz, Ministro-Relator, despachou que se configurava uma
ilegalidade e não uma inc.onstituciónalidade .. Quando se trata
de decreto regulamentador de lef, -o Supremo tem entendiào
que ó-Cáminhá rião é a ação direta de inconstitucionalidade~
mas sim outros procedimentos que o Código de Processo Civil
permite. Em função disso, ele preferiu ajuizar a ação civil
pública. E hoje sabemos que, através dessas ações populares,
se consagrou o prinçfpio do abuso com que se pretendia realizar esse leilão.
Fica aqui, mais uma vez, manifes"tada a minha alegria
em ver que o Poder Judiciário recompôs a Verdade e impediu
que se realizasse um leilão que não só do ponto de vista
de ser altamente danoso para os interesses brasileiros, cQn{igurava uma violenta ilegalidade, o que foi felizmente corrigido.
Era o que- tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!
Palmas.)

Durante o discursá do Sr. Maurício CorrRa, o Sr.
Alexandre Costa, 1~ V ice- Presidente, deixa a cadeira
da presidência, que é ocupada pelo Sr. Mauro Renevides, Presidente.
Durante o discurso do Sr. Mauricio Corrêa, o Sr.
Mauro Benevides, Presidente, deixa a cadeira da presiçlência, que é ocupada pelo Sr. Epitácio Cafeteifã.
O SR. PRESIDENTE (Epitácio Cafetoira) -

Concedo

a palavra ao nobre Senador Eduardo Suplicy.
O SR. EDUARDO SUPLICY PRONUNCIA
DISCURSO QUE, ENTREGUE A REVISAO DO
ORADOR, SERÁ PUBLICADO POSTERIORMENTE.
Durante o discurso do Sr: Eduardo Suplicy, o Sr.
Epitácio Cafetelra, de"ixa a cadeira da presidência, que
é ocupada pelo Sr:Lucfdia Portella, Suplente de Secretário.
O SR. PRESIDENTE (Lucídio Porte lia) -,-- Conced.o ..a

palavra ao nobre Senador Nelson _carneiro~ para uma breve
comunicação, nos termos do inciso VII, do art. 14, do Regi.:mento Interno.
O SR. NELSON CARNEIRO (PMDB .- RJ. Para uma

breve comunicação. Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente, Srs. Senadores, no ano de 1935, um homem debruçado
so_br6 os problemas humanos, Levi Miranda, criou, no Rio
de Janeiro, o Abrigo do Cristo Redentor. Sua ação benéfica
estendeu-se sobre centenas, sobre milhares de famílias pobres.
Em 1943, o abrigo se transformou_ numa fundação. E, morto
Levi Miranda, sucedeu-o por 20 anos, D. Margarida Araújo.
- Quem quer que tenha ido ao Rio _de Janeiro e visitado
essa instítuição dirá da magnífica contribuição humana çle
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Margarida Araújo e seu ma_rido no ªtendimento a milhares
de pessoas necessitadas.

Lembro-me de que ali estiveram vários Ministros: Jarbas
Passarinho, Nascimento e Silva e outros, que saíram encantados com a dedicação, com o doar-se em favor de túceiros
como ocorria nO Abrigo do Cristo Redentor.
Sr. Presidente, sou hoje iriforfnado de que essa fundação
acabou sendo incluída no rol das instituições -da LBA. E a
primeira notícia, a mais inesperada, fof quanto à desativação
do seu hospital, que existia desde 1935, Essa. instituição recolhia os mendigos, os abandonados, os sem-nomes do Rio de
Janeiro, mas entregue à LBA, a primeira- atitude adotada
foi a de acabar com o hospital. Agora, o mais grave se anuncia:
até o final de outubro serão vendidos os imóveiS de propriedade do Abrigo do Cristo Redentor espalhados pelo Rio de
Janeiro e que são indispensáveis para a sua manUtenção.
Vão despojar a obra de Levi Miranda, e eu a acompanho
desde qut~ cheguei ao. Rio de Janeiro, em 1932, onde estou
até hoje. Dia a- dia acompanhei e Visitei consrantemente o
Abrigo do _Cristo Redentor. Vejo, Sr. Presidente, que vai
acabar a instituiÇão, e vai acabar por obra e graça da LBA.
DeiXo aqui uril apelo se é que é possível fazê-lo, e se
é que alguém ouve neste País - repito, faço um apelo ao
atual Presidente da LBA, para que não consinta na destruição
do abrigo Cristo_ Redentor; ele é obra que exigiu muito sacrifício, muita luta, e, principalmente, muito amor ao próximo.
Esse, Sr. Presidente, é o pleito que aqui transmito, na
certeza de que o atual Presidente da LBA terá sens-ibilidade
para examinar esses fatos e evitar que se despOje o Abrigo
de Levi Miranda dos imóveis que constituem o seu património,
porque, amanhã, a LBA deixará de existir, mas o abrigo
tem que continuar, para servir à população carente do Rio
de Janeiro.
_
É esse o apelo que faço, Sr. Presidente, agradecendo
a V. Ex~ a benevolência de ter-me concedido a palavra.
O SR. PRESIDENTE (Lucfdio Portela) - Conc~edo a
palavra ao nobre Senador Antonio Mariz.
O SR. ANTONIO MARIZ (PMDB - PB. P~ronuncia o
seguinte discurso. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente,
Srs. Senadores, todos os que defendem a prevalência do direitu internacional como condição para a garantia da paz entre
Estados soberanos têm o dever de denunciar a autêntica conspiração que se arma para determinar o agravamento do blo,
queio económico contra Cuba.
A abertura, agora, da 46• Assembléia Geral das Naç6es
Unidas, inaugurada, como estabelece a tradição diplomática,
com discurso do Presidente da República Federativa do Brasil,
é certamente ocasíáo adequada ao debate da posição brasileira
nesta quê_stão.
O bloqueio económico, estabelecido há trinta anos pelos
Estados Unidos da América e mantido até hoje, nãoafetou
apenas as relações cubano-americanas, mas se estendeu e obrigou _a terceiros países. Levou a América Latina, em certo
momento, não só a romper os laços comerciais e diplomáticos
com Cuba, mas também a expulsá-Ta da OrganiZã.ção dos Estados Americanos em 1964.
O Brasil resistiu inicialmente às pressões, chegando, no
Governo Jânio Quãdros, a condecorar Che Guevara, em seguida à Conferência de Punta dei Este, de 1961. Ali, Cuba,
excluída da Aliança para o Progresso, vinha a soúer as primeiras sanções por sua ousadia em proclamar-se socialista. O
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Srasil capitularia cm 1964, com o colapso do Governo João
Goulart c a instauração do regime militar. RompidaS~ então,as relações diplomáticas, estas somente seriam restabelecidas
vinte e dois anos depois, com a redemocratização brasileira.
Foi o País uma das três últimas_ nações latino-americanas a
fazê-lo.
Os efeitos e prejuízos do bloqueio econômico, contudo,
persistem e não afetam apenas, obviamente, a Cuba. AntoniO
Houaiss e Roberto Amaral, cm artigo recente lembravam
que, ainda hoje, está o Brasil impedido de exportar aviões
da Embraer para-Cuba, pelo fato de serem importadas e norteamericanas as turbinas que os equipam.
O forçado isolamento cubano levou o país a estreitar
seus vínculos comerciaiS~ financeiros e lnilitares com o Leste
Europeu e, especialmente, com a Uniãci SoViética. Esse relacionamento, não obstante a progressiva féiiüegr3çâo de Cuba
à América Latina e a abertura de alguns canais de comunicação
com outras nações do mundo, tornou-se de suma importância
para o desenvolvimento, a prosperidade e o bem-estar social
do seu povo.
Assim, o

colap~o

do!'. estados socialistas, a submissão des-

tes às potências ocidentais revelam cm toda a sua crueza a
violação do direito internacional representada pelo blo_queio.
Anuncia-se a morte de Cuba por inarilÇão, a condenação do
país ao estrangulamento econômico.
À medida, sobretudo, que se decompõe a União Sociética, em que desmoronam as estrutura::. do estado socialista
e se rompem os elos da federação, crescem os riscos do abandono de Cuba à sua própria sorte. A humilhação de Gorbatchev, ao anunciar em Moscou, na presença do Secretário de
Estado norte-americano, James Baker, a retirada das tropas
sbviéticas do território cubano, parece assumir o caráter de
senha para o suposto esmagamento do antigo aliadO. NãO-se deu, naquele momento, uma palavra sequer sobre a presença militar americana em Guantânamo,- no território-·da
Ilha, violação permanente à soberania nacional cubana. As
restrições__ao comércio bilateral, com a redução das vendas
de trigo e de petróleo agravam_ ainda mais a situação. Cuba
seria- o prêmio do vencedor, o preço a ser pago em troca
de prometida ajuda econômica ocidental.
O-Secretário de defesa americano, em notíciário distribuído pela agência ANSA e publicado na imprensa brasileira,
declara: "O dias de Fidel Castro estão contados". São evidentes os riscos_que corre Cuba de uma intensificação das medidas
restritivas no plano económico c mesmo de uma açã6 agressiva
no plano militar. Estão bem vivas na memória latino-americana as invasões de Granada e do Panamá, no passado recente.
Não pode, assim, a ONU permanecer indiferente quando
as nuvens da crise próxima se acumulam no horizonte. É
o caso de aceitar a proposta cubana de incluir em sua agenda
a discussão do bloqueio cconómícO, comercial, financeiro e
militar, à luz do direito internacionaL
Moacir Werneck de Castro. em artigo publicado em 21
do corrente, reproduz trecho dessa iniciatíva cubana: "Na
atual etapa das relações internacionais, quando se pretende
estruturá-las sobre bases de distensão e cooperação, resulta
particularmente injustO, -anacrónico e irracion-al manter e intensüicar contra Cuba uma política baseada na mais flagrante
violação das normas de convivência entre os Estados, consagrados na Carta e erri diversas resoluções da Assembléia Gerardas_ Nações Unidas".
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Tainbém, no mesmo artigo, tra:mcrevemRse conclU.sOes
da XIII Conferência do Parlamento LatióoRAmericano, feaJizada cm Cartagena. na Colômbia, em agosto deste ano, quando se consi-derou o bloqueio, que "incluiu a proibição de
compras de alimentos, de remédios e equij:>aincntos médicos'',
"uma violação ahcrta dos princípios de igualdade soberana
dos Estados c da não intervenção em seus assuntos interno~.
fonte de tensôes prejudiCiais ao desenvolvimento normal das
relações internacionais".
Em outra época·; foi Cuba vítima da invasão do seu território na Baía dos Porcos e esteve no centro da crise dos mísseis
em 1962, que poderia tê-la varrido do_ mapa e lançado 0 mundo
na catástrofe nuclear.
Cumprc, pois, agir-agora na Organização das Nações
Unidas, para que se lancem os fundamentos de uma paz duradoura. com o respeito ãsseg~rado à_ soberania de tqdos Ç>S
povos.
O fim da guerra fria, o entendimento americano~oyiético-m1o podem constituir-se no surgimento da hegemonia_mundial
de um único país ou de um grupo de países, o Grupo dos
Sete_, abrangendo apenas ·as--nações mais ric.is do globo e
submetendo todas as demais aos seus desígnios -e aos seus
interesses.
-0 Governo americàno, a pai-tkda admiriistiãÇãOReagan,
procura assumir cada vez mais o papel de árbitro mundial
de todos os conflitos. As invasões já -citadas de Ora-nada e
do Panamá, o bombardeio do Líbano por navios de guerra,
o ataque aéreo à Líbia, a colocação de minas nos portos da
Nicarágua, a recusa em aceitar decisões da Corte de Haia_
sobre a América centrar e pói firri--á-guerrà ao gOlfo-saoos passos mais signifíCiüiVóS:-dessa esca~ada hegemôni_~. ~m _
que- a vontade de um Estado substituiMse ao direito inteinaM
cional, na imposição ínCóiltrastável dos seus objetivos.
Na antevéspera do conflito iraqueanõ, foram reCusadas
todas as propostas de solução negociada, emanadas da ação
diplomática francesa, soviética e do próprio SecretáiiOMGeral
das Nações Unidas. Pareceu clara a intenção de realizar a
demonstração de força, de poderio bélico, de supremacia tec·
nológica, com o fim de irüimídar e circunScrevei" Os países
periféricos. A guerra revestiu-se da mais feioz brutal_idade,
não obstante a alegação repetida c exaltada da natureza cirúrM
gica e da autodcnominada precisão científica dos seus ataques.
O soterramento intencional de tropas- iraqueanas nas trincheiM
ras do deserto, cm manobra previamente ensaiada pelas forças
atacantes, como se revela agora nos depoimentos dos comanM
dantes americanos, é uma das páginas mais riegra:s da cruelM
dade e da harhárie nos campos de batalha dC todos os tempos.
Foram enterrados vivos milhares de soldados do Iraque e
ess_e era o fim colimado e declarado_da operação militar. Que
este ato de desumanidade inqualificável, equiparável aos crimes sancionados no Tribunal de Nuremberg, não seja o símM
holo da nova ordem mundial que se apregoa.
No final da guerra, o Presidente americano, em discurso
citado por Argemiro Ferreira, na sua coluna de política inté-rnacional, afirmava: They will learn that what we say goes.
Ou, "eles_ aprenderão que o que dizemos é para valer", ou
ainda "eles têm que aprender que tem de fazer o que nós
mandarmos'_'.
No caso, "eles" somos nós, os países de terceiro mundo,
os países perifériCOs, os devedores externos, o marginalizados
do fluxo mundial da prosperidade c da riqueza.
O Brasil ostenta entre os compromissos constitucíoriaiS
de sua política exterior os de fundamentá-la nos princípios
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da autodeterminação dos povos e da nã() _intervenção nos
assuntos iriternOS de outros países. Essa a decisão reiterada
nas deliberações da Assembléia Nacional Constituinte, de que
resultou a Cons!it~iç~o-de 5_de ou_t~~ro de 198_8._
_
O fato de adotarmose defendermos_ os valores do Estado
democrático de direito, do pluralismo partidário, da livre erganização sindical, não nos autoriza a interferir na organização
interna de outros estados.
Cuba, com a revolução socialista, realizou admiráveis
e reconhecidos avanços no campo da educação, da saúde,
do emprego, da alimentação, da habitação. Os resultados dos
últimos jogos pan-americanos dão bem a medida do desenvolvimento alcançado por seu povo, assegurando-lhe o campeonato dentre todos os_ países _do continente. Mas, aos _cubanos
e somente a eles compete decidir sobre seu próprio destino,
soOre a ordem económica, social e política na qual desejam
viver.
Constituiria a mais- estúpida das contradições declarar,
como fazem hoje as nações_ capitalistas e seus teóricos, o fim
da bipolarização mundial, o término da guerra fria, a morte
das ideologias e até da história, para, em nome da intolerância
e dos preconceitos, que na verdade apenas refletem ·a ã.rrogãncia dos estados_ hoje em busca de afirmação hegemónica,
atacar Cuba, agravar o seu isolamento, tentar destruir a ·sua
ordem interna.
Ao-Brasil e também aos países do terceiro mundo interessa a proteção da soberania cubana. Hoje, agrideMse Cuba.
Amanhã, em nome de supostos interesses da humanidade,
oUtras·nãçôe5- serão agredidas. AgredirMseMá a so_berania brasileira, em nome da proteção à natureza, -da defesa da integriâade das nações indígenas, da preservação da Amazônia como
pulmão do mundo ou a qualquer outro pretexto.
Se não se pretende trariSformar a ONU
geDdãi-me
da terra, a serviço das grandes potências capitalistas, impõe-se
que ela analise o bloqueio económiCo contra Cuba e o condene
em nome do direito internacional, que assegura a igualdade
das Nações. Esse é o dever da ONU.
. É igualmente dever da diplomacia brasileira apoiar a inclusão- desse tema na agenda dª 46~ Assembléia Geral_ das
Nações Unidas.
0 sr. Huriibertõ Lucena- Perníite-me V. Ex~ um-iip-,-ãrté?

-em-

O SR. ANTONIO MARIZ - Ouço V. Ex~ com prazer,
nobre Senador.
O Sr. Humberto Lucena- Congratulo-me com V. Ex~
pelo seu oportuno discurso sobre Cuba e a situação de ameaça
a sua soberania, devido não só ao bloqueio económico a que
se reporta V. Ex', com muita -propriedade, que realmente
precisa ser objeto de uma análise da Organização das Nações
Unidas, mas também ao téririíilo da G1-crra Fria, que tem
levado a União Soviética a mudar a sua atitude em relação
àquele país da América Central. Temos o dever, como bem
acentua V. Ex~~ de aCompanhar âe-perto tudo o que-se processa
em Cuba, e de fazer o possível, através da nossa diplomacia
- já que hoje temos relações não apenas comerciais, mas
também diplomáticas e culturais com Cuba - para reintegrá-la na Organização dos E~tados A~erícanos~- já que ela
foi expulsa daquele organismos internacional, fato profundaM
mente lamentável, porque, na verdade, a OEA tem que aceIher todos os países da América e não póde, portanto, ter
Cuba, pela sua importância intCrrlãcional, fora da sua estruM
tura. Quero, portanto, levar a V. Ex~, em nome da bancada
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do PMDB, a· nosso apoio às suas palavras. E espero que
não só o Sr. Ministro Francisco Rezek, das Relações Exterio-

res, dê atenção ao que V. EX' afirma nesta tribuna, mas também que o seu discurso seja objeto de uma reflexão do próprio
Senhor Presidente da República Fernando Collor de Mello,
que, agora mesmo, acaba de comparecer à Assembléia Geral
das Nações Unidas para fazer o discurso inaugural daquela
reunião internacional.
-O SR. ANTONIO MARIZ -Muito obrigado, Senador
Humberto Lucena. As palavras de V. Ex' se inscrevem- na
linha de raciocínio que defendi nesta tribuna e constituem,
sem dúvida nenhuma, um acréscimo impórtartte ao ·que pre-~
tendi dizer.
SObre o tema a ser discutido na .Assembléia Geral das
Nações Unidas, o bloqueio económico que prevalece até hoje,
estou certo de que deveria obter o apoio da diplomacia brél:si~
leira.
- ----EV. Ex• lembra, com muita propriedade, um outro assun~
to da maior relevância, que é a reintegração de Cuba à Organi~
zação dos Estados Americanos, de onde foi expulsa em 1964.
A totalidade dos países latino~americanos restaurou relações
diplomáticãs- Com Cuba.
.,Não se justifica, portanto, q-ue não lhe seja novamente
deferido o direito de ter assento_ naquela organização internacional que, evidentemente, deve refletir, primordialmente,
os interesses deste continente e das_ nações latino-americanas,
que constituem a quase unanimidade dos seus integrantes.
Muito obrigado a V. Ex~
O Sr. Eduafdo Suplicy - PerrD.ite V. Ex~ um aparte,
nobre Senador?
-- -O SR. ÁNTONIO MARIZ - Com satisfação, Senador
Eduardo Suplicy.
O Sr~ -Edmirdo SupUcy- GoStaríã.-tã.mbém de externar
a minha soliclariedade a V. Ex• pelas palavras que profere,
não só com reSpeito ao direito de autodeterminação de Cuba,
mas também de apoio à iniciativa- dos países que desejam
que a possível ameaça de intervenção em Cuba e a necessidade
de se levantar o bloqueio económico promovido pelo Governo
dos Estados Unidos_ contra Cuba sejam um dos tópicos na
pauta da Assembléia Geral da ONU. Gostaria de ter visto
nas palavras ontem pronunciadas pelo Presidente Fernando
Collor de Mello uma referéncia à posição dO ltaiilal-ã.ty quanto
à da política externa brasileira. Infelizmente, o Presidente
Fernando Collor de -Mello foi tímido nesse aspecto, porque
acabo de ler o seu pronunciamento de ontem e ele não se
referiu a Cuba, mã.s referiU-se a outros tratados. Nós sabemos,
porque saiu na imprensa, e também porque, através de conversa com o próprio Embaixador de Cuba no Brasil, ele nos
informou que o UOVerrio cubano consid"erou positivo o diálogo
havido entre o Presidente Fernando Collor de Mello e o Presidente Fidel Castro Ruz, em Guadalajara, no México~ onde
a posição brasileira externada pelo Presidente da República
foi de respeito a Cuba. Ainda no_ domingo último, saiu no
jornal O Globo matéria informando que grupos de cubanos,
em fazendas privadas, na Flórida, nos Estados Unidos, esta~
vam realizando treinamentos militares para uma eventual tentativa de invasão e ocupação de Cuba, a exemplo d9 que
já ocorreu uma vez na-·conhecida -e_fracassada inVasão da
Baía dos Porcos. Ontem, mencionei aqui esse filto e imagináVâ
se porventura estivesse ocorrendo, em território b~~ileiro,
que paraguaios, argentinos, venezuelanos Ou -peSsoaS de outra
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nacionalidade estivessem realizando treinamentos militares
em território brasileiro e, de repente, ocorresse uma ocupação
militar numa nação vizinha. Por mais que o Governo biasileiro
discordasse das diretrizes de um governo de país vizinho, seria,
obviamente, um procedimento conflitante Com essas diretrizes
e propósitos de respeito e autodeterminação dos povos.
Eu gostaria de ver Cuba mais democratizada, mas não
poderia estar apoiando atitudes desta natureza. Ao contrário
do Presidente Fernando Collor, que ontem não se referiu
a Cuba, o Presidente George Bush mencionou Cuba- sim
- no seu pronunciamento na ONU. E está publicado no
jornal O Estado de S. Paulo, o que George Bush, sobre C~~a,
mencionou: "Que povo oprimido nas mãos do único ditador
num continente _demOcrático", como que uma referência ao
Comandante-Presidente Fidel Castro Ruz. Corno se os Estados_ Unidos, por seu governo, não tivesse promovido a instalação de ditaduras, como a de Pinochet, no Chile; como se
não tivesse contribuído para que em Cuba, por tantos anos,
ali, fosse ditador Fulgêncio Batista. Como-que se não tivesse
contribuído para-que, na Nicarágua, por muitos anos, estivesse
como chefe de estado Anastásio Somoza. Como V. Ex~, há
pouco, se referiu, não tivessem os Estados Unidos ocupado
militarmente Granada e o Panamá. Ora, são ações corn as
quais não podemos concordar. Tenho o maior respeito pelo
povo norte-americano e pelo seu Governo, mas, aqui, estamos
frontalmente contrários. Queremos dizer que a melhor forma
de contribuir para a democratização-da viçla política cubana
é, justamente-; promover a normalização das relações - não
apenas as diplomáticas, não apenas o direito de inserção de
Cuba na comunidade latino-americana, na comunidade dos
países da Organização dos Estados AmericanoS, não apenas
Com o reforço d_as relações culturais - mas, em especial,
a promoção de relações económicas, para que Cuba possa
seguir o seu próprio caminho sem essas restrições.
A própria experiéncia de ""con_strução do. sociati_smo de
Cuba é feita heroicãmente~ e-m virtude dessa limitação, por
tanto tempo, _imposta pelo Gover11o dos Estados Unidos; limitação essa, induSíve TinpoSta a -outros países. O próprio Governo brasileiro sujeitOu-se às pressões de diversos governos
norte-americanos, ac_eitando essa li~itação, e não tendo relações comerciais com C~Pa, o que foi um_ erro dramático,
felizmente revisto ao tempo do Governo José Sarney. Nesse
sentido, o Goverrio Fernando Collor_resolveu dar continuidade, e está promovendo relações económicas normais que
- acredito - poderiam, inclusive, ser reforçadas. Quand_o
Fidel Casti"o esteve no Brasil, durante a posse do Governo
Fernando Collor Ç.~ Mello, e inclusive visitou São_ Paulo; tive
a oportunidade de estar presente em alguns dos encontros.
Estive no Palácio dos Bandeirantes a convite do então Gover~
nadar Orestes Quércia, com quem mantive relações de"_ -arriiZade importantes. Tive tambéni; oportunidade de estar com
o Presidente Fidel Castro e a Prefeita J:;uísa Erundina de
Sousa. Estive, também, com o PreSidente Fidel Castro e diver~
sos intelectuais que lhe perguntaram, em especial, sobre a
questão da democracia, das eleições e do pluripartidarismo.
Eu mesmo chegueí a dizer-lhe algo sobre o assuntoA Aproximadamente foram estas as minhas palavras: "Presidente Fidel
Castro: há certos comentários que não devem ser feitos,como,
manejra pela qual uma pessoa deve arrumar a própria casa.
Entretanto, eu gostaria de lhe dizer que há certos aspectQs
da sua Casa que são muito importantes para a no.ssa. E eu
gostaria de lhe transmitir que, pã.ra os objetivos de construção
de uma wciedade mais jtJsta, de uma sociedade socialista
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no Brasil, é muito impórtante que haja uma democratização
em Cuba, que possa compatibilizar a construção do socialismo
com uma democracia. Tal fato, repito, é importante até para
nós, brasileiros, do Partido dos Trabalhadores, por exemplo,
e de outros partidos que avaliam ser importante a Construção
de uma sociedade mafs justa, desde que compatibilizando
o respeito aos direitos _à cidadania, à democracia, à livre imprensa, à questão da liberdade de partidos, liberdade de ir
e vif, liberdade de expressão e assim por diante. Portanto,
considero da maior importância o pronunciamento de V. Ex~
Gostaria de sugerir que, proximamente, convidemos- a Comissão de Relações Exteriores- á Ministro Francisco Rezek
para conversarmos sobre a política externa do Brasil, inclusive
no que tange aos países do Terceiro Mundo, como os pafses
recentemente visita-dos pelo Presidente Fernando Collor, como Angola, Moçambique, Zimbábue e outros, e, também,
para discutirmos a atitude em relação a Cuba. Estou -iriteU_amente de acordo com as reflexões colocadas por V. Ex~ Muito
obrigado.
O SR. ANTONIO Mii.RIZ c- Muito obrigado, Senador
Eduardo Suplicy. Das muitas e_ importantes palavras proferidas por V. Ex~ nesta tarde, destaco dois pontos. O primeiro
diz respeito à posição brasileira, tal como se rev_ela no discurso
do Presidente da República na Assembléia Geral da Organização das Nações Unidas. Essa posição, que silencia questão
tão grave como essa que aqui estamos abordando, a da autodeterminação de Cuba, da preservação da sua soberania, a ausência de qualquer definição sobre a questão reflete uma_ atitude tímida- e eu diria melhor, tfuia- do Governo brasileiro,
que se tem distinguido- parece~me- no plano internacional
pela preocupação de alinhar-se às posições norte~americanas;
de _certa medida, cortejar o Governo americano, pondo em
suas mãos soluções .d_e problemas que são-eminentemente brasileiros.
O noticiário de hoje regiSfra o apelo dirigido, pelo Presidente do Brasil, ao Presidente dos Estados Unidos, para que
interfira, junto aos crêdores externos do nos.so País, no sentido
de abrandá-los_ nas negociaÇões que ãgora se proCessam.
Não me parece correta essa irticíativa; não me parece
que seja compatíVel Corri b sentimento de -dignidade, altivez,
que é próprio de todas as nações soberanas.
~
O outro aspecto é O .Que -diz respeito ao fim da bipolarização mundial, ao fini da guerra-fria. O que deveria ser saudado como uma vitória da humanidade~ o fato de não se ver
o globq sob a iminênCia ·aa guerra nuclear_, sob, a permaneitte
ameaça da destruição~ torna-se motivo de outras preocupações, na medida em que os Estados Unidos arrogam-se, ag<:'ra,
a titularidade sobre todo$ os recantos d~ Terra. São o árbitro
de todos os conflitoS, são a nação tutelar da humanidade.
A forma arrogante com que conduzem a política do Oriente
Médio a própria atitUde belicosa que o·murtdo testemunhou,
ontem: na atitude do Presidente norte-americano em relação
ao Iraque, tudo isso nos leva a dirigit: _o esforço da nossa
participaÇão na vida pública e instar o Governo Federal a
que mantenha a linha tradicionaJ da nossa diplomacia de i~~n
tificação com os intereSses do Tel;ceiro Mundo; que abandone
a idéia megalomaníaca de inserir o Brasil onde não o cabe:
entre os ricos, nesse Oru-po doS Sete. Na verdade, esses países
estão hoje defende rido seus interesses· iláCIOnais- e tenta!lP.o
conformar o mundo a esses interesses e obj~~ivos._ Que o
Brasil assuma uma posição de liderança, esta sim, adequada
e compatível com o seu porte, entre as nações do Terceiro

MundÕ, para que se resista a essa tentativa hegemónica, a
essa tentativa de erigir uma única nação, uni -üõico Estado,
comó o Juiz de todos os fatos, de todas as decisões interna-.
cionais que venham a ser tomadas, fatos que aconteçam e
decisões_ que sejam -ioniadas.
Eram essas, Sr. Presidente, as palavras que eu desejava
pronunciar. Muito obrigado. (Muito beml)
O Sr. Jntaby Magalhães- Sr.Presidente, peço a palavra
. pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Lucídio Portella) - Concedo a
palavra, pela ordem, ao nobre Senador Jutahy Magalhães.
O SR. JUTAHY MAGALHÃES (PSDB- BA. Pela
ordem. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, Srs. SenadOreS, estou tomando- corihicíinentó, agOra, da resposta do
Banco Central ao requerimento de informações do Senador
Gerson Camata e creio mesmo que _existem o~tros reqUeTi!ll~ntos, _ou, pe_Iq _men<?~, mais u~ ~e-~eri~Crito que- tenha
re-Sposta ·semelhante.
A resposta divide-se em d_ois pontos: primeiro, considerando que o sigilo bancário não permite -há t,rma lei citada
no ofício, de 1964- que se responda ao parlamentar, dando
informações que des consideram como sigilo bancário e que
nenhum parlamentar -poderia ter conhecimento.
Sobre esse aspecto, Sr. Presidente, o Senado já se manifestou através de um parecer elaborado por mim, aprovado
pela Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania e, mais
do que isso, aprovado pelo Plenário, determinando que a
resposta deve ser dada_ pelo Banco_ Central. Essa resposta
pode ter um caráter secreto, responsabilizando, portanto, o
parlamentar se houver a divulgação daquela informação.
Neste aspecto, o Banco Central não pode se eximir de
dar a resposta solicitada pelo Senador Gerson Camata. Mais
adiante, na-InformaÇão do Presidente do BancO Central, ele
declara que não tem determinadas informações solicitaPas
pelo Senador Ge-rSon Camata, o que é estranhável. Tanto
assim, que o Senador Gerson Camara ofícioá à -comiSsão
Diretora, que encaminhou essa questão à Comissão~de Consti·
tuição, Justiça e Cidadania. Aliás, a COmiss-ão -não-deve mais
se manifestar sobre a primeira parle do ofício do Banco Cen.. tral, porque já é ãssunto jUlgado; já foi votada na Comissão
de ConstituiçãO, Justiça e Cidadania e no Plenário ..
_ Li __hoje;-~l!l!l ~QÜ~~ãrio, _que-até uniã jüízà-penSóu em
mandar prender o Sr. FrancisCó -aros, por desacato a uma
_de~erminação_ d_a Justiça~_ Foi preciso uni babeas corpus para
evitar a prisão. Os elementos deste Governo têm que aprender, de uma vez por todas, que devem respeitar as institUições,
seja Judiciária, sejaLegislativa. E se o Sr. Presidente do Ba7:1co
C~nt.ral não atender ao requerimento do Senador Gerson Camata e a Mesa não tomar as devidas providências para forçar
_o Sr._Fr_ancisco Gros a at~nder esse requerimento de informações~ nós teremos que examinar quais as medidas legais para
responsabilizá-lo por esse desrespeito a uma medida já tomada
pelo Plenário desta Casa.
NQ caso da Ministra Zélia, que foi o óiSCi_ em espécie,
ela foi obrigada a dar as informações solicitadas-pelo Senador
Jamil Haddad. E as informações foram dadas em caráter secreto. E o Senador Jamil Haddad recebeu uma vasta documentação-e teve,que f3.zer tOdo o exaine peSsOalmente.
Portantó, quanto a essa -solicitação, Sr. Presidente, peço
que a Mesa determine ao Sr. Presidente do Banco Central
qUe.atenda ao requerimento de informações do Sr. Senador
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Gerson camatã. Porque se não o fiZêr deve ser cOiocãdo como
crime de responsabilidade perante a Câmara dos Deputados.
Era o que tinha a dizer. (Mll!to bernJ Palmas~y-~
O SR. PRESIDENTE (Lucídio Portella) - A questão
de ordem levantada por V. Ex' será encaminhada à Comissão
de ConStituição, Justiça: e Cidadania, como·subsídio à consulta
feita pelo Presidente.
Concédo a palavra ao nobre Senador AJmir Gabriel.
(Pausa.)
S. Ex~ não está presente.
Concedo a palavra ao nobre Senador Cid Sabóia de carvalho.
O SR. CID SABÓIA DE CARV AUTO" PMDB ....:. CE.
Pronuncia o sêguinte discurso. Sem re_visão do orador.) Sr. Presidente, Srs. senadores, falo como um dos últimos
oradores nesta importante reunião. E iSso há acontecido afgumas vezes. Mas não posso deixar de registrar aquilo que estou
pensando e não posso deixar de praticar a ação parlamentar
em defesa do meu País.
-Hoje, Sr. Presidente, estou aqui na tribuRa absolutamen~
te mal impressionado pela contuda do Senhor Presidente da
República perante a OrganizaÇão das Nações Unidas.
DetivéSsemos má-intenção e até haVeríamos de requerer
à Mesa, ouvido o Plenário, que fossem transC"iitoS oS editorfciis
das principais Folhas do Pafs, no dia de hoje, comentando
a fala pr.~sidencial que, entre triste e ridículo, foi absolutamente vazlà~e~ropósitos e sem nenhuma afírmatiVã.
Enquanto isso; companheiro de Senado, é forçoso ·declarar que o Brasil entrou nmria fase goveniaénental de grãnde
estranheza. Não sei o que podemos pensa-r ag<Jra~ lendo os
jornaiS dos últimos dias, a respeito do Vice~Presidente da
República. Itamar Franco.Esta CãS:ii::onhece nluito bem a figUra 1ii1pohita e honrada
do Vice~Presidente da República, cidadão que, na verdade,
marcou o seu tempo, aqui no Senado, por uma conduta sempre
honrada, forte, valente, clara e de propósitos sempre transparentes.
Itamar Franco, ao sair daqui para assumir a ViCe-Presidência da República, deixou, evidentemente, uma lacuna.
Por melhores que sejam os seus sucessores, a verdade é que
a conduta de Itamar Franco ficará gravada muito bem pelo
seu estilo, pela sua qualidade nos Anais do Congresso, na
história do SenaJo Federal, na história da República e também
na história do meu Partido, o PMDB, do qual foi participante
por largo período em sua vida.
Itamar Franco merece o nosso respeito mesmo te-ndo
cometido d'- grave erro de candidatar-se a V ice-Presidência
da República na chapa que tinha como Caridida!o a Presidente
o atual ocupante do Palácio do Planalto, o Senhor Fernando
Colloi de Mello.
~~
Foi um erro político, -màs não o fOi nein de. hó:ó.ra nem
de dignidade. No entanto, o respeito que o Sr. Itamar Franco
sempre mereceu nesta Casa, e merece aqui e agora, riãO eStá
sendo repetido, reproduzido ou continuado no Governo Federal. PoiS o que-1emos na imprensa, nas últimas ediç_õ_eS dos
jornais brasileiros, é estarrecedor e não quero nem acieditar
que seja verdade. Não circula o Diário Oficial para que o
Vice-Presidente, no exercício da Presidênca, não tenha o instrumento necessário à publicação dos atos que pudesse praticar. Isso, no entanto, é mera ignorância, porqueoitàrííãiFranco, como Presidente da República, poderia determinar que
circulasse, sim, o Diário Oficial. E, ~ais ainda, poderia deter-
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minar que qualquer Folha do País servisse como Diário Oficial,
ant_e alguma ocorrência que impedisse- 3 Imprensa Nacional
de publicar a Folha Oficial do País.
O que li é que temiam- que Itamar Franco, qual se fora
um colegial, pudesse adotar na Presidência da República atos
que achavam terríveis, como por exemplo suspender o leilão
da Usiminas. Temiam que Itamar Franco fizesse __o que a Justiça fez, porque o leilão terminou exatamente sendo impedido
por deliberação do Poder JudiciáriO, através de processo devi___Q_ap;tente acionad() para tal fim. A este respeito, hoje, aqui
no Senado, tivemos um brilhante pronunciamento do Senador
Mªurício_Corrêa_,_ que contou, inclusive, com o meu modesto
aparte.
Temia-se que Itamar Franco pratiCasse um ato do mais
altó juízo e do mais perf~ito racioclilio. É que, realmente,
o leilão estava sendo orientado por medidas administrativas
excedentes, com relação à autorização legal concedida pelo
Poder Legislativo. Temiam que o Vice~PreSiderite, no exercício da Presidência, fosse jusfci, e teriam bloqueado a ação
- de Sua Excelência, enquanto o Presidente fazia um discursO
vazio ri.Os Estados Unidos da América do Norte.
Na verdade, quem faz bobage_m não é Itamar Franco.
QuePI_ faz J?Q.!Jag_e_m é o titular, e essas bo bagells têm se repetido no País, e com tal intensidade que nem sabemos para
onde estamos indo nesta hora, inclusive com a fantasia de
~,tma crise institucional, quando na verdade é, acimã. de tUdo,
- uma crise governamental muito séria, que permite que tim
titular viaje, mas que tente impedir a ação constitucioriai daquele que assume o seu lugar por disposições claras, inqu-estiOnáveis, da Carta Magna-.
Se o Presidente da República faz isso com o seu Vice-Presidente, o que não faz ao Ministro Rogério Magri? O que
não faz a Ministros subservientes? O que não faz a Ministros
politicamente desnutridos? O que nãO faz ã Nação brasileira?
O que não faz ao homem comum?
O que caracteriza o País, neste momento, é exatamente
a falta de garantia de todos. Até o V ice-Presidente da Repúblcia, para assumir a Presidência, o faz ante fatos absolutamente
incompatíveis com a ordem democrática, com a ordem constitucional notadamente.
Querõ acreditar, Sr. Presidente, que houve má infõr-Il!ação da imprensa. Estou desejoso de que seja verdade que
não houve isso com relação ao Vice-Presidente Itamar Franco.
Quero crer que o respeito que Sua Excelência sempre mereceu
no Senado e aqui construiu, o respeito que tem riO sfm Estado,
deferido por seu povo, o respeito que recebe da Nação, quero
Crer qUe é ó mesmo respeito que o Presidente Fernando Collor
de Mello tem a obrigatoriedade de dirigir-lhe, porque Itamar
Fran~o é um homem sério, um homem impoluto, absolutamente correto, e não se sabe dele o que se diz de outras
pessoas neste País, nem quanto a sua conduta como integrante
de partido, nem como Senador, nem quanto a sua conduta
como cidadão, quer seja conduta de juventude; quer seja
conduta de maturidade.
Por isso, quero aqui manifC:star o meu respeitO- aõ VicePresidente da República, porque aqui no Senado todos estamos disposto a conceder o que Sua Excelência construiu na
sua vida: dignidad~, honra; a imagem d_e um cidadão responsável, um homem de bom caráter e um homem lutador. Esse
é o homem que saiu daqui; lá não pode ter chegado outro,
evidentemente.
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Mas este é um_ Governo treslouca!io que nos manda o
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Estado que se tenta reduzir em operação é acrescido na autondade, na arbitrariedade, no tom imperial de Sua Excelência
domina a partir da motivação inicial, pois se pasS~a ·para a 'o senhor Presidente da República. Tenta-se reduzir o Estado
Nação que é necessário mo'dificar a ConstitUição Federal quan- e aumentar a autoridade do Presidente. Parece que esse é
do, na verdade, é necessário que, hoje, o Presidente Collor o lema diante do qual estamos neste exato momepto. O Preside Mello assuma a Presidência da República. Mas que a assu- dente tenta enfraquecer as estruturas dos direitos dos çidadãos
ma sobretudo, com instrumentos de um--e-stadista e não com para acrescer a sua autoridade_,_ para alcançar os lances mais
pedidos para que os Ministros sejáin--"riiachos" porque, na atinentes ao ditador do que ao Presidente de uma República
verdade, teria que pedir à ex-Ministra Do-rothea e à Ministra Federativa, pórc]_ue é preciso saber, acima de tudo, que estaMargarida o impossíVel.__
mos numa federação e que o Brasil é uma República FederaPediria, talvez através de uma frase banal, o que não tiva, de onde se presume que, pelo_ mecanismo dos poderes,
é preciso, o- que é p'recisõ é que todos tenham respeito à
somado à organização sOcial do País, à organizaçãO política,
Constituição; é preciSo qúe ós MiniStrOs do Senhor Fe.tnaildo é preciso sempre dividir, estender as possibilidades de mando
Collor de Mello fiquem atentos ao- discurso do Pi'esiden_te para que não sejamos um império de fato, como está desequando tomou posse e aos_ discursos çle campanha, que mais jando o Presidente Fernando Collor de Mello.
fiéis sejam à lei, ao direito; isso é preciso, -e qUe preservem
Sua EXcelência acaba de chegar dos Estados Unidos da
cada um a sua dignidade pessoal._E__que não haja o espaço América do Norte. Bom se nunca fosse a países assim ... Ficasimenso que está havendo agora para pormos a palavra corrupw se indo, mesmo, a Moçambique, a países da África, ficasse,
ção em tudo que se faz neste País, enrtudo que se gestiona; de- quando em quando, visitando os Estados menos desenvoldesconfiawse do Sistema Financeiro de _HaPitaçãq- ~O b_@ões _ vidos do mundo; porque, se vai à Inglaterra,_ aos_ Estados
de dólares, há históriaS torpes rondando a passagem da exwMi- Unidos, à França, faltar-lhe-á,_acima de tudo, a bagagem
nistra Zélia pelo Ministério da Economia. Fala-se de uma intelectual, técnica e política, e terminará porfã"zef-bobagem,
ignorânica cresceiite do Mini~tro Magri; desconfia~se que o como acaba de proceder nos Estados Unidos da Améri_ca
Ministro Carlos Ch:íarelli tenha pratiCãdO no MiniSféiío ãquilo do Norte, deixando a aura de ridículo Jtnte a imeQ.sa Nação
que condenara no Senado Federal, quando por aqui passou.
brasileira.
Não queremos _açreditar em nada disto; queremos que
Sr. Presidente, Srs. Senadores, ainda bem que a demonão haja espaço para estas histórias, -para estes lev_antame:n_tos cracia funciona aos trancas e barrancos, com_ mil obstáculos.
que estão sendo feitoS, para o que se- imputa às qualidades O Poder Judiciário, de quando em vez, adota uma atitude
do Sr. Leopoldo Collor, irmão do Presidente Fernando Collor marcante. Hoj~ estamos sabendo que outra vez se obteve
de Mello. Não é preciso propriamente cobrar a masci.J.linidade desse poder a preservação da normalidaç:le da legalidade brasiou a sexualidade definida em um País de muitas coiSas iildefi- leira. Essa questão da Usiminas é para grave reflexão. Já
nidas, quando se tTatá de ]Jlinistros -cte~ ocupantes de alto não se discute a sua privatização; ·discute-se como é estràilha
cargos. Não é preciSá dizer "De,fendam o Governo", é preciso a necessidade de o Poder ExecutivO- exced~r à autotiZáÇão
dizer "Governem com honradez", porque não é preciso de- do Poder Legislativo, como a desafiar o Poder Judíciário.
Encerro minhas palavras, Sr. Presiden_te,_ num resumo
fender ninguém que procede com honra e com dignidade.
de tudo is_so_ que Constitui a miQ.ha apreensão, assim· como
O Emendão é a prova da insensatez pela maneira como
foi redigido, pela maneira como foi traZido pelo que tehta a mim espantou muito o que se fizera à Primeira Dama, mais
obter, querendo mu_da_r_Q_i_Illlltável, querendo agredir os direiw me eSpanta agora- o- que se faz ao ViCewPresidente Itamar
tos adquiridos desafiãrldo a vida -do cidadão com a alteração Franco e à Constituição brasileira com essa tentativa de Emenda aposentadoria quando a perspectiva de morte é mais do dão .
que a perspectiva de consumação do direito através dos anos
.Era o. que tinha a dizer, Sr. P~~-~i9~nte. (Muito bem!)
de trabalho somados aos an_os de vida.
O Sr. Ronan Tito - Sr. Presidente, peço a palavra para
Prova de insensatez é o Emendão, porque mostra acima
de tudo, incompatibilidade do Governo atuaJ com a Letra breve comunicação..
constitu_cio_nal e porque esse Governo não. sabe esperar, porque é um Governo voraz na publicidade, frívõlo nas atitudes,
O SR. PRESIDENTE (Lucídio Portella) - Concedo a
vazio, absolutamente vazio nas conseqüências todas tentadas palavra ao nobre Senador Ronan l'ito.
exatamente em sentidb contrário ao prometido e anunciado
O SR. RONAN TITO (PMDB- MG. Para uma breve
em largas vozes neste País.
Sr. Presidente, Sr&_._Senadores, a Nação está em pânico. comunicação: Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente, Srs.
Estou vindo do meu_.Estado onde_ma_gistrados me procuraram, Senadores:
Há poucos dias, fiz um discurso aqui sobre ã agricultura.
pessoas_ do povo também me procuraram, dos mais diversos
segmentos profissionais, toao mundo aflito, ninguém sabe o Naquele momento" dizia até que estava ficando monocórdio,
que será deste Pafs, ne'm o qUe será dos direifos individuais, parecia dis~o quebrado, porque já venho, há alguns anos,
em toda a época dos tratos culturais, prevenindo o País de
o que será do indivíduo perante o Estado, perante o poder.
que, se não houver liberação de recursos a tempo, vamos
Falawse na redução do Estado, deseja-se a privatização ter queda na prOdução.
até da Usiminas_ ante O protesto de Alfi-edo Campos, ante
No pronunciamento que fazia disse que o Proagro é seguo protesto de Júnia Marise, ante o protesto do Vice-Presidente ro de banqueiro, não é seguro agrícola, e que todas as pessoas
Itamar Franco, ante o protesto dos_ sindicatos, das associações. ciVilizadas têm seguro agrícola.
Deseja-se até esta prlVatiZã.ção para reduzir o Estado. Mas
Recebi, Sr. Presidente, um ofício do Sr. Dr. Adalberto
o Estado que se tenta reduzir na sua parte empresarial, na ROmai, Chefe da Assessoria para Assuntos Parlamentares
sua parte educativa, no mecanismo operacional do País, este do MiniStériO da Agricultura.
chamado Eri:tendão, terrível Emendão, onde a insensatez pre-
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agraáecer,

Em primeiro lugar, qUero
porque-estamos tenM
do um avanço. O Ministério da Ag_ri_cultll_ra j~___está ouvindo
o Senado Federal, ou, pelo menos, ouvindo dis-cursos dos
Senadores e - o que é mais importante - respondendo-os.
Passo a ler, para que conste dos Anais, ~ em siguida,
farei meu comentário sobre o ofícío.
Inicialmente, quero deixar registrado meu agi'ad(:C:imento
ao Ministério da Agricultura, que, através de um Assessor
Parlamentar, ouviu e registrou o nosso pronunciatne-nfó. ~
Exm• Senhor
- Senador Ronan Tito
Senado Federal
Nesta

Senhor Senador,
Reportamo-nos ao·prorti.mciamentO de V. Ex\ na sessão
de 4 de setembro p.p., n-o qual tratou da distribuiçã-o de recursos-para a agricultura brasileira. __
_:
Sobre o tópico é-pã.iã-inãior informa-çã-Ode voSsá-assessoria, gostariamos de enfatizar a]guns pontos, a seguir:
1-a Resolução n" 1.855, de 14 de agosto de 1991, do
Banco Central, divulgou o ·novo regulamento do Proagro,
onde não há registro da hipótese de o agricultor, que adêrir
ao Programa, deixar de se ressarcir dos gastos realiZados,
ainda que com recursos próprios;
2 - entre fontes de recursos do Programa constam a portes de recursos do Tesouro para -suprir ~_ventuais faltã._s_ de
numerário para: realizar as coberturas;
3 -:---a afirmação de que o Proagro -~ tã~-~9mente_ um
seguro do dinheiro emprestádo ao produtor já não procede
desde a edição da Lei n• 6.685, de 3-9-79, quando se admitiu
a cobertura de gastos realizados com recursos própriOS. NO
novo regulamento do Proagro esse aspecto foi ampliado, deixando, portanto, de ser vinculado a financiamento, ainda que
de valor meramente figurativo.
Sendo o que se nos apresenta no momento, apro":eitan:!_9S
da oportunidade para enviar n-ossos protestoS de consideraÇão
e apreço.
Atenciosamente, - Adaiberto Romar; Ctide da Assessoria para Assuntos Parlame-ntares do cap/MARA.
Sr. Presidente, continuo afirmando, apesar do pretenso
esclarecimento- repito, é-alvissareiro, porque já temos alguma resposta do Ministério sobre o assunto - que, normalmente, labora em equívoco o Sr. Chefe da Assessoria daquele
Ministério.
Aproveitei até o recebimento deste ofício para ~elefonar
às bases e saber se alguém tem notícia de que, no caso de
uma intempérie comprovada, verdadeiramente o Proagro
cumpriu todas as operações agrícolas, pois não conheço nenhum caso. Entrdanto nenhum agricultor dest~ País sal?~
informar isso, porque, na realidade, sempre se paga de 20%
a 30% do_ custeio. COmo o banco é sempre um credor exigente
e privilegiado neste País, e tem a garantia do fruto pendente
e a garantia real, é claro que o agricultor vai, preferencialmente, pagar ao banco. Por isso, continuo afi_ril!arido que
o Proagro é seguro de banqueiro, não ,é seguro agrícola.
Todo o mundo civilizado, Sr. Presidente, tem seguro ~grí
cola. O Brasil, a cada momento, qUer mostrar que não _é
um País do Terc_eiro Mundo, mas do Quarto Mundo. Primeiro,
pela ausência do seguro agrícola. Veja V. Ex~ que em todos
os países da China comunista aos.. Estados Unidos supercapitalista, a intemPérie é sóciaJizada. Quer dizer, o povo paga
quando acontece a intempérie, através do _Tesouro, através
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do seguro--agrícola; enquanto que, aqui no Brasil quem paga
~o estudo re.::ente de alguns membros do Ministé~io da Agricultura com membros da Embrapa,
Que também é do Ministério da Agricultura, que chegou à
conclusão de que nos últimos 5 anos a agricultura brasileira
foi descapitalizªdae_:m__13 bilhôes e 600 milhões de cruzeiros,
em números redondos.
Agora, para reafirmar a minha colocação de que o· Brasil
está resvalando para o Quarto Mundo, há o episódio tragicômí~o 9-~ privatização_ da UsiminaS. ~e-nao f~l)se trágico, seria
cómico, porque, primeiro, o Cong-resso Nacional aprova uma
lei, pela sua ampla maioria, que é a favor da privatização;
depois elegeu-se uma empresa, a Usiminas; em seguida, várias
sentenças são prq(eridas por juízes diferentes e com conclusões
dísdntas, sem exagero, Sr. Presidente, inclusive ontem um
juiz pronunciou-se dizendo: "Aquele juiz que se pronunciou
antes de mim o fez"indevidamente. A sentença correta é esta".
E, hoje, Sr. Presidente, Srs. Senadores, outro juiz disse que
está tudo certo e que a sentença do juiz de ontem não procede
mais. Que absurdO, Sr. Presidente! Mobilizamos a comunidade internacional, falamos do anúncio da privatização de
uma empresa, cujo lance mínimo é de dois bilhões de dólares,
e começa-se essa ciranda.
Outro dia, disse que privatizaÇão é muito parecida cqm
morte, enterro, mas muito mais com velório; porque no velório, Sr. Presidente. misturam-se os sentimentos de dor e alegria: chora-se um pouco, depois conversa-se, ri-se toma-se
uma "pinguinha", mas na hora de fechar o caixão é uma
choradeira feia,
Assim é a privatização no Brasil: discute-se que é preciso
privatizar, que nãu-ê função do Estado, que Gorbachev tinha
toda razão; o Congresso aprova a lei; elege-se a Usiminas
-inclusive, veio aqui o Presidente do BNDES, com todos
os elementos para-serem estudados na Câmara e no Se_nado
Federal - , e, agora, assistimos a essa dança macabra das
sentenças judiciais, e se finaliza dizendo que está tudo bem.
Mas, mesmo assim._ o BNDES tev~_ que suspender o leilão.
Trata-se de- mais uma amoStra de que pretendíamos ir
para o Primeiro Mundo, mas estamos resvalando para o Quarto Mundo e escutando discurso do Quinto Mundo.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
é o agricultor. Prova djsso

O SR. PRESIDENTE (Lucídio Portella) - Concedo a
palavra ao nobre Senado~ Nelson Wedeki~.
. O SR. NELSON WEDEKIN (PDT - SC. Pronuncia o
seguinte discurso.)- Sr. Presidente, St4s e _Srs._Senadores,
há mais de um mês nós, brasileiros, convivemos com a taxação
de um novo imposto, sobre a importação de petróleo e _combustíveis em geral, um aconteciininto a maiS dentre tãntos
outros congéneres, que corrobora a bem conhecida fama do
Brasil de ser um dos países que impõem uma das mais altas
tributações_ do mundo. Lamentável e parad_oxalmente, em
_contrapartida, a noSsa arrecadação é mínima, até porque a
sonegação campeia çksenfreada, denunciando que nosso sistema fiscal é falho c (rágil, ineficiente e até inibidor de investimentos no setor produtivo. Excesso de imposto, os econo-mistas ensinam, é sempre componente de uma economia esquálida e capenga como a que nos vitima.
Agravando nossa peculiar síndrome tributária, há que
se observar__que, nessa oportunidade da cobrança do imposto
sobre importação de petróleo e combustíveis em geral, o Governo repetiu artifício que já lhe é, _característico e familiar,
qual seja, consumou uma espécie de_ "confisco invisível de
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paldo na omissão governamental, que não aciona os disporenda". Elevando os preços de gasolina, álcool, óleo _diesel
sitivos legais cabíveis para combater o descumprimento dos
e querosene ilumi_nante, em 1" de agosto próximo passado,
o Governo repassou _ao consumidor, indolor e sutilroente, limites estabelecidos. Toda a sociedade, então; é convocada
a ressarcir os danos que, únicá e exclusivamente, as transporatravés dos reajustes, a cobranç-a do imposto acima referido.
Esse foi-o t:fUinto __aume_n_to do setor, durante _o ano d_e 91, tadoras causaram e continuam causando, através da imposição
e ocorreu porque nele foi embutida a cobrança da alíquota
do novo imposto. Daí entender-se facilmente que o lobby
de U o/c do imposto de importação de petróleo: e já para das empresas construtoras surtiu efeito; ffeãndo mais uma
outubro está prevista a elevação da alíquota em 7,2%, aproxi- vez .. social" preterido a um segundo plano, na decisão govermadamente, que vai perfazer um aumento de 19% dessa alí- namental, penalizando-se, pelo abuso das transportadoras,
todos os brasileiros indistintamente.
quota. A aplicação do novo imposto, porevista na lei, mas
que ainda não fm:a _çobrado anteriormente, deve-se a uma
Criar novos impostos ou elevar alíquotas, sob a alegação
decisão política peSSOal do Presidente Cpllor~ que atendeu de que a receita tributária do Governo é insuficiente~ foge
a urna reivindicação do ministério da Infra-EstrutUra que, ao rumo que a modernidade tem traçado para a política tribucom essa arrec_adação, busca recursos para a manutenção· e tária e fiscal. Bem agora que a Nação se vê estimulada a
mudar a vigente estrutura tributária, porque obsOleta e ultraconservação das rodovias federais.
A sugestão do Ministro João Santana _foi endossada pelo -pãssada, é_ inconcebíVel que- o Goverrio Coiro-r se permita
Presidente, depois que o' Supremo Tribunal Federal julgou esse retrocesso, abalroando todos os projetas que visam a
inconstitucional a Taxa de Conservação Rodoviária.-Não rece- uma _distribuiçã~ mais justa da carga tribu~ária, por todos
beu, contudo, o aval do Ministério -da Economia, que anteviu os segmentos sociais, e que permitiráO alivia{ a incidência
o reflexo, na inflação~ do aU.mento da aüquota. Aliás, embora maior que, até hoje, tem recaído sobre os assalariados e a
o imposto de importação já existisse, silà alíquota vinha sendo classe média. Esse retrocesso significa a manutenção da hipermantida em zero, justamente para sopitar seus efeitos sobre trofia do Estado, que configura inaceitáVel ãiüítese de um
a inflação. Louve-se a intenção dos técnicos do Ministério GOverno que está patrOcinando agora um -Programa de Deses~
tatização.
··
da Economia , que visualizarãm, na adoção da alíquota, uma
contradição com o discurso_ presidencial, que tem-se mostrado
Com o propósito de obter receita para a conservação
partidário da tese dos encargos tributários.
e_,recuperação das rodovias federais, através da cobran.ç__a do
Or"a, s~~ e Srs. Senadores, já são várias as propostas nOvó imposto, chega-se ao cálculo de que hoje, do total pago
para redução dos diversos impostos- num total de_ aproxima- pela gaSolina, 28,6% correspondem a impostos, além de 3%
damente 60 que oneram o contribuinte _brasileiro - a um deyidos a outro imposto, que é o Imposto sobre Venda a
número bem menor, além da proposta do imposto único sobre Varejo dos Combustíveis (IVVC), que, porém~, não é cobrado
transações, todas essas iniciativas questionando e repensando em todos os Estados. Nosso sistema rodoviário_ signi{iCa-60%
a função social do impOsto, e pretendendo a implantação de d_Q_transporte de cargas e 94% da circulação de passageiros,
um con-ceito de tdbutação dinâmic_o 1 inovador e contempo- e está onerando e sobrecarregando, uma vez que as ferrovias
râneo. Dis_tanc}ando-se desse rastro de mo4ernidade, o Go- foram desestimuladas, ao curso dos anos, _e _não competem
verno Collor, vindo na contramão da História, optou por com as rodovias. Essa é um,a razãO- a maiS para o Governo
um -imposto a mais, por ter cedido a pressões por parte das não transigir com o excesso de carga, objetivo que se pode
empresas construtoras, as quais estavam reivindicando Cr$ atingir pela simples exigência do cumprimento da lei. O favo230 bilhões em recursos destinados à recuperação das '"odo- recimento,_em benefício de g~upos próximo_s ao poder, é polívias. É o que nos informa a imprensa õ:iYPaís.
tica velha, surrada, que agride e desestabiliza qualquer projeto
Atualmente, são 66 mil quilômetros de rodovias federais de governo que se auto-intitttle moderno, que pretenda nos
para serem mantidos e conservados, dos quais 15 mil estão inse_rir- repetindo o discurso presidencial- no quadro dos
em estado crítico. As empresas transportadoras estariam se Países do Prim~iro Mundo.
ress-entindo desse péssimo estado das rodovias, que seria o
Também causa espécie~ Sr~s e Srs. Senadores, que os
responsável por excessivos gastos com os consertos de suas Governos estaduais andem no rastro do Governo Federal,
frotas de caminhões e ônibus, perfazendo 35% do total de . em verdadeira febre de isenção e desconto de ICM,' em-favor
suas despesas operacionais. Estrãâas bem conservadas obvia- de empresas que disponham a se instalar nos seus limites
mente não implicam em gastos para as transportadoras, além geográficos. Tal política só se torna plausível quando ampade viabilizar fretes e preços de mercadorias mais- baratos. rada em consistente critério de utilirlade e responsabilidade,
Assim, no raciocínio governamental, o primeiro_ impacto infla- de modo a se reverter em prol do bem comum social, que
cionário, com a criação do imposto sobre cornbustív~l. elevaria se ~xpressa em melhorias nas áreas de saúde,,habita_ção, sanea:..
o custo dos fretes c das mercadorias, porém só instantanea- menta, educação e meio ambiente. Um? população mal informente, com um segundo momento de absorção e diluição mada, como a nossa, pode se entusiasmar com a possibilidade
dessa carga tributária, com a retração d<?s preços dos fretes de mais empregos e mais desenvolvimento para seu Estado,
e mercadorias transportadas.
mas é preciso tomar cuidado os efeitos da perda de arrecaOcorre que há- outro ângulo pelo quál deve-se analisar dação e sopesar se é vantagem abrir mão dela, que subsidiaria
o problema, que diríamos o outro__la_do .da moeda_, e que diz
projetas de ampla repercussão social, nos setores a que-acabarespeito a uma desídia exclusiva das transportadoras: o uso
mos de nos referir. Um exemplo marcante de desperdício
e o abuso de cargas exce!isivas, acima dos limites estabelecidos d_e incentivo fiscal tivemos no Rio Grande do_ Sul, que é o
por lei. Esse comportamento irresponsável e ilegal das empre- i:tOSSo piincipal Estado produtor de fumo, cujo Governo, há
sas transportadora-s, ·que têm o objetivo de auferir maiores
poucos anos, beneficiou urna fábrica de cigarros com a redução
lucros com tal desrespeito aos limites de carga, destruindo do ICM. Não se justifica, no exemplo que oferecemos, que
a pista ·asfáltica, para a construção da qual todas as faixas
se incentive empresa que já encontra, no prõprio Estado,
da população brasileira contribuíram, encontra tranqüilo restoâas as cortdições favoráveis e as yantagens mais atraentes
.~
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para desenvolvimento desse setor. A política do afilhadiSm-odos grupos íntimos do Poder distância, cada vez mais, o Estado

brasileiro dos pr-opósitos de uma justiça social mais. abrangente; que foi preVista pda Constituinte de 88, porque, quer
no âmbito federal, quer no estadual, temos visto os governos
deixarem de aplicar em saúde, ed~çaç_~o _e outras prioridades
sociais, privilegiando-se isenções e incentivos, qu-e só engOfdam os bolsos dos áulicos, em detrimento da população como

um todo.
Os benefícios do Estado em favor do setor privado devem

sempre ser norteados por critério~ justos, racionã.is, equânimes, isentos do fisiõiOgismo que já se cristaJizov, no Brasil,
como forte componente, Sem-pre presente~<? relacionamento
dos Governos com -aqUele -setor.
A privatização, lioji: uma proposta não só naciof:Ial, nias
universal, não conseguiu, entre nós, firmar-se de forma -unânime e consensual, constituindo-se em mais um alvo de crítica
ao desprestigiado, frágil e desacreditado Governo do Presidente Collor. A polêmica privatização· da USiminas, cujo primeiro leJlão realizar-se-á agora em setembro, já ensejou~ inclusive, ações judiciais por parte de Sindicalistas e polítiCOs. O
questionamento começa cortf ô preço mínirrio de- sua venda,
fixado em US$1,5 bilhão, extremamente subavaliado,__ porque,
no entender do economista Dércio Garcia Munhoz, "não se
constrói hoje uma siderúrgica dessas com menos de 15 bilhões
de dólares". Ela é considerada, por essa mesma aUtoridade,
a terceira ou quarta melhor siderúrgica do mun_do, possuindo
140 patentes registradas no País e outras 39 no ·exterior. Não
faz sentído também que seu preço esteja abaixo da própria
produção da l).sina, num período de doze meses.
Outro ponto neVrálgico concernente ã Usiminas~ que é
a primeira estatal a Ser priVatiZ-ada, leva-nos a indagar por
que o Governo está perrilítindo que se utilize como moeda,
para sua compra, os títulos da dívida agráriã (TDA), os quais
foram emitidos por ele para pagamento de terras desapropriadas pelo Incra, com o objetivo cl_~ promover a- reforma
agrária. Em novembro de 1990, os IDA foram negociados.
no mercado secundário, com -deságío -de 90%, fato que os
toma os títulos governamentais que, provavelmente, mais se
desvalorizaram nos últimos anos. Não obstante essa realidade,
o Governo estabeleceu que, na privatização, OS TbA terão
valor de face, isto é; nãu sofrerão deságio algum. o que poderá
ter favorecido os apaniguados do poder. sempre beneficíários
de informações privilegiadas, que lhe terão possibilitado adquirir griindes lotes daqu~l~s títulos a preço vil, antes do anúncio oficial de seu aproveitamento nos leilões das estatais. Conhecidos nomes da intimidade do Presidente Collor foram
citados, na imprensa nacional, como compradores çlesses títu_
los da Usiminas.
Os técnicOs aindâ apontam, na privatiZação -da USiffiíliãs,-para o fato de que os avaliadores do BNDES estabeJeceram
um prazo de 15 anos para o retorno do investimento, prazo
esse considerado muito curto. em se tratando do setor siderúrgico. Se estabelecido um prazo de mais 5 anos, que é o adequado ao setor, e uma taxa de retorno de 7% (os avaliadores
optaram por uma taxa de 14% ao ano, muito acima da média
observada na siderurgia), poder-se-ia elevar o preço mínimo
da Usimirias para US$ 4 bilhões. Outro aspecto- passível de'
crítica diz respeito à participação do capital japonês na Usiminas. Alega-se que o BNDES permitiu a venda,' a uni grupo
japonês, de ações ordinárias e preferenciais, a preço conside_rado lesivo para o interesse naCional. Tal venda propiciou
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o aumento de capital pelo grupo japonês "Nippon Steel",
que recuperou posiçãO acionária que possuía desde o início
<!o-empreendimento. Nesse aspecto específico, devemos frisar
qile o Programa de Desestatização permite que a participação
do capital estrangeiro, no processo de privatização, parta de
40%, percentual muito alto, em relação ao adotado por outros
países, que a estabelecem dentro de um limite de até 28%.
Este dado põe a perigo a desestatizaç~o da Usiminas que,
em 3 anos, na prevísão dos economistas, poderá esrar inteiramente sob controle do capital estrangeiro. Sem qualquer pretensão de xenofobia, nesse mundo moderno qu_e não a admite
mais, é necessário estabelecer limites -para o campo de atuação
do capital estrangeiro, especialmente num país subdesenvol_vidõ: NOvas tecnologias e novos recursos que ele propicia
são sempre fatores de progresso, mas-o_controle majoritário,
em setores_ vitais q_a:_ economia, pelo capital estrangeiro, é
nocivo e não é admitido nem nos países privatistas corno Coréia, Japão e Áustria. E há, ainda, um outro risco: em se
trataado de país de Terceiro Mundo,_ muitas _vezes inexiste
capital nacional capaz de adquirir grandes e_statais, o que pode
fazer da_ privatizaçãO um meio de penetração e consolidação
do_ capital internacional. A privatização não inibe_ o capital
estrangeiro, mas delimita regras para a sua atuação, ao mesmo
tempo e~ que prestigia o capital nacional, em comportamento
pautado pelo bom senso e equilíbrio.
Pelas razões que expusemos, percebem as s~s e os Srs.
Senadores _que em debate estão os critérios adotados, pelo_
BNDES, para a privatização, cujã. campanha publicitária, segundo dados divulgados_ pela imprensa, está custando 10 milhões de dólares._ Não se trata de combater a privatização
em si mesma, mas o modus faciendi governamental, o modelo-BNDES. A "cesta de moedas" adotada, que é moeda só
para comprar estatais, descaracteriza a seriedade que deve
informar tocto o processo de ptivatização, propiciando uma
espécie de proteçáo ao capital privado, reduzindo o risco desse
investimento, no setor que se quer desestatizar. Subavaliação
das empresas estatais e facilitação de sua compra, corp protecionismo aos grupos próximos ao Governo, tornam a privatização, que ora se processa no Brasil, antimoderna, anti~Pri
meiro Mundo.

0- modelo Collor de depreciação das estatais ratifica o
cartorialismo viciado que ronda o Estado brasileiro desde os
seus primórdios.
Somado a tudo isso, ainda se acr~scente que ,Q programa
de privatização está sendo apresentado como plaim> de salvaçã~ nacionaJ, _espécie de panacéia para os diferentes males ·
que se nos acometem, no set~O.r:_ d~s_ e~ presas públicas. Todavia; o que importa é ser ele realizado de modo eficientt! e
probO., do ponto de vista ~!nanceiro e político, não se perrnitindõ que se transforme em surto, com exageros comparáveis
ao surto estatizante que o precedeu.
·
Torcemos, Sr. Presidente, Sr-'s e Srs. Senadores, para
que, concretamente, se democratizem as empresas estatais,
para que os recursos orçamentários sejam canalizados para
os projetas sociais, socorrendo e recuperando a rede de educação, saúde, saneamento e segurança. Reconhecemos, _por outro lado, contudo, que a seriedade qUe a privatização daS
estatais exige esbarra no imediatismo, na afoiteza, na improviS<:tção e no despreparo do Governo Collor. Uma ação conjunta
e coesa do Poder Legislativo e do Executivo, noS processos
de privatização, os legitimaria e proporcionaria mais tranqüi~
lidade à Nação.
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Esperamos que o Presidente Collor, rumo até a uma
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o inciso XVIIi do 3rt:. 37 çla Constituição. no qUal está disposto
que "a administraçãO fazendária e seus servidores fiscais_terão,
dentro de suas áreas de competência e jurisdição, precedência
sobre os demais setores administrativos, na formada lef',
por outro. que assim_ se expressa: "'a ãdministrãção fazçn4ária
e seus servidores terão, dentrQ de suas áreas de competência
e jurisdição, precedência sobre os demais setoreS _admínistrativos, não lhes sendo oponíveis quaiSqüer modalidades de
O SR. PRESIDENTE (Lucídio Portella) - Concedo a sigilo, ficando a ele adstritos, na forma e sob as penas da
pala'-;ra ao nobre Senador-Jutahy Magalhães.
- lei".
_
Propõe, ademais, alterar o § I• do art. 145 da ConstiO SR. JUTAHY MAGALHÃES (PSDB -BA. Pronuncia
o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores, entre tuiçàO. Assim, ao invés de ter o disp·osítivo esta i'edaÇão--=as medidas constantes do Programa de Saneamento Finaticeirb- "iempre que possível, os iinpostOs terão- caráter pessoal e
e de Ajuste Fiscal, batizado pela imprensa de "Emendão'\ serão graduados segundo a capacidade econômica do cQpttio Governo· Collor de Mello tem anunciado duas propostas, buinte, facultado à administração tributáda, especialmente
que terão, a meu ver, grande significadO paia o País: são para conferir efetividade a esses objetívos, identificai, reSpeias que se referem ao sigilo bancáriO e-a indisponibilidade tados os direitos individuais e nos termo&.. da lei, o patrim_ônio,
os rendimentos e as atividades econômicas do contríbuinte''
de bens para garantia de créditos tributários.
Espero que o- Governo ilão se arrependa de tê-las formu- -,ser-lhe-ia acrescentada a expressão "admitida a decretação
lado nem as coloque de lado. sob a alegação da necessidade
judici.al de indisponibilidade de bens para garantia de créditos
política de reduzir o número de suas propOstas, o que-poderia tributários".
Poderiam muitos juristas argumentar que essas matérias
nos soar como capitulação indevida diante de pressões que,
certamente, sofrendo para retirá-las da mesa das negociações não s~o de natureza constitucional, já _existindo no Brasil farta
do entendimento nacional, uma vez que ameaça, com elas, legislação para cotbir a corrupção, o enriquecimento ilícito
arrostar pessoas e instituições acostumadas a fraudes e a cor- e a sonegação de impostos.
rupções.
_
- _ _
Com isso, também concordo, não me bastando, porém,
De plano, manifesto-me favoraVelmente às propostas re- aquela alegação pãfa fazet.:me acredítar na improprjed_ade
ferentes ao sigilo bancário e à indisponibilidade de bens para ou inconveriiência da proposta do Governo, em _vista d9s segarantia de créditos tributários, especialmente no que diz res- guintes argumentos, que tenho a honra desubmet~_r ª"o descorpeito à intenção de dotar- o Poder ~xecutivo de eficientes tinado_ julgamento de V. Ex~s, Sr. Presidente e Srs. Senadores ..
Primeiramente, é de se notar que nossa ConstitUição é
instrumentos para o·combate à corrupção, ao enriquecillie.nto
ilícito e ã sonegaçãO de impostos, embora me declare receoso on~;~sta de normas que os puristas teriam preferido circunsde que o Governo Federal possa Vir a utilizá-las indevida- crever à legislação ordinária. Embora se diga, então,_ que
nossa Carta, não foi, nesse -·aspecto, escrita de acordo com
mente.
Para evitar o mau uso dessas m5!dirl;3.S pelo Poder E._xecu- os cânones da nielhor técnica legislativa, não podemos olvidar
tivo, torna-se necessário, então, prever, nas respectivas nor- o fato de que muitas das supostas minudências dela constantes:
mas constitucionais, que o Congresso Nacional deverá elabo- decorreram da necessidade polí~ica de erigir em mandamentos
rar, em prazo que poderia ser mencioriado nas Disposições constitucionais temas ·em relação aos quais ã Nação exigia
Cons_tit_ucionais Transitórias, a legiSlação ordinária sobre as mudanças profundas, em vista de todos os execráveis ar];)ítJjÇ)S
matérias em questão. Nessa legislação, deveriam estai previs- patrocinados pelo texto constitucional anterior e pela .legisla-I
tos, com toda a clareza e objetividade possíveis, os ·casos ção de exceção adotada nos tempos dos governos militares.
Seria- mais apropriado afirmar, pór Conseguinte, que a
em que o Poder Executivo poderia lançar mão dos diplomas
legais, bem como deveria estar delimitada, com toc_;i,a a ~x.ati inclusão de tantas normas no texto constitucional não teve
dão cabível, a competência do GovernO Federal na: àplicaçOO outro .escopo sénão desenhar, com -riqueza de detalhes, o
da lei, além, é óbvio, de serem fixadas todas as demais norm~s_ perfil do Brasil que queremos ter; balizar, com exatidão, os
pertinentes ao tema_._ _ __
pontos das mudanças que almejamos; e determinar, de maneiJulgo que já fãfda--;-no-Brasil, a existência de umà legislâ- ra precisa, a situação a que jamais queremos regredir.
Nesse sentido_.=- repito - , são oportunas, do ponto de
çãO sistematizada, mais rigorosa, atualizada, provida de mecanismos que permitam maiór' agilidade em sua aplicação, para vista político, essas duas emendas constitucionai~ .PrOpostas
se coibir a corrupção, o enriquecimento ilícito e a sonegação pelo Governo. Na verdade, através delas, o _Poder ~xeçutivo_
quer conferir aos órgãos fazendários a competência de declarar
de impostos, práticils tofn"aâas quase uniyersais em nosso País.
Essas práticas, verdadeiros cancros que corroem a economia guerra constante à ·corrupção; ao ·enriqueciMento ilícito e à
·
brasileira, somente poderão ser extirpados de nosso meio, sonegação fiscal.
Srs. Senadores, se houver uma segura, determinada e obsti· Faço essas advertências, };r. Presidente, Srs. Senadores,
nada ação das autoridades _!;>rasileiras.
porque apenas consigo acreditar na sinceridade de uma proCom as duas propostas de reforma ÇQD.stitucionaf~sobre posta de entendimento ou p<icto social, se as classes privileo sigilo bancárib e a indispo"í1ibilidade de bens-, o Governo g~adas abrirem mão de suas benesses e sinecuras, sem -~e aproFederal pretende fortalecer os órgãos da administração fazen- veitarem das negociações para ·suirupiar direitos dos Inais fradária, para poder enfrentar esses males.
cos, como tem acontecido no Brasif, em todas as vezes que
Em assim sendo, propõe o Senhor Presidente Collor de jã fOiam tentadas soluções negociadas para a crise. Por certo,
Mello, segundo uma das versões do Programa de Saneamento nenhum de nós está esquecido de que, nas tentativa_s-anterioFinanceiro e de Ajuste Fiscal, cujo teõi no que diz respeito . res, os segmentos que detêm o capital jamais se dispuseram
a. essas duas propostas desejaria ver preservado, substiturr a qualquer sacrfficío. Ao contrário, sempre manifestaram o
sustentação, pelo Congresso, da sua política social, some esforços aos deste poder, para que, dentro de tantos propósitos
por ele anunciados, possa, quanto ao programa de privatização
e de reforma tributária, rever os pontos polêmicos e estab~
lecer novas regras que- induzam ao con_s_enso nacional.
Muito obrigado.
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comportamento de responsabilizar terceiros pela existência
trativa do Estado, até mesmo no que concerne ao número
da crise. Para aqueles setores, os pólos da crise brasileira
adequado de fiscais necessários à identificaçã;o e punição das
- a acusação varia de acordo com as conveniências políticas
fraudes.
Está-se, assiiJl, di~nte de cruel círculo vicioso, cuja remodo momento -são ·ou os trabalhadores, ou o Governo, ou
ambos em conjunto; jamais, porém, as próprias dites.
Ção é agora procurada na privatiz.-ação de entidades públicas,
Por isso, enquanto não se exterm:inam a corrupção, a~r com o pi-apósito da iedução do tamanho do Estado, suposta
fraudes, as possibilidades de enriquecimento -ílicito, a sone- solução_ para todas as mazelas o_a_cionais. ·
gação fiscal, não podem as elites afirmar que há ingovernaO ardil é diabólico, Sr. Presidente, Srs.- Senadores. Ao
bilidade no Brasil, sobretudo se creditam o fenônemo_ aos
invés do combate à$ causas dos verdadeiros problemas, prefere-se, no Brasil, a luta contra os seus efeitos. Enquanto isso,
direitos sociais conferidos aos cídadã9s e~ta Constituição em
vigor, ou aos-dispositivos inscritos em seu Título VII- Da
permanece velada a eterna conspiração de nossas elites que
ordem económica e social.
.
não têm outro escopo senão o de subj~gar o Estado aos seus
Se ingovemabilidade há no País - reafirmo-o - , em
interesses exclusivos.
_
grande parte ela deve ser atribuída às elites nacionais, enr?queÉ por isso que -defendo a existência de dura norma constit_ucional contra os sõnegadores de impostos. A decretação
cidas, via de regra, com a ~xploração do trabalho alheiO ou
através de outros procedimentos escuses, ·como ·as 'fraUdes; da indisponibilidade de seus bens poderá ser o meio mais
o subfaturamento das empresas, a falta d_e em_issão de notas apropriado para combatê-lo.
Paralelamente a essa medida, sou__ também fa~orável a
fiscais no comérció, a· OmiSsão de receitas ou a sonegação
de impostos.
que se inclua entre a·s -pfõpOsições do-Pacto nacional a relativa
SObre o Ultimo item da odiosa relação dos víciOs de nossas
à compensação de créditos tributários.
Estipula o art. 170 da Lei .n9 5.172 (Código TributáriO
elites, que não tiveram nenhum pejo em transformar o ~.rasil
num só e generalizado coosilium fraudis, já tive, aliás, a opor- Nacional) que "a Iei_pode, nas condições e sob as garantias
que espítular, ou cuja estipulação em cada caso atribuir à
tunidade de expor, aqui mesmo neste Plenário, em recente
pronunciamento, os números escabrosos da burla que se pra tiautoridade administ_rativa, autorizar a compensação de créditos tributários com- créditos líquidos e certos, vencidos ou
ca, no Brasil, contra o Fisco. Segundo se estima - est?u
ratificando minha denúncia anterior-, a sonegação dos pnnvincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda Pública". __
cipais- impostos, como o IPI, o ICMS e o Imposto de Renda,
A aprovação de uma lei que discíp'tínaSse o encontro
.:gira, em nosso País, em torno de quarenta e sessenta por
de dívidas poderia resolver, de maneira Mais ágil, inúmeros
cento para o conjunto das empresas e em noventa por cento casos de recebimen)9 de impostos por parte da União, dos
para algumas delas. Não bastasse isso, os atos de corrupção Estados e dos Municípios, que, muitas ve.t....)S, são credores
e as fraudes na administração pública podem ser catalogados de pessoas físicas ou jtifídicas que lhes devem valores até
às centenas, neste País em que a pobreza a~soluta e a misé:ri~L _ superiores ao crédito.
_
. . ..
vão-se alastrando de maneira Irreve-rsível.
-No que concerne ·ao sigilo bancário, jciígo que a questão
Aliados à exploração do trabalho alheio, os atos fraudo- deva, também, ser urgentemente repensada no BrasiL
lentos e de corrupção favorecem a acentuação das desigualEvidentemente, ao aceitar a emenda constitucional sobre
dades sociais no Brasil, que se tornam cada vez mais revoltan- a matéria~ não estou preconizando a suspensão total do instites, pois fruto de um dos mais perversos processos de cçmcen- tuído. Tão-somente, estOu admitindo tornãr mais ágil a ação
tração de rendas existentes na face da Terra. A próposito, do Fisco naquelas hipóteses que seriam previstas na -nova
embora seja repugnante a repetição d~ssas informações, que legislação sobre a m8:t~ria.
se tornaram inconcebíveis a qualquer ser _l~umano de bem,
De fato, não poderia concordar com a suspensão total
causa-me indignação reífe-rar que este Pafs _-_que Se vaitg_loria do instituto, uma vez ·que estou convéfl_Cído de que há, nele,
de ser a oitava econômia do mundo -somente é ultrapassado, "fundamento filosófico e humanitário_ da proteção à privacino que se refere à concentração da riquez~, pel~ Jam.aica, dade", segundo a expressão de Nelson Abrão, que identifica,
Honduras e Serra Leo~, cujos coeficientes de_Ginrs.ãp~ resp_eC- . alérii dessa base, outra, de natureza política. No plano interno,
tivamente, 0,66, 0,62 e 0,59, seguõdO ·consta de documento ensina o autor de '' O-Sigilo Bancário e Direito Falimentar",
recentemep.te divulgado pela ONU. Segundo esse document?r seu fundamento diz respeito à afirmação dos princípios liberais
publicado sob o título "Desenvolvimento Humano: Relatónó e democráticos. Já no -plano externo, concerne ã auto-afit1991", o índice brasileiro, em 1985, correspondia a 0,57 1 No mação de um Estado em relação aos o1:1tros.
entanto, segundo, o IBGE, esse indicador, em 1989, já havia
Pode-se afirmar que o instituto consta da legislação de
alcançado 0,64, d que signifíca -mais desigualdade na distri- todos os Estados modernos. Variável, porém, é a sua amplibuição de renda no País, pois, quando se trata do coeficiente tude em cada um deles, conforme sejam maiores ou menores
há pouco mencionado, quanto mais próximo for de 1 o valor as restrições ao exercício de seu direito. Desta forma, são
detectado, maior a concentração de ren"da no universo ava-. muito -variáVeis as sahções e penas que se aplícam àqueles
que··o Víolarem. _
liado.
'
Sr. Presidente, Srs. Seniidores:
Os autores, quando ;tnalisam o comportamento das várias
Tudo isso constitui motivo mais que suficiente.' para a legislações no tratamento do sigilo bancário, costurri~m classiaprovação da proposta de emenda constitucional relativa à ficar os.sistemas legaiS em três grupos.
indisponibilidade de bens dos devedores de impostos, a qual
Um deles é o anglo-saxão, em que o instituto é desprovido
não pode deixar de constar do rol das medidas integrantes de amparo legal. Outro grupo é o con-stituído dos países da
da pauta das negociações para o entendimento nacional.
Europa continental, onde o sigilo bancário é reconhecido nas
Sem dúvia, com a generaliza-da sonegação de_ impos~os, legislações que amparam o segredo profissional. Finalmente,
toma-se inviável goVernar bem o País, pois a carência dos há o grupo dos países onde o sigilo bancário é reforçado,
recursos sonegados acaba por enfraquecer a estrutura adminiS- dO cjual os maiores exemplos são a Suíça e o Líbano.
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Dissertando sobre o grupo anglo-saxão, desta_ca_N~lson
Abrão, autor anteriormente citado, que é comum ao_s demais
estudiosos do tema "assinalar o contraste ocorrente enfrilatéria de sigilo bancário rios sistemas legàls ôorte-amenca~o einglês". Segundo ele, naqueles sistemas, "enquan_t9 de um_
lado se timbra em preservar a garantia da liberdade dos direitos individuais, de outro se despreza o princípio do sigilo
bancário. Nos Estados Unidos, ocorrendo- cõiiflito _eMre a
apuração dos fatos e o respeito à intimidade das partes (privacy) e das testemunhas,. prevalece a primeira. Mais ainda: o
relacionamento dos .comerciantes com os bancos,, ~onge de.
estabelecer o sigilo bancário, serve ostensivamente como fonte
de informações em favor de terceiros. Por _seu turno, o. direito
inglês obriga o banqueiro a relevar o_ ,segredo. O _Banker's
Book Evidence Act, de 13 de maio d~ 1879, pre_s<_;rev~ que
o banqueiro deve expedir certidões, extraídas dos livro,s que
usa no comércio e que_ merecem fé até prova em contrário,
mesmo não sendo parte em determinado processo'\.
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Abrão, com o espírito das legislações do sistema _continental
eur()E_Cl:l, bem como o espírito do siStema do sigilo reforÇadO.
Sr. -Presidente, Srs. Senadores, é sobretudo, para _combater o enriqueeíme"i:tto ilícito que se pretende o fim âo' sígilo
J?ancário no que diz respeito à admistração fazendária brasileira. Coin a medida, serão !eliminados gravfssmos obstáculos
à eficiência da ação fiscalizadora do EstÇtdo, hoje extremamente vagarosa einoE_erante, em virtude, também, da configuração do sistema legal brasileiro do sígilo bancário.
A esse "iilstituto- é conferido, no Brasil, tratamento de
segr~do profissional, c::omO antes já tiVe a Oporturiidàde de
fr~u.
- --

oo Código Civii (art.144), à Código de-:Próéesso Civil
(art. 406, II}, e o Código de Processo Penal. (art. 207} vedam
depoimentos àqueles (rue conhecem fatos por força de função,
ministério, ofício ou profissão. O Código Penal, por sua vez,
classifica, no art. 154, como delito a revelação desses fatos,
sem justa causa. Por ju:;;ta causa, entende-se __a__ llipótese em
Nos paíSes da Europa continental, a legislação, com a que a matéria, objeto do. segredo, pode ser revelada, em
qual se assemelha a brasileira, confere proteção ao sigilo ban- virtude de outros maildarilentbs legais. Já- no que -concernecário. Não se trata, é evidente, de segredo de of!cio, ao qual à eXibição de documentos, o 'Código de Prgcesso CiVil, no
estão sujeitos os funC~otlár}os-p\íblicos, pois Se assim b foSse, art. 3~~. IV, resgu~~9-a~a, içualme_Qte, o sigilo profisS-ionãl.
o cliente não poderia dispensar o banco dé observá-lo. Trat-ª-:.
. A lei n' 4.595/64 regula o sigilo ba~cãriÓ no·Brasil. Além
se, porém, de segredo profissional, que deve ser guardado dela, há resoluções ÀP .aanc9 Central qu~ tratam da_ matéría,
pelos funcionários das instituições bancárias.
_ .
prescrevendo, illÇlusive, medidas repressivas a respeito da
Segundo Nelson Abrão, no sistema legal caractertzàdo quebra do sigilo.
como sendo o dos países da Europa co-ntinental, co-rn-õs-quais
Da Lei mencionada, destaco o art. 38, que dispõe que
se identifica o braSileiro,_ o jn_stitutO_ 4o segredo comporta '"as instituições fíilance1ras conservação sigilo em suas operaderrogações, espeCialmente mi esfera pen"â.l e, em ~lguns caS_?S, ções ativas e passivas e serVfÇos prestados". Se_u parágrafo
no campo civil, mas a regra consiste em commar sançoes__ primeiro admite exceção a·esse_mandamento quando se trat.ar
de natureza crimirial para a violação do sigilo (C~digo Penal de informações _e esclarecimentos ordenadps pelo Poder Ju4i.:francês, art. 378; Código Penal italiano, art. 62~; Código Penal ciário e de exibição de livros e documentos em juí~p. Dispõe
brasileiro, art. !54).
·
_o mesmo parágrafo que as informações prestadas se revestirão
O sistema do sigilo bancário reforçado encontra na Suíça sempre do mesmo caráter sigiloso, só podendo a elas-ter ac-esso
e no Líbano seus maiores exemplos, como já frisei. Na Suíça, as partes legítimas na causa, que deles não poderão servir-se
a legislação prescreve punições de natureza civil e penal para para fins estranhos à mesma.
a violação do sígilo bancário. No Ltbano, além dessas, os
Os parágrafos segundo, terceio e q~arto do mesmo·artigo
violadores do sigilo bancário são punidos com s.ançQes de estabelecem normas felativas às Inform~Ç~es _que- devc_rão ~e r
natureza moral. No entanto, enibora sejâ.ID os sistem-as suíços prestadas pelas inStituiçõeS fin.ancéinis'·aâ Poder LegíslatívOe libanês caracterizados como rígidos, comportam, mesmo e às Comissões Parlamentares de Inquérito, e às exigêitcias
assim, derrogações nos casos impostos pela organização da relativas ã manutenção do sigilo bâricáfio.
·
-- · ·atividade creditfcia, da bancária e pela própria lei.
Como se obserVa, todos ess-es ponfós-demoilstra:rri á gra:nde preocupação- que o legislador brasileiro tem tido em relação
Sr. Presidente, Srs. Senadores:
ao ·resgUardo do sigilo bancário.
Do exposto, chega-se à conclusão de que diversos são
___ N9 enta.J)tO, quando se t~ata do FiscO~ a lei lhe antepõe
os fundamentos do sigilo bancário, bem como variáveis são dificuldades maiores, pois, literalmente, está disposto no pará.:.
sua extensão e os graus de sua oponibilidade. Conclui-se, grafo quinto do art. 38, que Hos agentes fiscais -tributários
ademais, que em todos os sistemas podem ocorrer derroga- do MiriisfédO âa Fazenda- e dos Estados soq:tente -poderão
ções, tendo em vista_ a superveniência de certos fatos que proceder a exames de documentos,_livros e registrõs de contaS
as acarretam. Segundo comentário bastante elucidativo de de depósito, quando houver processo instaurado e os meSmos
Nelson Abrão, que novamente tenho o prazer de citar, "a forem considerados indispensáveis pela autoridade compelei libanesa de 3 de setembr;o de 1_9SQ_ _(arts. _3~> e 7~>) previu tente." Não bastasse isso, o parágrafo sexto acrescenta que
hipóteses neste sentido (quanto às derrogaçõ_eSf, as-quais se "o disposto no parágrafo anterior se aplica igualmente à presharmonizam com o espírito das legislações, tanto do sistema tação de esclarecimentos e informes pelas instituições financontinental europeu, como do sistema reforçado, podendo ceiras às autoridades fiscais, devendo sempre estas e os exames
comportar a última alguma extensão: a) quando há o consenti~ serem conservados em sigilo, não podendo
utilizados senão
menta do cliente, seus herdeiros ou legatários; b) no létígio reservadamente''.
entre o cliente e o banco; c) na falência;~) no em:_iquecimento
Ora, é escopa da emenda constitucional livrai a açâo"
ilícito".
do Fisco da exigência da ,instauração de processo, o que se
Chamo a atenção de m.eus -ilustres_ companheiros para revelará de grande eficiência, se pretendermos, de fato, confea quarta hipótes-e que acabo de enumerar, prevista até mesmo rir às autoridades fazendárias meios mais eficazes e ágeis para
no rígido sistema libanês, que se hamoniza. se.gundo Nelson combater as fraudes, a C()rrupção e o enriquecimentO ilícito.

ser
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Quanto ao temor de que os servidores da administraÇão
fazentlária pOSSam quehi'ar á sigilo relativo às informaÇões
obtidas, há, na proposta da emenda, o imperativo de que
eles fiquem adstritos ao sigilo, na forma e sob as penas da
lei, o que corresponde, aliás-, de maneira bastante apropriada,
à preocupação demonstrada no pa_rágrafo sexto do art. 38,
da Lei n' 4.595/64, jã mencionado.
·
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dessa possib~h~ade, ter:!h~ a esperança, Sr. PresiSrs. Senadores, de que começemos a entender, no
Brasil, que jamais podemos chegar a verdadeira justiça social,
se não impusermos ·freios rigorosos ã VOracidade daqueles
que se contentam apenas com seu próprio enriquecimento.
E tenho, sobretudo, a: espe~ança de que a modernização que
almeJamOs para o País não seja realizada exclusivamente atraOutro ponto que rtao·pode ser"esqiú~"cido é o que consta vés de programas de competitividade, que somente nos trazem
do estudo de Nelson Abrão e que diz respeito ao Banco Cen- vantagens na concorrência industrial travada com as demais
tral. Há, na legislação, a exigência de que o sigilo sejal1).al)tjçlo nações. Nutro, antes, a esperança, Srs. Senadores, de que
até mesmo em relaçãP àquela instituiçãO, pois,~·( ... ) a regra alcancemos nosso desenvolvimento, escudados em justo sistedo sigilo bancário deve ser conciliada _com as exigênciaS do ma de relações sociais e jurídicas.
Assjm, tenho a confiança de que, a exemplo de outros
controle dos bancos pelo órgão ~espectivo, isto é, devem eles
países,
fique de vez consagrado em nosso País o princípio
fornecer ao Barico Central os informes necessários ao exercício
de que os interesse privados não podem ser privilegiados diande sua função fiscalizadora, mas sem violar o sigilo".
te dos interesses públicos ou sociaiS, conio, d~ m':lneira magi~
Essa questão, diga-se de passagem, é absolutamente fami- _ tral, ensinava, em 1953, o saudoso Ministro Nélson Hungriã,
liar a todos nós Senadores, em virtude dos longos e profundos em voto proferido no juJ_gamento do Ma_ndaçlo de Segurança
debates sobre ela travados nesta Casa, no ·primeiro semestre p~ 1.959, _c_9m essas abaliZadas palavras: "A inviolabilidade
do ano passado, por ocasião do pedi~o de informações e~viaqo_ do_segredo, mesmo confiado aos chamados confidentes necesao Ministério da Economia, Fazenda e Planejamento, _sobre sários, é de ordem pública eminentemente relativa". Ou conio
saques ocorridos nas instituições bancárhis às vesperas do Pla- pontificava em outro 'treCho do mesnio voto: ''Não é indevasno Collor. Infelizmente, o maior argumento utilizado para sável segredo algum, desde que, atrás dele ou no seu boio,
acobertar uma possível divulgaçã~ ant.~i_pada, a pessoas físicas haja um ilícito penal ou civil ou um ilícitõ adrnín"istiat'iVo".·
e jurídicas priVilegiadas, dci "plano do_ sequestro_ dos ativo~
A propósito, é preciso que se torne patente a tendência
finariceiros ~ fcii, precisamente, o iltstituto do sigilo bancário. a tornar devassável o sigilo bancáriº_que, rece,ntemen,te, _se
tem verificado em muitos países, CoriiO a· ESPanha~ que· apreUm parecer de minha palavra, aprovado pela Comissão
senta, desde 1977, um novo conceito do instituto, segundo
de Justiça do Senado e pelo Plenário, determinou o envio esses comentários de Garrigues:
a esta Casa, da relação ·solicitada pelo ex-Senador Jamil Haddad. Isso Sr. Presidente, Srs. Senadores, é a prova mais elo"Puede existir um intf:rés legitimo en conocer, sea
qüente de qUe teritos qu:e dar outro tratamento ao sigilo bancála naturaleza de las relaciones entre el banquero y su
rio em nosso País.
cliente sean los informes que el banqu·ero pueda surnihistrar acerca de la solvencia y situaci6n económica
Sim, porqUe, no Brasil, sob o_ amparo do slgiJo bàncá.rlo,
_dei
cliente. De este interés puede ser titular el Fisco,
praticam-se milhares e milhares de atos ilícitos.
los Tribunales civifes o penales ... "
Evidentemente, o sigilo visa a proteger tan!o a instituição
Também um novo conceito apres-enta a-prõjJria SUíça,
financeira, o banCó ãepositário, q_u_anto s_eu~c_!!~nt~s, os_d_epositantes. No entanto, no sistema capitalista de países que pouco cuja nova Lei de Procedimento Penal Federal, através do
valor dão aos. verdadeiros direitos e_ deveres dos cidadãos art. 79, reforça a tese de que "os ballqueiros, acobertados
e das instituições, como acoiTe no Brasil, o instituto _te.rri bene- pelo sigilo, não podem recusar-se a testemunhar perante os
ficiado principalmente os depositantes des.onestos e as institui- Tribunais penais".
A esse respeito, não podemos também nos esquecer das
ções bancárias que agem de modo irregular, pois essas entidades costumam, em geral, colaborar na ocultação de patrimó- discussões que os países da Comunidade Ecoriórnica Européia
nios forniã.dos ilicitamente. É por isso, Sr. Presidente, Srs. - CEE, vêm travando sobre o sigilo bancário, tendo em
Senadores, que a ONU, entre outras medidas recomendadas vista a implementação dê uma estratégia comum para impedir
para a consecução de _economias em países subdesenvolvidos, a "lavagem" do dinheiro oriundo do tráfico de drogas. Entre
preconiza, no ''Desenvolvimento Humano: Relatório 1991" as medidas propostas ao debate, _está a obrigatoriedade de
o combate à corrupção. A meu ver, a suspensão do. sigilo os -bancos da CEE identificarem seus clientes, a fim de impedir
bancário poderia ser excelente instrumento na batalha contra a prática da utilização d_os chamados "testas-de-ferro" e,das
aquela ignominiOsa :Prática, tãó comum nos países do Terceiro falsas em presas.
Mundo, entre eles 'O Brasil.
Sr. Presidente, Si-s. Senadores:
Estabelecidas adequadas situações e apropriados mecaAvizinho-me do.término deste pronunciamento, mas não
nismos -p-ãra a su.spensão do sigilo _bancário, parece-me-~~~ sem antes tangeroU_tro ponto que co,nsidero da máxima imporpossíVel introduzir algumas exigências é~~cas no mundo _Oas tância para a efetivação_do entendimento nacional. Refiro-me
transações bancárias: caso contrário, os bancos continuarão à questão constituclOnal do limite das taxas de juros. Segundo
ignorando todo e qualquer valor ético, principa,lm~~te na sua o § 3~ do art. 192 aã. Constituiçâo Federal, ''das taxas de
dimensão social. Dessa maneira, não nos surpreendemos se jurõs -reais, nelas incluídas comissões e quaisquer outr~s remucontra a proposta da_ suspensão do sigilo b~ncá_rio ~m relação nerações direta ou "indiretarileitte refàidas â concessão de
ao FiscO, aprésenladi J:telo Presidente da República, forem crédito não poderão ser superiores a doze por cento ao ano;
deflagradas as mais hostis e sórdidas campanhas por parte a cobrança acima deste limite será conceituada como crime
daqueles que se encontram sobà~suspeita de f!a_udes ou de_ de usura, punido, em· todas as suas modalidades, nos termos
enriquecimento il{dTó. ---- que a lei determinar".
dfú:~fe,
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A meu ver, a sociedade brasileira reclama uma solução
para nossa crise económica, que possa, eventualmente, ser
atingida até mesmo de forma gradual e mais lenta. No entanto,
ela espera que se combatam, também, os abusos contra os
juros bancários exorbitante.s, que inviab~l~ia'pl os e~pté_sti_lllOS
bancários e elevam o::; va,lore~ çi~s prestações doscons.umidpres
a níveis estratosféricos: __ Assírp.~ sugiro.a inclusão de mais esse
itero entre todos os demais que constituirão a pautã das-discos~
sões do" eiltendimerità na-cional. A meu ver, deve-se buscar
um acordo, que seja- Seno e--tesoJuto e- que nos ·pet:tnífa· a·
aproximação progressiva do patamar constitucional relativo
às taxas de juros. A sugestão -reconheçp ;-constitui Q.esafio
ímpar para nossos econotnis_tªs_ ~ para toda a sociedade bt:asi~ _
leira, sobretudo porque se insere no bojo das medidas de
controle da inflação. ~as, nem por isso, devemos deixar de
buscar sua implementação.
_ __ _
_ __ _
Sr-. Presidente, Srs. Senadores, eVíâéntemen~e·, as pro~
postas que defendo não constituem a panacéia para os problemas económicos nacionais. No entanto, firmo-me em- sua defesa por considerá-las corajosas em seus propósitos e de longo
alcance em seusresultaP,p~.,Acim;;t de iudo~ .conshfe_!?~a_s_p_()r
tadoras de profundo .significado para nosso presente momento
político, qua-ridO, mrus·-uma vez, somos c01;1vidados a debater
fórinulas que nos levem ao entendimento nacional.
Acredito na efiCácia dessas propostas, Sr. Presidente, Srs.
Senadores, porque acfedito que não poderemos vencer a crise
que tomou conta. da Né}.çã9 .brasileira, se.Il!- quefiela eliminemos
as práticas seculares das frauQeS, da. co_n:_u_pção, do -~npquecimento ilícito e dos privilégios das elites.
.
Tenho a esperariça de que este Pars- h<iverá ainda de ter
os princípios da honestidade orientando s~u destino.
Era o que tinha a dizer,Sr. Preside~1e_. (Muito l:Je~D

O SR. PRESIDENTE (Lucídio Porte)la) - Concedo a
palavra ao nobre Se.nador Mareio Lacerda ..
O SR. MARCIO LACERDA (PMDB- MT. Pronuncia
o seguinte dis_c_urso.)- Sr. Presidente, Srs. __Sce_nadores, originário de um Estado eminentemente agrícola, é natural que
eu me sinta perplexo diante da decisão do Governo brasiíeiro
de fazer importações massivas de grãos para resolver o problema de escassez de alimentos e de abastecimento de víveres
de primeira necessidã.âe.
A monstruosa queda da safra agrlCola é indicatiVo de
que há pontos de estrailgúlamento.
O GOverriO Federal informa que h~ recursos da ordem
de ·cr$ 1 trilhão p~ra as operações de ctédito rural para a
presente safra, senQo 60% do mo_n_taqte .d,estinados aos mini
..
e pequenos produtores rurais.
O Banco do Brasil, até que seja criado<? Banco do CentroOeste, continua gerenciando o Fundo do Centro-Oeste, que
beneficia empresas produtoras sediadas !lO ,Centro~Oe_ste com
substancial parcela do Imposto de Renda e IPI, em cUmprimento ao contido no art. 159, inciso I, alín~ac, da ConstituiÇão
da República.
·
Os benefícios de recursos deste Fundo gozam do privilégiO de pagar 50% da correção mone-táiia pela utilização
dos recursos.
..
.. - _ __ .. -.
·
O sistema BNDES anuncia que dispõe de recursos para
apoiar empreendimentoS que guardem consonância com _as
suas Políticas OperacíOnais -que vigorafão- no cQrrente ano
e em 1992, visando ao objetivo principal de aumento da com~
. ,P.etitividade do sistema produtivo brasileiro. Os seus financia-
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ll!e'ntos SOfrem atu:ilizã.Ção mo-netária pela Taxa Referencial
(TR). . .
. ...•.•.. :
..
. ....... .

No setor agrícola e agropecuário, o Sistema BNDES está
apto a atender necessidades de finaiJ.c;iamento nas seguinteS
modalidades:
Programa de Agropecuária
Visa a atender aos empreendimentos competitivos de
gr'á:hde pOrte, destinados ã instalação e ampliação da capaci~
dade' produtiva agropecuária~ que apresentem ganhos de prod?tividade,_privilegian~o a inCoq><;'r:aç~o ~ a_difusãO de novos
conhecimentos tecnológicos. Os recursos deverão ser desti~
nados apenas a investimentos fixos em -.empreé-ndiinCmtos de
arande porte.
... Programa de Operação Conjuntas (POC) Automático
Destina::-se'ao financiam~nto de operações ilos segme-ntos
de carcinicultura, piscicultura, canicultura, sericicultura; reflorestamento e fruticultura irrigada·.-Empresa de qua~quer porte
será atendida; O~tursos deverão Ser direcion~âos_ para investimento fixo. Os -empreendimentos sediados· na -área do
Norte, Nordeste, Centro-Oeste, E_spírito Santo e treCho de
Minas Gerais, situado-no Polígono das Secas, são beneficiados
com 1 ponto a menos na taxa de juros (9% nessas- ái'e3.s
conhecidas como Regiâo I, contra 10% do restante do País,
chamado Região II).
Firlame Agrícola

' Em vigpr d~~de ~evereirO ·do corrente ano. Pode pleitear

r~cu:çso~ _d,este pr_ogrãma empfesa. de qúaiqúér Poité classifi~
cada no setor agrícola, inclusive cooperativas, e pessoas físicas.
O_ financiamentO destfna-se à compra de máquinas e- equipamentOS agrícOlaS~ De novo, são os seguintes os benefíciospara os empreendimentos sediados na Região 1:
- o BNDES participa com 65% do valor do equipamento
(contra 55% no re_stante do P~fs);_
_ _ _ _ . _
. -juros de 8,5% ao ano, enq1,1anto que são de_9,5%
· para as regiões restantes:
Vê-se bem, Pelo exposto; que fOi móritadO pelo' Governo
um arsenal de créditos e fii1ailciariteittos corri 6 Objetivó de
assegu!ar para 1992 uma safra agrícola adequada. Percebo,
entretanto, que nem tudo se passa- como· foi_ planejado nos
gabinetes de Brasília. Conforme dizia, a queda da safra agrícola no presente ano, obrigando o Governo a fazer importaç6es massivas de grãos, é claro indicativo de que algo não
vai bem.
Créditos chegam fora do te~po e com limites clefasados,
obrig~ndo a atrasar o plantio, a utilizar não adequadaritente
adubos e produzir safras abaixo do previsto.
NQ easo do Siste_ma BNDES, o r'dido de empréstimo
precisa ser aprovado por agente financeiro- autorizado que
se torila avalista da_ operação junto ao BNDES. Em Mato
Grç.sso, o agente no.rmalmente é o banco do Estado, o BE~
MAT, que, por qualquer razão, encontra dificuldade de obter
recursos do BNDES.
· ··
_
No dia 6 de junho, houve uma reunião entre o gerente
regional e técnicos do órgão central do"BNDES, v§ríos Secretários de E!!tado e a classe empr~sarial_ de Mato Grosso.
O PreSidente da OCEMAT: _ürganização_d~s Coó-pe~
rativas _de Mato Grosso, saiu da reunião desgostos_q_ com a
escaSsez de recursos para os projetas empresariais na região,,
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embora o discurso do· pessoal do BND ES 1nsistissé na disponíbilidade de recursos do Banco" que repassa verbas para o_ fiNAME e o POC, através do BEMAT, e de outros agentes

ORDEM DO DIA

' Devo dizer, a reSPeito desse descomp::rsso entfe o discurso
e a prática; qUe, ""bâ muito, se ap-regoa ·o aparo- ofi'dai'="âo~
pequeno e médio produtor, porém de_ concreto pouco tem

VOtação, em turno único, do Requerimento n~' 534, de
1991, de aUtoria dÕ ·senãdor CarlOs Patrocínio, solícitimdo,
no~ termos regimeQt.ais~ a tramit.ação cónjunta dos Pr_ojetos
de Lei da Câmara n~ 72, de 1989, e 40, de 1991, que tornam
obrigatória a indicação do Grupo Sangüfneo nas cédulas de
identi~ad~_e nas carteirasnacionais d_e, habilitaçiio.

financeii'Os: · --

-·

sido feito.

No que se refere às pesquisas desenvolvidas pela ~M
BRAPA, dezenas de experimentos deixaram _de che_gar até
o a:grícültor. QUãi:dõ à éXtêtiSiíO ruraf, :coin a extinção dâ
EM~RAlER.; o sietema ~siaciu'a! da EÍ\1ATE;Renco'nlradifi:
ctilQélqes ampliadas pat;a tornar eficientes _os _mecanismos de_
difusão.de.resultados de_pesquisas e de avanços tecnológicos
conseguidos pela EMBRAPA.
Ainda a política de garantia de preços que,- durante algum
tempo, estimulou a ampliação qa_ fronteira agrícola em tqdo
o Centro-Oeste e, __em especial, no Mato Grosso, trazendo
din~mis.mo e trabalho para o_ meio rural, foi ab-ruptamen-te
interrompido, de forma insensível, prejudicandq milhares de
agricultores -e um processo de criação de riquezas tão impor~
tan.te. para rÇ)mper a atual etapa de reces~ão Atle bloqueia
o .crêsl=in;tento dp l''\í~.
,.
.
.
. . _.
O Pot;Jer.Executivo Federal precisa cfiar mecanismos que
facilitem o acesso à infonilaç-6es -~õbre--opefações de financiamento disponíveis e derriocratízaf o sisteinã de ciédito exis--tente no País.
Durante a minha labutá como Deputado Fed~ral, na posição de Presidente da Comissão de Agricultura e Política_Ruràl
e Vice-Presiâente aa Comis-sãO de Assuntos FundiáriOs da
Câmara dos Deputados, conscientizei-me de Qlle-n.unca _houve
~~ 'pOlítica agiíC~Ia ·~efipJqa, 'efic;u eni pO~~o_ P~íS~ cqQ:io
que se verifi~ em, outr~ naçpes, por exemplo, nos Estados
Unidos. Lá, devido â lúcida política de incentivos ã produção
agrfCola, o pais· figura Como maior exportádor de produtos
agrícola do planeta.
_
_
Entre nós, o riscó e privatiVo áo agricultõr e- 0- Gove-rno
não toma J!ledidas ~c;!_e proteção à produção ãgtícola compatíveiS c_Ol11 a gravidade_ do problema. Tanto _assim_ que a anunciada criação d_e um-sistema de seguro rural até hoje não
foi implementada e até o PROAGRO Cóin ·todas as suas co·- · . ·
·
nhecidas limitaçõeS não fói.diiiãmizado: .. Poi- outro lado, no Brasil, _a área de decisão ecOnómica
sempre Viu a' agriQilltu:ra corno um ise-tOi~COt:npaftiffientado,
considerado apenas como porcentagem exíg_u~~_tlQ PIB, não_
se levando em consideração que é um setor de inúmeras atividades verticalizadas que _vão _desde o plantio até a ãgtoin~
dústria, responsável pelo emprego direto de quase m,etadç
da PC?pulação ~rasileira.
. ----~Sr. Presidente, Srs. Senadores, ao finalizar, e diante da
oportunidade do início da safra_ 91/92, encareÇ() a ne-Cessidadede o Goyemo Federal eliniin-ar ó descompaSs-o-~ntre o discurso
e a prática na alocação dOs recursos de crédito rural_ de _cu~tei_o e de investimento, -recursoS ·que irão s_erVír-~<jiii(>_~'ãlaV:ancã
para o crescimento da população de grã9 ~. de forma muito
~pecial, dar priorida-de, através do Banco do Brasil e BNDES,
ao financiamento dos pequenos e médios agricultores e às
atividades agropecuárias desenvolvidas no Centro-Oeste.
Era o que tinha a dizer. (Muito bem!)

-l-

-2VótaÇão, em priineiro turno; da Proposta de Emenda_
à Cons~ituição n 9 2, de ·1991, de autoria do Senador Affonso
Camargo e outros Senho.res Senad_ores, que dá nova redação
ao inciso-III do art. 155 da Constituição Federal.
. O SR. PRESIPENTE (Lucfdio Portella) - Está encerrada a sessão.
-(Levanta-se a sessdo às 17 horas e 45 minutos.)
DISCORSO PRONUNCIADO PELO SR. COV-.
. T1NHO JOIIGE NA SESSÃó"bE 20:9-199/ E QUE,.
ij:NTREGUE .À REVISÃO bó ·aRADOR, SERIA
PUBLICADO POSTERIORMENTE.

"O SR. COUi'INiiO JORGE. (PMDB -o PA. Pronuncia
o seguinte discursq.) ~-Sr. Presidente, SrS. S"enadores, é com
um misto de alegria e tristeza que volto a falar da nossa Amazó-nia: alegria, pela satisfação de disc~tir um-a região tão fascf:
nante_e tão importante para o Brasif; -triSteza, pela fárma
como_ a reg_ião está. abandonada pelas autoridades federais.
V<?lto, na verd_ad~, de uma viagem his~Qrica pela grande
rodovia Transamazónica, a_ BR-230. Acompanhando S. Ex~
o GoVernador do Pará, Jáder Btrbalho, realizamos na semana
passada uma viagein de quatro dias, camínhando do _extremo
oeste da Trans?~~ôriica, no Mu,nicípio·de ltãituba até o seu_
final, a leste, no Município de Marabá. Foram mil e duzentos
quilómetros de rodovia nas piores condições possíveis, em
que, para o cumprimentO dessa grande "maratona", o Go.vernador_J~c!_~_!__Barbalho, juntamente com sua equipe e acompanhado c;Je representantes de órgãos fedeiais que atuam nessa
região~ viu-se obrigado a percorrer esse trajeto difícil, muitas
v_ezes sem almoçar, sem jantar ou dormir. Foi a primeira
vez que um Governador do Pará fez uma viagem através
daquela rodovia. Volto dessa viagem convencido de que alguns brasileiros que falam da Amazóniã, Que discutem a Ama.:
zônia e que propõem ·sobre a Amazônia precisam conhecê-la
melhor, sobretudo membros do Governo Federal como o- Secretário do Meio Ambiente. Esse senhor profere discursos
muito polémicos no exterior, mas, apesar-da sUa fOi-maÇãotéCniCa reconhecida: desconhece em gr~.n..de parte a nossa rea_lidade amazónica e, por isto, emite conceitos muí!as vezes
equiv'?cados e irrec:yísla,s. Diria até que muitos ministros deveriam çonhecer a regiâ,o, e por que não o· PreSidente Collor?
Sua Excelência gbsta tanto de aventuras. Penso que seria
uma grande aventura conhecer a Amazôni~, navegar pelos
seus _rios, conhecer suas rodovias, conhecer seu abandono,
-Conhecer seu povo.
Mais uma vez constato e ratifico três fatos impOrtantes em relação à Ama?ônia; primeiro: há falta de um racional
O SR- PRESIDENTE (Lucfdio Portella) - Nada mais. conhecimento sócioeconômico e ambiental da realidade amahavendo a tratar, vou encerrar os trabalhos, designando para Wnic;:t. Há muito m<iis fantasias, equívocos e radicalismos;
a sessãq ordinária de amanhã a seguinte
- segundÔ, cada vez mais, evidenciam-se sucessivas Oinissões -
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e erros no processo de tomada de decisão em relação à Amazô~
nia, mesmo nos planos e prioridades que existiram no passado.
Lamentável é que, no presente, o Governo Federal p~Q t~m.

propostas, planos, programas, nem prioridades para a Amazónia, o que mostra claramente a sua ostensiva omissão ~m
relação a essa impoit<irite ·região; o terceiro aspecto é que
a Amazónia tem sido um laboratório, um campo de experiê-n-
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alocapgs recursos para a infra-estrutura física e SoCial da regiãO. O processo econô:rilico' cOmeÇOU i eclodir, inclusive foi
implantada na região uma usina de pi'odução âe álcool e açúcar.
, _ ,_ .
_ _Vinte anos se passaram:E Dós, nessa recente caminhada
histórica, acompanhando o Sr. Governador, constatamos como está no moinento a autrora tão discutida Transamazônica;
a região cresceu, inchou, em termos de população: mais; de
1 milhão ~e brasileiros, sulistas, nordestinos e paraenses, hoje
ali _estão.

cias, nem sempre positivas e alvissareiras, cito alguns dos
chamados megaprojeto_s: na área de transporte, a famosa
Transârrtazónica, tão polémica e discutida rodovia;· na área
de energia, a Hidrelétrica de Tucuruí, no Pará, e a Balbina,
O Sr. Epitácio Cafeteira - Permite V. Ex• um aparte?
no Amazonas, que apreselltam aspectos positivos e negativos;
e nos setores produtivos, para citar alguns projetas imporM
O SR. COUTINHO JORGE- Com satisfação, ouço o
tantes, poderemos lembrar o Projeto Jari, do milionário Lu.d_M aparte de V. Ex~
wig, que, larilentavelmente, foi malconduzido em sua fase
de implantação: Podemos lembrar, também, o Profeta "Carajás, hoje, de_ relativQ sucesso, além dos programas de incenM
O Sr. Epitácio Cafeteira - Prezado Senador Coutinho
ti vos fiscais·. projétos e programas queStionáveis oUffãQ, todos Jorge, nós, que lutamos pela Amazônia, no sentido de buscar
implantadoS nOs governos anteriores ao·atual, que de c_oru;r_e- melhores_dias para aquela gente~ temos falado sem_encontrar
eco. _"O Norte é o Norte, deix.eiri para lá o Norte." -0 que
to, nada fez.
Mas, hoje, gostaria -de cOncentrar a minha atenção_ nesse me assusfà,liOje, é que esses h~mens que _querem _"deixar
projeto polêmic::O~cjue é a Transarnazônica. Instalada há 20 para lá uNorte" ainda não_se_aperceberam de que m_is:sões.
anos, sob. a égid.e dos. Governos militares, a estrada, cuja ditas evangélicas, alienígenas~ diariamente se multiplicam na
implantaçãQ <::ausou celeumas, visava, sobretudo, a integr~ção Amazônia, de~~ro das t:!!giões indígenas; estão convivendo
e a ocupação: através de colonização de um eixo importante, com os índios, usando a religião" e se :assentando como "amiparalel6 ·ao grande rio Amazonas, na direção leste-oeste da gos" dos índios. Nós brasiTeírOs aparecemos como os bandiAmazônia. A-idéia eritconstruir uma rodovia que aproveitasse dos, como vt1ões da história. De repente, está aí o Emendão,
os núCl~os· urbanos_ básicos já assentadOS . na _grande floresta que pretende dar aos estrangeirOs o direito de .mineração e
Amaz6ni~a. a ;óomeçar por ftaituba e a terminar em Marabá,
lavra- em terras de ü:on.teira!;õ, em t_erras indígenas. Então,
tendo Clj)mo pon!O central o Município de Altamira.
aquilo que dizíamos antes, que esse Sr. Lutzenberger chamava
O. objetivà "básico, como dizia há pouco, era implantar pessoas importantes de ''babacas'', isso existe~ A cada dia
uma rodovia que integrasse as regiões dos três grandes afluen- o processo_ se _acelera, Se permitirmos a aprovação do Ementes do rio Amazônia: Tapajós, Xingo e Tocantins- baseada dão e deixarmos a porta aberta para essa-gente, não se iluda,
num programa de colonização, visando a ocupação racional não serão os _brasileiros que _irão_ entrar nessas terras. Estão
daquela imensa floresta por um lado, e a solução de alguns querendo preservar as terras não_ para os índios, mas para
problemas sociais de outras plagas brasileiras, estímulando eles porque já estão sabendo das riquezas existentes na Amaa migração de colonos do Sul e_ Nprdest~ do Brasil~ qu~ tinham zônia - não quero dizer que haja um plano orquestrado
·
_
___ _ para deixar a Amazôniã abandonada e que os brasileiros saiam.
carência de terra na suaS regiões.
Ao longo da Transamazônica se implantaram vicinais de de lá. Mas a impressão que dá__ éJ~ssa. POrque o Dr. Lutzen5 _em5km; e de 100 em 100 km asconhecidasagrovilas, visando berger é contra uma estrada de ferro_ que liga a Am3.zônia
a integração urbana-rural, e os colonos_ for;;un at_raíd_os por ao Pacífico. Ele é contra qualquer ação que poSsa representar
promessas fantasiosas dó Governo FeQeral. IQ.Çh,J.siv!! coQpe- O êXódõ- populacional da Amazônia, mas- em oUtro sentido _
rativas importantes, como o Cotrijur, do Rio Grande do Sul, te~nho a _certe:z:a_ de que ele _é a_ favor~ Querõ aproveitar o
foram cativadas inic;iÇLlmente, para aquele projeto. AglomeM discurso de V. EX~ para nele fnsenreste gi'ito de alerta: essa
rados populacionais novos foram implantados ao longo da gente quer internacionalizar a Amazônia! Recebi corresponTransantazônica a p·artir de 1992, tendo sido introd!J.Zidos dê~c.ia_ ~e -~·ülita~es, principalmente· da Marinha, congratunovos produtos agrícolas como cacau, pimentaMdoMreino e~ lando-se com a posição que ti:ú1ho assumido -em defesa da
sobretudo, a cana.;-de-açúcar, em face das excelentes faixas -A~_~zô:~ia. Entre as Forças Armadas, talvez a Marinha seja
de terras, inclusive de terra roxa, ali existentes. E tudo isso a maiS presente na Amazônia, cuidando, exatamente, da_ navefoi implantado num_ espírito de euforia e de_ certeia_de que gaçãonaquela Região. Acho necessáriã. uma-Vísita do PresiM
ali se inciava a redenção daquela região.
-- dente ã Amazônia. Se Sua_ Excelência quiser, a aVentura é
A infra-estrutura social, ilustres Senadores, também foi válida, poderá subir, por exemplo, o Rio Amazonas no seu
inicialmente viabilizada com alguns flagrantes equívocos. Ao jet-ski. Será um sucesso; e conhecerá os problemas da Amazôlongo da Transamazônica, só para exemplificar, foram implan- nia, de jet ski, e como vivem e morrem os nossos irmãos
tadas pequenas escolas. Mas lamentavelmente planejadas, em da Ama:z;ônia. Quero me congratular com V. Ex~ que sempre
Brasília, escolas que esqueciam o ambiente climático da Ama- traz a esta Casa .ãssuntos oportunos e necessários ao de.bate.
zónia, verdadeiras c.abç:as de fósforos, cobertas_ com telha de
O SR. COUTINIÍO JORGE -:- Senador Epitácio Caiealumínio, totalmente inadequadas à região, em que o alUno teira, o seu aparte foi bastante oportuno. ConcOrao -Com V.
preferia ter aulas fora da escola. Era, no entanto, um período Ex~ quando diz Que o próprio Presidente poderia aproveitar
de esperanças e de promessas oficiais.
Q seu espírito"- de aventura e perlustrar a nossa Amazônia
Em verdade, os primeiros anos de implantação contaram pelos seus rios, pelas suas rodovias, aproveitando para fazer
com um apoio maior ou menor do Governo Federal. A própria esporte, mas, na realidade, conhecendo a problemática regioSudam possuía programas como o Polamazônia, quando eram _ nal.
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Eu diria que falta ao nosso Presidente da Repúblicã CoFederal, ·que atua~a no Êstado dÕ Amazonas e que era meu
nhecer melhor o Brasil, para tomar decisões coerentes e exeirmão, Wilson Calmon. tomou a iniciativa -de apresentar um
qüível para a nossa Nação.
- -projeto destinando também um percentual dos orçamentos
O Sr_ Epitácio Cafeteira - Ele pode não estar conhe- pUbJico·s para a Amazônia. Desgraçadamente, após a vitória
cendo muito o Brasil, mas com certeza o mundo ele está do Movimento de 1964, essas duas vinculações constitucionais
foram abolidas, com grave· dano não apenas para o Nordeste
conhecendo.
~-mas também para a Amazônia. Não é possível, nobre Senador
O SR- COúnllíHO JORGE - Concordo também que
Coutinho Jorge, diante dõ quadro dramático que V. E~ está
devemos ter cautelas quanto âs emendas que a1 estão, para
píittando de. maneira tão magistral, que continue a dominar
preservar os inte.tesses brasileiros na Amazônia. Não tenhaem nosso Pa:ís e"ifsa insensibilidade em relação ao problema
mos dúvida.
angustioso da Amazônia". É pena que, _I!a -~~_nhã de hoje,
Vamos ter que estar alertas, porque o Emendão traz este plenário não _esteja repfeto, porque V. E~ teria o apoio
realmente alguns impactos negativos para os Municípios, para
unânime dos representantes do povo brasileiro em todas as
os Estados e, evidentemente, para a nossa região, a Amazônia,
unidades da Federação. Renóvo as minhas felicitações, ·estoü
sobretudo, ao-negociar o Emendão, se f~r o c3:so-1 para que
Certo que, com a combativídade que o caracteriza, X". Ex~
um compromisso mínimo seja firmado para que po·ssamos,
levará à frente, com pleno êxito, esta cruzada benemérita.
entre outras coisas, viabilizar o desenvolvimento da Amazônia
Muito obrigado.
e mantê-la totalmente em mãos brasjleiras.

Prossigo, Sr. Presid_ente.
Nessa nossa viageni verificamos que na Transainazônica
de hoje surgiram novos núcleos, novos municípios sem a infraestrutura adequada. E o que lamentamos -dizer é que,' no
percurso de 1.200 quilómetros, encontramos uma rodovia destruída, estradas vicinais totalmente desaparecidas; pontes caídas, algumas queimadas pela revolta dos colonos abandonados
que o Governo Federal, na implantação do programa da Trans~azônica, levou para lá, com promessas de uma nova vida;
colonos faziam parar nossa comitiVa e diziam: "Gov_emador,
não podemos mais ficar aqui." Relembro um dos relatos:
"Produzimos doi's sacos de feijão e precisamos _dar um para
que alguém os transporte para a beira da Transamazônica,
e mais outra parcela para levá-los até_ltm povoado para vender.
E acabamos vendendo somente meio saco dos_ doif) qu_e produzimos".
Sem poder comercializar os produtos Peio-l'reço justo,
os colonos;muitos provenientes do sul do País, não têm condiç6es de comprar um chinelo, uma camisa, eitfim, o mínimo
necessário para a própria sobrevivência. Estão abandonando
suas terras, num país que precisa de mais empregos, produção
e da fixação do homem no campo.
__
Se não houver uma providência urgente, os 1.200 quilómetros da Transamazônica ficarão totalmente intrafegável.
Durante o verão forte p tráfego-.na estrada é pOssível '?om,
dificuldades, mas a partir das primeiras chuvas que se avizi. nham, e COliJO o índice pluviométrico na região é-_elevado,
a Transamazônic:f poderá ficar destruída.
O Sr. João Calmon- Permite-me V. Ex' um aparte,
nobre Senador CoutinhO Jorge?
O SR- COUTINHO JORGE- Com satisfação; i:ruÇo- 6
aparte do nobre Senador João Calmon.
o Sr- Jolio Calmon - Nobre Senador Coutiitho Jorge,
inicialmente devo felicitá-lo pela sua primorosa oração que
representa, sem dúvida nenhuma, um grito de alerta, um pedido de socorro_ a essa área amazônica, ·que~- pot incrível que
possa parecer, tem mais impacto mundial do que qualquer
outra região do Brasil.
Durante muitos anos nos preoeupainó~,-conr a seca do
Nordeste, fenômeno que obrigou o- Constituinte- braSileiro
a incluir um percentual da receita de impostos federais para
.o combate :fesse flagelo climático. Posteriormente --e teve
e~ episódio uma participação si~nificativa -; um Deputado
c":.

O SR. COUTINHO JORGE __:__Nobre Semicfor _João Calinón,- a:gáideç-o a V. EX• peta apiirú: e compreen~o ã- sUa
visão de brasileiro, nos apoiando nessa revolta que reflete
o desprezo do Poder Público Federal em relação a A!tlazónica.
E aproveito para dizer. nObres Senadoies, que o abandono
da região é tão gi'ande, a irresponsabilidade tão flagrante
que o_ Orçamento de 1991, para a manutenção da Rodovia
Transamazónica, uma das mais Comple-xas da região~ conforR
me declarações do Diretor dó próprio DNER, é de exatamente
16 milhões de cruzeiros para preservar cada um dos -~º_gu~l§: _
metros de rodovia- quantia irrisó'riá -e ridícula: Entendemos
a preocupação do DNER, mas o ptoblema é de decisão do
Governo Federal, que não dá a mínima prioridade ao menos
para manter um projeto que é de sua responsabilidade não
destruir.
Na verdady, .Srs. Senaclores, a Amazôniat para o GOVeriiO __::-Concordo., Senador João Calmon -representa um grande
marketing internacional, mas as decisões efetivaS em seu favor
são secundárias e irrelevantes~ refletindo o nível de omissão
do Governo Federal em relação à Amazónia.
O Sr. Nelson Cãrneiro ~ Perinite-me um apárte, nobfé
Senador Coutinho Jorge?__
O SR- COUTINHO JORGE- Pois não, nobre Semidor
Nelson Carneiro.
O Sr. NelsOn-Carlieil-o- V. Ex~ citou uffia cifia e ãgoia
vejo que ela é tão mesquiilha diante de u~a -só resolução
do MiniStério da Educação, que foi objeto de exame pelo
Tribunal de Contas; que acabou pedindo a atenção do Governo. Aqui está: "Anexo. n9 1, da Ata n9 40, de 28 de agosto:
Alilllentos_ destinadosà Jllerenda e_scolar'_'. Veja V. Ex' que
-3;. iÍnprensã braSileirã. cri-tÍca a Fufl4ilção de_ AssístêpCia ao
Estudante, que é órgão do Ministério da Educação, porque,
no último dia do antigo Ministro, fechou uma compra de
120 milhões de dólares em alimentos destinados à merenda
escolar. Veja V. Ex•: o dobro do que o Governo destina
durante um ano para at~nder à manutenção d3:_ Irãnsam3:zónic3..
-- - - Veja V. Ex• o disparate em que se constituem esse e outros .
atos do Gov~rno_!
O SR- l.<lúTINHO JORGE- Agradeço, nobre Senador
Nelson Carneiro, e lembro também outro exemplo importante. O Governo Federal implantou na Transamazônia, numa
faixa de terra roxa, o. projf:t.o· chamado Abraham ..:Lincoln.
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uma usina de açúcar e álcool, tendo o Incra como ..coorde- Brasil precisa, ele se lembra que tem a Amaz.ónia, ele se
nador; lamentavelmente, apesar de os produtores plantarem lembra de ir lá buscar os seus_ recunos~ somente nesses moa cana, quase todos os anos há um grave problema no recebi- mentos, lastimavelmente.
mento_ e pagamento desse produto pelo Incra. Agora, por
O SR. COUTINHO JORGE - Agradeço pelo aparte
exemplo, mais de 70 dias após a safra estar pronta para ser
colhida, até agora não foi iniciado o processo de industria- de V. Ex• Senador Almir Gabriel, que conhece muito bem
lização. Os produtores estão desesperados, sem recursos, cor- aquelã. região. Esses quatro dias em que lá estivemos, peregrinando dia e noite, tivemos- ã opOrtunidade de parar em todos
rendo o risc_o de perderem parte da safra.
Mas ~eu dizia_-:- além do Orçamento de 1991, fomos oS Municípios antigos e noVos, vilas e agrovilas, constatamos
compulsar o de 1992, para ver se contemplava alguma dotação que a brasilidade _ainda existe naqtie~a região. O~ ~lo_nos
paravam a comitiva com bandeiras do Pará e do Br~si!_, pediam
para a Transamazônica; verificamos que os re"cui"sós previstos
que descêssemos para discutir juntos os sep.s problemas gravíspara 1992 s_ão.ainda_menores que os previstos para 1991. O
que é um absurdo imperdoável, obrigando-nos a lutar para simos. Isso nQS_ obrígou a mudar tod13- _a estratégia da viage:'?
inserir rec&rsos_ no referido orçamento __visando recuperar a ---·como disse há pouCo ,....,..., iinpedindo-nos várias vezes de
almoçar, jantar e até dormir para, até de madrugada, atender,
rodovia.'
Eu diria que a Transamazónica, na Verdade, é ufna amos- em quatro dias, a todas as comllnid~.d~s.~o lol).go da 1;'~af?._S_a.
_.
tra da forma como o Governo Federal trata os seus projetes in~iônica._
Realmente, foi uma notável experi~ncia histórica para
na região Amazónica.
todos.
Como- eu- disse_ há pouco, a Amazônia é-- urri ~e-Xcelente
símbolo para efeito de mídia internació'nal; é algo impõrtante
Frente a tantos problemas e Omissões, o Gov_ernador Jápara o Brasil e para o mundo, mas o Governo Federal a der Barbalho decidiu montar um grande mutirão para salvar
usa apenas.para efeito de mfdia externa. Lamentavelmente, o que resta da Transamazónica, juntamente com as prefeitUras
não a leva sério intername·n:!e.
__ da.r.egião, na tentativa de prepará-la para enfrentar o inverno
que se aproxima. Além disso, aprovou uma séiie de pleitos
O Sr. Almir GabrieJ-,Permite·me V. Ex• um aparte?
em favor dos municípios da- re-gião.
S._ Ex~ )evou esses dados documentados a uma au_diência
O SR. COUTI,NHO JORGE- Pois não.
que solicitou ao Presidente Fernando Collor, para relatar a
O
Alm.ir Gabriel-Seriador CoUtinho Jorge, aTransa- Sua Excelência a real situação e pedir urgentes providências
mazônicá foi feitá segundo uma grande mentira, que foí a para a_ região e sua gente. _
'
·
mentira de dar terra a homens sem terra. Era mentira, p-orque
Sabemos que uma gránde comissão da Transamazônica
o GoveniO jamais pretendeu resolver o problema dos homens, encontra-se" em Brasília representada por colonos, comercia-nnas suas terras, fazendo reforma agrária no Sudeste, no Cen- tes e professoreS tentando sensibilizar as autorida_des federais
tro'-Oe_stÇ>e, sobretudo, no Nordeste. Este é o grailâe poiltO para esse-grave problema. Para conseguir uma audiência com
inicial. Na ver~ade, no momento em que ele fez a Transama- o-p-residente Collõr, eles usaram_o eJS:pediente de se deitar
zônica e a abandonou, cumpria aquilo que na épocâ era verda- na rampa do Planalto, esta semana, e o Presidente Collor
deiro. Mais uma vez, ele escondia o problema da contradição aceitou ouvir os representantes da Transa:mazônica, promeentre a pobreza e a riqueza, nas diVersas regiões d<! Brasil. tendo adotar algumas providências. Toma:ta -que·sefavetdade,
Lastimavelmente, é veradadeiro por inteiro-o que V. Ex~ está mas pouco· acredito. Entretanto, vamos esperar mais uma
dizendp. Gom a construção da Transamazónica, O GOVerno vez. COmo diSse, fá que o Senhor Presidente da República
apenas tamponou um problema, num determinãdo mOmento, gosta de aventuras, que faça maiS essa, e Conheça a realidade
quando poderia ser explosivo nas outras regiões, e depois gritante, sofrida, miseráve'I da Amazónia e, Sobretudo, da
a abandonou. A Transamazônica está totalmente abandona- Transamazónica, -onde existem milhares de brasileiros, abanda. No e~tan:to, lá existem agricultores cOm en:prme.-potençial, donados à própria sorte-.
Para concluir, Sr. Presidente, eu diria que, na verdade,
que já tinham ~rido de outras regiões, como _a região Sudeste,
com gr~nde e~periência, que conseguiram -ferras em extensão ó- que--é -preciso para a Amàzórlia-- é- conbeeê-la melhor.Cobastante razoável - el)l i:nuitos locais~ da melhor qua~ida4_e nhecer cientificamente,_ tecnicainente, politicamente asUei rea-e, no entanto, esses agricultores estão _abandon_ad_()_s â_s0:a ,lidade glObal, para que se ·possa falar sobre ela com niais
própria sorte. Tive Oportunidade de colocar, no Orçanierifo clareza e verdade e sobretudo, para que se possam propor
do ano retd.sado, recursos destinados ao encabeçam~nto das coerentemente planos e programas de trabalho viáveis. Para
pontes e à r:ecuperação -de ãp'roximadamente 270 ponteS da isso, precisamos urgentemente do zoneam.ento econômico e
pr6piiil. Ttartsamazônica. O Governo fez, mais urõa ·vez, uma ecológico para a regiã<?, que _vai definii'-aS áptidões, as áreas
escamoteaçclo, só eritregando os recursos para o DNER' no que devem ser reservadas, ou preservadas, as áreas especiais
final do ano, quando os valores pela inflação haviam~Se redu- que devem ser criadas, tais como as reserVas indígenas e as
zido a 115 do valor iniCial. Obviamente, não deu para restaurar áreas que devem ser destinadas às atividades produtivas da
o que hav'ia sido proposto. Concordo em gênero, número agricultura, pecuária, indústria e mineração, sem agressõ_es
e grau com o discurso de revolt~ de V. ~x•, alerta!ldo m11is ao. meio ambiente. _A -Amazônia tem que ter as condições
uma vez o Governo, mas terrió que todas as reuniões que nl.íÍlimas para desenvolver-se, para crescer, conCiliaDdo os inforam feitas Da T!ai:isãliiaiônlca, em Altamira, com uma mobi- teresses dos aroazônidas e :brasileiros _que ali vivem Com os
lização enorme dos trabalhadores de todos os Municípíos, interesses da ecologia.
_
_
Não podemos aceitar o radicalismo extremado dos que
juntamente com esse discurso de V. Ex•, temo que ~udo isso
caia na insensibilidade do Governo para o problema, porque querem destruí-la de forma inconseqüente ou dos que querem
isso faz pafte do_ conjunto maior do que ele pensa. A Amazônia tomá-la intocável. Temos _que conciliar os interesses- cOnfli~6 é lembrada nos momentos de crise nacional. Quando o _ tantes desenvolvendo-a em favor dos amazónídas e do Brasil.
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Com o zónéamento económico-ecOlógiCo seria _p-qssív~l_ a delegação de ~otp.petência que Ihé fcü otitoigada pelo Ato
passar a tratar a região Amazónica com critério, cOm defini- Qa Comissão Diretora no 2, de 1973, e tendo em vista o q_ue
ções claras d~ i"rioridades e, com isso, implantar um piano consta no Processo n' 015628!91-4, re<olve designai ÉbENA

de desenvolvimento integrado e racional para a região. Mas,
enquanto isso não vem, é preciso definir um plariO de emergéncia para salvar a- Amazónia. É preciso definir politicas
económiças e sociais claras, coisa que não ternos no atual
Governo. Aliá~.• de todos os governos, de 1964 para cá, o
Governo mais Omisso em relação â regiã9 AmazóniCa é, sem
dúvida, o Governo COllor.
Por isso mesmo é que neste dia estamos convocando o Sr. Ministro da-frifra-ES1rutura, João Santana, através de requerimento, para que venha explicar, aqui no plenário do
Sen!ido, o estado de _calamidade em que se encontra a rodovia
-:{:rãnsamazônica, além da programação toda do sistema viário
fêderal da região Amazônica, bem como a programação federal voltada à geração de energia elétrica para a região.
Per isso, Srs. Senadores, este requerimento é relevante,
é importante para-que o Ministro da Infra-Estrutura: -que
abarca esses segmentos setoriais da infra-estrutura física, possa
vir aqui," de-viva voz, discutir com os Senadores da Amazóniaque aqui estão, a respeito da omissão e da irreSpõTISabilid3.de
do Governo Federal em relação a esta grande região.
Concluindo, afirmo a V. EX'! que o PMDB vai discutir
a$._pr""opostas do chamado Emendão, sugerido pelo Governo
CõÍÍor, mas vai ter cautela, muita cautela em relação àqueles
impactos negatívos que esse Emend~o possa trazer às regiões
mais carentes do Brasil, como a Amazónia e o Nordeste.
Para isso, para que possamos "negociar" o Emendão, para
um Governo que está perdido em relação ao Brasil e totalmente omisso em relação à Amazónia, temOs de discutir também, ao lado das emendas constitucionais, oS impactos que
elas irão criai na geração do superávit do Governo Federal,
e em que prioridades esses recursos serão alocados.
O Emendão visa gerar Uma capacidade de illvestimento,
para o Governo, objetivando induzir a g_eração de emprego
de renda, por isso temos que discutir, pelo menos um programa mínimo para o Brasil, e, dentro dele, as mínimas condições
para regiões subdesenvolvidas ou atrasadas, como a Amazónia
e o Nordeste. Esta, realmente, deve ser uma das condicionalidades que os Senadores, os políticos dessas regiões devem
impor à aprovação. se for_ o caso, desse "pacotão" que aí
está.
·
Srs. Senadores, através do nosso pronuncianiento, sobretudo deste requerimento que faço de convocação ao Ministro
da Infra-Estrutura, encerro, mais uma vez, corilo disse no
início, a minha fal3_sobre a nossa Amazônía. É-ümã. grand~
alegria falar dessa grande Região, mas també_m é frustrante
verificar, mais orna vez, o escj_ueeimentb enl que o mesmo
está relegado.
Muito obrigado.
.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!)

ATO DO PRESIDENTE
ATO DO PRESIDENTE N• 694, DE 1991
O Presidente do Senado Federal, no uso ·da sua competência regimental e regulamentar, e de conformidade com

DINIZ VIANNA, Técnico Legislativo, Área de Processo Legislativo, Classe "Especial", Padrão III, do Quadro Permanente do Senado Federal, para exercer. em substituição. o
cargo em ComisSão, de Diretora da Secretaria de Documentação e Informação; no período de 14 de outubro a 13 de
novembro de 1991, durante o impedimento da titular.
Senado Federal, 24 de setembro de 1991. - Senador
Mauro Benevides, Pre?idente.

PORTARIA DO I' SECRETÁRIO
PORTARIA N• 35, DE !991
O Primeiro Secretário do Senado Federal, no uso dassuas atribuições regimentais, resolv_e:
Designar GOITACAZ BRASÓNIO PEDROSO DE
ALBUQUERQUE, Analista Legislativo, TÂNIA MARA
CAMARGO FALBO ALVES DA CRUZ, Analista Legislativo, e DERALDO RUAS GUIMARÃES, Analista Legislativo, para, sob a presidência do primeirO, integrarem-Comissão de Inquérito incumbida de apurar os fatos constantes dos
Processos n~ 004151/91-7 e 014894/91-2, e dar prosseguimento
às apurações sobre o desaparecimento do Processo n"'
004736190-7.

Senado Federal, 24 de setembro de 1991. -.Senador
Dirceu Carneiro, Primeiro Secretário.

CONSELHO DE SUPERVISÃO DO CEGRAF
ATO N• 2, DE 1991
DO PRESIDENTE DO CONSELHO DÉ
SUPERVISÃO DO CEGRAF
O Presidente do Conselho_ de Supervisão do Cegraf, .no
uso das atribuições que lhe confere o art, 21, do Ato n<:> 10/79
- Regulamento do Centro Gráfico do Senado Federal, resolve:
Dispensar da função de Secretário do Conselho de Supervisão. por ter sido colocado à disposição do Senado Federal,
o servidor MAURÍCIO SILVA, a partir de I' de outubro
de 1991.
Brasília-DF, 18 de setembro de 1991.- Senador Dirceu
Carneiro, 1~ Secretário do Senado Federal e -Presidente do
Conselho de Supervisão do Cegraf.
ATO N• 3, DE 1991
DO PRESIDENTE DO CONSELHO DE
SUPERVISÃO DO Ci;;GRAF
O Presidente do ConSelhO de Supervisão do Cegraf, no
uso das atribuições que lhe confere o art. 21, do Ato n' 10179,
Regulamento do Centro Gráfico do Senado Federal, resolve:
Designar para exercer a função de Secretário do Conselho
de Supervisão do Cegraf, o servidor VALDEQUE VAZ DE
SOUZA, a partir de i' de outubro de 1991.
Brasma, 18 de setembro de 1991.- Senador Dirceu Carneiro, 19 Secretário do Senado Federal e Presidente do Conselho de Supervisão do Cegraf.
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Faço saber que o Congresso'Nacíonal aprovou, e eu, Mauro Benevides, Presidente do Senado
Federal, nos termos do art. 48, item 28, do Regimento-Interno, promulgo o seguinte.
DECRETO LEGISLATIVO N• 195, DE 1991

Aprova o texto do Acordo, por Troca de Notas, para a modificação do regime operacional do acordo sobre transportes áreas, de 6 de julho de 1976, celebrado entre o Governo
da República Federativa do Brasil e o Governo do Reino dos Países Baixos, em Brasília, a
17 de agosto de 1989.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 19 É aprovado o texto do Acordo, por Troca de Notas, para a modificação do regime
operacional do acordo sobre transportes aéreos, de 6 de julho de 1976, celebrado entre o Governo da.
República Federativa do Brasil e o Governo do Reino dos Países Baixos, em Brasília, a !,'7 de agosto
de 1989.
Parágrafo único. São sujeitos à aprovação do Congresso Nacional quaisquer atos que possam
resultar em revisão do referido acordo, bem como quaisquer ajustes complementares que, nos termos
do· art. 49, inciso 1, da Constituição Federal, acarretem encargos ou compromissos gravosos ao património
nacional.
Art. 2' Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 24 de setembro de 1991.- Senador Mauro Benevides, Presidente.
Em 8 de novembro de 1989
DTCIDE·IIDAI/38/ETRA/PAJ/LOO H23
A Sua Excelência o Senhor
Jonkheer Hubert Marie Van Nispen Tot SeVenaer,
Embaixador Extraordinário e Plenipotenciárjo do
Reino dos Países Baixos

Senhor Embaixador,
Tenho a honra de acusar recebimento da Nota n" 2196,
de 17 de agosto de 1989, cujo teor, em português, é o segui~te:
"Excefêncía, .
Tenho a honra de, ao referir-me à Reuriião de Consulta
entre Autoridades Aeronáuticas dos Países Baixos e do Brasil,
realizada na Haia, de 13 a 18 de junho de 1988, propor em
nome do Governo do Reino dos Países Baixos que um novo
Artigo 7 (bis) seja inserido no texto do Acordo sobre Trans-

portes Aéreos entre o Governo do Reino dos Países_ Baixos
e o Governo da República Federativa do Brasil, concluído
em Brasilia, a 6 de julho de 1976, e suas Emendas, o qual
terá a seguinte redação;
"Artigo. 7 (bis)
Segurança da aviação.
a) Em conformidade com os direitos e obrigações que
lhes impõe o Direito Internacional, as Partes Contratantes
reafirmani que sua obrigaçãO mútua de proteger a aviação
civil contra atas de interferência iJícíta, promoverido sua segurariÇa, constitui pinte integrante do presente Acordo. Sem
limitar a validade geral de seus direitoS e obrigações resultantes
do Direito Internacional, as Partes Contratantes atuarão, emparticular, segU.ridõ as disposfçoes·cta Convenção sobre as Inlrações e Certos outros Atas Cometidos â Bordo das Aero-

6402 Quinta-feira 26

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçao II)

Setembro de 1991

EXPEDIENTE
CENTRO OitAPIOO DO SENADO PEDERAL

DJÁIIIO DO OONORESSO IL\CIIONAL

PASSOS PÓRTO
Dlro.,r-Oeral do S.uclo Pcdcral
AGACJEL DA SD.VA MAIA Direlor Ezeaativo

1.,.... oob ~da Meta do Scudo Pcdcral
ASSINATURAS

CARLOS HOMERO VIEIRA NINA
Di:relor Adõiltn.tivo
LUIZ CARLOS DE IIASI'OS
Direlor lad.miaJ
PLORIAN AUGUS'IO OOUilNHO MADRUGA
Dirctor Adjuto

-·-·-··-··-·-·-·-·-·

naves, assinada em Tóquio eril 14 de setembro de 1963; da
Convenção para a RepressãO ao Apoderamento Ilícito de Aeronaves, firmada na Haia, em 16 de dezembro de 1970, _e
da Convenção para a Repressão de A tos Ilícito Contra a S~gurança da Aviação Civj}, assinada em Montreal, em 23 de setembro de 1971, e outros atos multilaterais relativos â segurança-da a \dação, que obriguem ambas as PartesContr3.tántes.

b) As Partes Contratantes prestar-se-ão mutuamente toda a ajuda necessária solicitada para impedir atos de apoderamenta ilícito de aeronaves civiS e outros atos. ilícitOs contra
a segurança dessas aeronaves, seus passageiros e tripulações,
aeroportos e instalações de navegação aérea, e qualquer outra
ameaça contra a segurança da aviação civil.

- Q$ 3.519,65

Tingem 2.1110 cxemplarea.

a bagagem de mão. as_ bagagens, a carga e as provisões de
bordO, antes e durante o embarque ou saída da aeronave.
e) Em caso de incidente ou ameaça de incidente de apoderamento ilícito de aeronaves cívis_.qu de outros atos ilícitos
contr_a a segurança de tais aeronaves, de seus passageiros e
tripulações, de aeroportos ou instalações e serviços de navegação aérea, as partes Contratantes assistir-se-_a_o, mutuamente, facilitando as comunicações e outras medidas apropriadas,
destinadas a pôr termo de forma rápida e segura a tal incidente
ou ameaça".

Caso a proposta acima seja aceitável para o Governo
da República Federativa do Brasil, tenho a honra de propor
que a presente Nota, juntamente com a Nota de resposta
em que Vossa Excelência expresse sua concordância, constic) As Partes Contratantes atuarão, em süas relações mú- tuam um Acordo entre o Reino __dos Países Baixos e a Repútuas, segundo as disposições sobre a segurança da aviação blica Federativa do Brasil, a entrar em vigor na data em que
estabelecidas pela Organjzação da A viação Civil InternacioiJal o Governo do Reino dos Países Baixos e o GoVérno da Repú- e que se denominam Anexos à co-nvenção sohre Aviação blica Federativa do Brasil se informem mutuamente, por escríCivil Internacional, na medida em que tais disposições sobre to, do cumprimento dos respectivos requisitos constituCionais.
segurança sejam aplicáveis às Partes; as Pã!tes ·exigirão- que
Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Exceos operadores de aeronaves por elas matriculadas, os opera- lência os protestos da minha mais alta consideração.
dores de aeronaves que tenham sua sede principal ou residênH. Van Nispen Tot Sevenaer
cia permanente em seu território, e os operadores de aeroEmbaixador do Reino dos Países BaiXos".
portos _situados em seu território atuem em conformidade_con:t
2. Em resposta, informo Vossa Excelência de que o
as referidas disposições sobre a segurança da aviação:
Governo brasileiro concorda com os termos da Nota acima
d) Cada Parte Contratante concOrda em exigir-- que -tfS -- transcrita, a qual, juntamente com a presente, passará a constioperadores de aeronaves observem as disposições sobre a sew tuir um Acordo entre nossos dois Governos, a entrar em
gurança da aviação mencionadas no parágrafo "C" deste Arti- vigor na data da troca de Notas em que cada Governo informe
go, exigidas pela outra Parte Contratante em relação~ entra- o outro do cumprimento dos respectivos requisitos constituda, saída ou permanência no territóiio dessa Parte Contra- cionais.
tante. Cada Parte Contratante aSsegurar-se-á de _que em seu
Aproveito a Oporiuri'idade para renovar a Vossa Exceterrit6rio Se aplicam efetivamente medidas adequadas para lência-os prOteStos da minha mais alta consideração. Roberto
proteger a aeronave e inspecionar os pasSageiros, a tripulação, de Abreu Sodré.

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, e eu, Mauro Benevides, Presidente do Senado
federal, nos termos do art. 48, item 28, do Regimento Interno, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO N• 196, DE 1991

Homologa o ato do Conselho Monetário Nacional que autorizou a emissão adicional
de papel-moeda, no exercício de 1988, no valor de NCz$ 570.900.000.000,00 (quinhentos e
setenta bilhões e novecentos milhóes de cruzados novos).
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O Congresso Nacional decreta:
~
~
~
Art. I" É homologado o ato do Conselho Monetário Nacional que autorizou a emissãO de papelmoeda, no exercício de 1988, no valor de NCz$ 570.900.000.000,00 (quinhentos e setenta bilhões e novecentos
milhões de. cruzados novos).
Art. 2• Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 25 de setembro de 1991.- Senador Mauro Benevides, Presidente.
Faço saber que o Congresso Naeíunal aprovou, e eu, Mauro Benevides, Presidente ~do Senado
Federal, nos termos do art. 48, item 28; do Regimento Interno, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO N• 197, DE 1991
Aprova o texto do Tratado para a Constituição de um Mercado Comum entre a
República Federativa do Brasil, a República Argentina, a República do Paraguai e a República
Oriental do Uruguai, firmado em Assunção, em 26 de março de 1991.
O Congresso Nacional decreta:
~
__
Art. 1• É aprovado o texto do Tratado para a Constituição de um Mercado Comum a República
Federativa do Brasil, a República Argentina, a República do Paraguai e a República Oriental do Uruguai,
..
~ _____ _
firmado em Assunção, em 26 de março de 1991..
Parágrafo único. São sujeitos à aprovação do COngresso Nacional quaisquer atas que possam
resultar em revisão do presente Tratado, bem como quaisquer ajustes complementares que, nos termos
do art. 49, inciso I da Constituição Federal, acarretem encargos ou compromissos gravosos ao património
nacional.

Art. 2• Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 25 de setembro de 1991.- Senador Mauro Benevides, Presidente.

TRATADO PARA A CONSTlTUIÇÃOJ)E UM
MERCADO COMUM ENTRE A REPÚBLICA
ARGENTINA, A REPÚBLICA FEDERATIVA DO
BRASIL, A REPÚBLICA DO PARAGUAI E A
REPÚBLICA ORIENTAL DO URUGUAI
A República Argentina; -~f República Federativa do Brasil, a República do Paraguai e a República Oriental do Uruguai, doravante denominados ''Estados Part~s·_·;
Considerando que a ampliação das atuais dimensões de
seus mercados nacionais, através da integração, constitui condição fundamental para acelerar-seus processos de desenvolvimento económico com justiça social;
--Entendendo que esse objetivõ deve ser alcançado mediante o aproveitamento mais eficaz dos recursos disponíveis,
a preservação do fneio ambiente, o melhoramento das interconexões_ físicas, a coordenação de políticas macroeconômicas
e a complementação dos diferentes setores da economia, com
base nos princípios de gradualidade, flexibilidade e equilíbrio;
Tendo em conta a evolução dos acontecimentos intema..;ionais, em especial a consolidação de grandes espaços económicos, e a importância de lograr uma adequada inserção internacional para seus países;
_
Expressando que este processo de integração constitui
uma resposta adequada a tais ac_ontecimerito_~;
Conscientés de que o presente Tratado deve ser considerado como um novo avanço no esforço tendente ao desenvolvimento progressivo da Integração da América Latina, confo_r-

me o objetivo do Tratado de Montevidéu de 1980;
Convencidos da necessidade de promover o desenvolyimento científico e tec-nológico dos Estados Partes e de mo-

dernizar suas economias para ampliar a oferta e a qualidade
dos bens de serviço disponíveis, a fim de melhorar as condições
de vida de seus habitantes;
Reafirmando sua vontade política de deixar estabelecidas
as ba:;es para uma união cada vez mais estreHa- entre seus
povos, com a finalidade de alcançar os objetiVos supramencionados;
Acordam:

CAPÍTULO I
Propósitos, Princípios e Instrumentos

ARTIGO L
Os Estados Partes decidem constituir um Mercado Comum, que deverá estar estabelecido a 31 de dezembro de

!994, e que se denominará "Mercado Comum do Sul" (MERCOSUL).
Este Mercado Coml,lm implica:
A livre circulação de bens e serviços e fatores produtivos
entre os países~ atravéS. e-ntre oUtros, da eliminação dos direitos alfandegários e restrições não tarifárias à circulação de
mercadorias e de qualquer outra medida de efeito equivalente;
O estabelecimento de uma tarifa e:8:terna comum e a adoçãO de ~ma polÍtica- cOinercial comum ein relação a terCeiros
Estados_ ou agrupamentos de Estados e a coordenação de
posições em foros econômico-_comerciais regionais e interna-cionais;
A ooOidenação de políticas macroeconómicas e setoriais
entre os Estados Partes - de comércio exterior, agrícola,
industrial, fiscal, monetária, cambial e de capitais, de serviços,
alfandegária, de transportes e comunicações e outras que se·
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acordem - . a fim de assegurar condições adequadas de con- ciação Latino-Americana de Integração e a coordenar suas
posições nas negociações comerciais exÍernas que ernpreen-corrência entre os Estados_ Partes, e
O comproniisso _dos E_s_tad_os Partes .de harmonizar suas . dam cluJ:ante o período de transição. Para_ tanto:
a) Evitarão afetar os interesses dos Estados Partes nas
legislações, nas áreas pertinentes, para lograr o fortalecimento
do processo de integração.
negociações cõmerciais que ·realizem entre si até 31 dedezenibro de 1994;
ARTIGO 2 _
· b) Evitarão afetar os interesses dos demais Estados ParO Mercado Comum estará fundado na reciprocidade de tes ou os objetivos do Mercado Comum nos Acordos que
direitos e obrigações entre os Estados Partes.
celebrarem com outros países membros da Associação Latino-,
Americana ~e Integração durante o período de transição;
ARTIG03
_ c) Reahzarão consultas entre si sempre que negociem
Durante o período de transição, que se estenderá desde esquemas amplos de desgravação tarifária, tendentes ã formaa entrada em vigorldo presente Tratado até .31 de dezembro ção de zonas de livre comérciO com os demais países membros
de 1994, e a fim de ftcilitar a constituição do Mercado Comum, da Associação Latino-Americano de Integração;
·
os Estados Partes afiotam um Regime Geral de Origein, um
..d) Estenderão automaticamente aos demais Estados ParSistema de Soluçã~ de Controvérsias e Cláusulas de Salva- tes qualquer vantagem, favor, franquia, imunidade ou priviguarda, que constam como Anexos II, III e IV ao presente légio que concedam a um produto originário de ou destinado
Tratado.
a terceiros países ilão membros da AssoCiação Latino-Americana de Integração.
-ARTIG04

Nas relações com terceiros países, os Estados Partes assegurarão condições eqüitativãS de comércio. Para tal fim, aplicarão suas legislações nacionais parã. inibir -importaÇões cujos
preços estejam influenciados por subsídios, duping ou qualquer outra prática deSleal. Paralelamente, os Estados Partes
coordenarão suas respectivas políticas nacionais com o~obje
tivo-de elaborar normas comuns sobrç concorrência comercial.

(ilegível)
CAPÍTULO II
Estrutura Orgiinica
ARTIG09
_ A administtaÇão e execução do Presentei Tratado e dos _
Acordos específicos e deciSões que se adotem no quadro jurídico que o mesmo estabelece durante o períOdo de transição
estarão a cargo dos seguintes órgãos:
a) Conselho do Mercado Comum;
b) Grupo Mercado Comum.

ARTIGOS
Durante o período de transição-, os principais instrumentos para a constituição do Mercado Comum são:
a) Um Programa de Liberação Comercial, que consistirá
em reduções tarifárias pfogressiVas, lineares e automáticas, .
ARTIGO 10
acompanhadas da eliminação de restrições não tarifárias ou
O Coflselho é o óigão superiór do Mercado Comum,
medidas de efeito equivalente, assim como de outras-restrições
ao comércio entre os _Estados Parte~, para chegar a 31 de correspondendo-lhe a condução política d_o mesmo e a tomada
dezembro de 1994 com tarifa_Zero, sem barreiras não tarifárias de decisões para assegurar o cumprimento dos objetivos e
prazos estabelecidos para a constituição definitiva do Mercado
sobre a totalidade do univers_o tarifário (Anexo I);
b) A coordenação de políticas macroeconômicas que se Comum.
realizará gradualmente e de forma convergente com os prograARTIGO H
mas de desgravação tarifária e- climinaç_ão de restriçõeS -não
O Consélho estará integrad~ pelos Ministros de gelações
tarifái'ias, indicados na letra anterior;
c) Uma tarifa externa comum, que incentive a competi- Exteriore-s e os MiniStros de Economia dos Estados Partes.
____:Reu.nir-se-á quantas vezes estime oportuno, e, pelo me~
tividade externa--dos Estados Partes;
d) A adoção de acordos setoriais, com o fim de otimizar nOs i.:ima vez ao an-o, o fará com a participação dos Presidentes
a utilização e mobilidade dos .fatores_ de produção e alcançar dos Estados Partes.
escalas operativas eficientes. - -ARTJG0-12.
A Presidêncià do Conselho se exercerá por rotação dos
ARTIGO 6
Os Estados Partes recon,hecem diferenças pontuais de Estados Partes e em ordem alfabética, por período de seis
ritmo para a República do Paraguai e para a República Orien- meses.- As reuniões do Conselho serão coordenadas pelos Ministal do Uruguai, que constam no Pro_grama 9e Liberação Cotros de Relações Exteriores e poderão ser convidados a delas
mercial (Anexo I).
partidpar outros Ministros ou ·autoridades de níve_l ministerial..
ARTIGO 7
ARTIG013
Em matéria de"i-ni.postos, ás taxas e outro-s gravames ínterD
Grupo
Mercado
Comum
é o órgão executivo do Mernos, nos produtos originários-âo ferritórTõ- de um Estado Parte
gozarão, nos outros Estados Partes. do mesmo tratamento cado Comum e ·setá coordenado pelos Ministérios das Rela-·
--ções Exteríores.
que se aplique ao· produto- nacional.
O Grupo Mercado Comum terá faculdade de iniciativa.
ARTIGO 8
Suas funções serão as seguintes:
-velar pelo cumprimento do Tratado;
Os Estados Partes se comprometem a preservar os com-tomar as providências necessária:s ao cumprimento das
promissos assumidos até a data de celebração do presente
Tratado, inclusive os Acordos firmados no âmbito da Asso- decisões adotadas pelo Conselho;
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- propor medidas concretas tendentes à aplicação do
Programa de Liberação Comercial, ã co_ordenação de políticas

macroeconômicas e- a-- negC::fciação de Acordos frente a terceiros;
--fixar programas de trabalho que assegurem avanços
para o estabelecimento do Mercado Comum.
O Grupo Mercado Comum poderá constituir os Subgrupos de Trabalho que forem necessários para o cumprimento
de .seus objetivos. Contará inicialmente com Os Subgrupos
mencionados no Anexo V.
o Grupo Mercado Comum estabelecerá seu regime interno no prazo de 60 dias a partir de sua instalação.
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CAPÍTULO IV
Adesão
-Artigo 20
O presente Trã.tado estará aberto à adesão, mediante
negociação, dos demais países-membros da Associação Latino-Americana _de Integraçã-o, cujas solicitações poderão ser
examinadaspelosEstado-Partesdepoisdecincoanosdevigéncia deste Tratado.

Não obstante, poderão ser consideradas antes do referido
prazo as solicitações apresentadas por países-membros da Associação Latino-Americana de Integração que não façam parte
ARTIGO 14
de esquemas de integração subregional ou de uma associação
O Grupo Mercado ComUm estará integrado por quatro ·extra-regional.
membros titulares e quatro membros alternos por país, que
A aprovação das solicitações será õbjeto de decisão unânirepresentem os seguintes órgãos públicos:
me dos Estado-Partes.
-Ministério das Relações Exteriores;
CAPÍTULO V
- Ministério da Economia Ou seus equiValentes (áreas
Denúncia
de indústria, comérciO exterior e ou coordenação económica);
- Banco Central.
Artigo 21
Aq elaborar ~ propor ·medidas concretas no desenvol0 EstadO Parte que desefar desvincular-se do presente
vimento de seus trabalhos, até 31 de dezembro de 1994, Q Tratado deverá comunicar essa intenção aos demais EstadoGrupo Mercado Comuffi poderá convocar, quando julgar coo- Parte de maneira expre~sa e forinal, efetl;lando no prazo de
veniente, representantes de outros órgãos ·cta Administração sessenta (60) dias a entrega do documento de denúncia ao
Pública e do setor privado.
Ministério das Relações Exteriores da República do Paraguai,
que o distribuirá aos d"mais Estado-Parte.
·
ARTIGO 15
ARTIGO 22
O Grupo Mercado Comum contará com uma Secretaria
Administrativa cujaS principais~ fUnções conSistirão na guarda
- --- - de documentos e comunicações de atividades do mesmo. Terá
Formalizada a denúncia, -cessar<'ío parã o Estado denunsua sede na cidade de Montevidéu.
ciante os direitos e obrigações que cOi-respondam a sua condição de Estado-Parte, mantendo-se os referentes ao programa
ARTIGO 16
de liberação do presente Tratado e outros aspectos que os
Durante o período de transição, as decisões do Cons~lho Estado-Parte, juntos com o Estado denunciante, acordem no
do Mercado Comum e do Grupo Mercado Comum serãõ tO- prazo de· sessenta (60) dias após a formalização da denúncia.
madas por consenso e com a presença de todos os _:f?stad_os Esses direitos e obrigações do Estado denunciante continuarão
Partes.
em vigor Por um período de dois (2) anos a partfr da data
ARTIGO
da mencionada formalização.
17
CAPÍTULO VI
Os idiomas oficiãis-do Mercado Comum serão o português
e o espanhol e a versão oficial dos documentos de trabalho
Disposições Gerais
será a do idioma do país sede de cada reunião.
ARTIGO 23ARTIGO 18
O presente tratado se chamará "Tratado de AssUhção".
Antes do estabelecimento do Mercado Comum, a 31 de
ARTIGO 24
dezembro de 1994, os Estados Partes convocarão uma reunião
Com 0 objetivo pe facilitar a implementação do Mercado
extraordinária com o objetivo de determinar a estrutura institucional definitiva dos órgãos de administração do Mercad~" Comum, estabelecer-se-á uma Comissão Parlamentar CooComum assim como as atribuições espéCíficas de cada um -junta do MERCOSUL~ Os Poderes Executivos dos EstadoParte manterão seus respectivos Poderes Legislativos infordeles e seu sistema de tomada de decisões.
mados Sobre a evolução do Mercado Comum objeto do preCAPÍTULO III
sente Tratado.
Vigência
FeftO na cidade de Assunção, aos
dias do mês março
ARTIGO
de mil novecentos e noventa e um, em um original, nos idiomas
19
português e espanhol, sendo ambos q_s textos igualmente au0 presente Tratado terá duração -indefinida e entrará tênticos. O Governo da República do Paraguai será o deposiem vigor 30 dias após a data do depósito do terce~~ instru- tário dq_presente Tratado e_ enviará cópia devidamente autenmento de ratificação. Os íriStrumentos de ratificação serão ticada do mesmo aos Governos dos demaís Estado-Partes sigdepositados ante o Governo da ~epública do Paragua\ que natário~-~..aderentes.
comuniCará a data do depósito aos Governos dos demais EstaPelo Governo da RepúbJicã .Argentina: CARLOS SAUL _
MENEM - Guido Di Tella.
dos Partes.
O Governo da República do Paraguai notificará ao Governo de cada um dos demais Estados Partes a data de entrada
-Pelo Governo da República Fêcierativa do Brasil: FERNANDO COLLOR - Francisco Reze~.
em vigor do presente Ttatadô.

6406 Quinta-feira 26

Setembro de 1991

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (SeçAo II)

Pelo Governo da República do Paraguai: ANDRES RODRIGUES - Ale;tis Frutos VaeskeiL
·
Pelo Governo da República Oriental do Paraguai: LUIS
ALBERTO LACALLE HERRERA --, Hector Gros EspieU.
Cõpia fiel do original que está no Departamento
de Tratãâos, Ministério de Relações Exteriores-daRepública do Paraguai.
Dr. Bernardino Hugo Saguier Caballero, Sub-Secretário de Estado de Relaciones Exteriores.

tação dos produtos procedentes de terceiros países :rlão membros da Associação Latino-Americana de Integração.
No caso de algum dos Estado~Partes elevar essa tarifa
para a importação de terceiros países, o cronograma estabelecido continuará a ser aplicado sobre o nível tarifário vigente
a 1° de janeiro de 1991.
Se se reduzirem as tarifas, a preferência correspondente
será aplicada automaticamente sobre a nova tarifa na data
de entrada em vigência da mesma.
Para tal efeito, os Estado-Partes intercambiarão entre
si e remeterão à Associação Latino-Americana de Integração,
dentro de trinta dias a partir da entrada em vigor do Tratado,
cópias atualizadas de suas tarifas aduaneiras, assim como das
vigentes em 1~ de janeiro de 1991.
ARTIGO QUARTO

ANEXO!
Programa de Liberação Comercial
ARTIGO PRIMEIRO
As prefefências negociadas nos Acordos de Alcance PaiOs Estado-Partes acareiam eliminar, o IIlaiS fardar a 31
de dezembro de 1994, os gravames e demais restrições aplica- cial, celebrado no marco da Associaç~o Latino-Americana
de integração pelos Estado-Partes entre Sf, serão aprofundadas
-das ao seu comércio recíproco.
No que se refere às Listas_de Exceções apresentadas pela --dentro do presente Programa de Desgr~vação de acordo com
República do Paraguai e pela República Oriental do Uruguai, o seguinte cronograma:
o prazo· para sua eliminação se estenderá até 31 de dezembro DATA/PERCENTUAL DE D:t;:SGRAVAÇÃO
de 1995, nos termos do Artigo Sétimo do presente Anexo.
ARTIGO SEGUNDO
Para efeito do disposto no Artigo anterior, se entenderá:
a) por "gravames", os direitos ·adUaneiros e quaisquer
outras medidas de efeito equivalente, sejam de caráter fiscal,
monetário, cambial" ou de qualquer nature_.za, que incidam
sobre o comérc_iP_ ext_e_rio_r:· Não estão compreendidas neste
conceito taxas e medidas análogas quando respondam ao custo
aproximado dos serviços prestados; e
b) por "restriçõesn, qualquer medida de caráter administrativo, financeiro, cambial ou de qualquer natureza, mediante
a qual um Estado-Parte impeça ou dificulte, por decisão unilateral, o comércio·recfproeó. Não estão compreendidas no mencionado conceito as medidas adotadas em virtude das situações
previstas no Artigo 50 do Tratado de Montevidéu de 1980.

ARTIGO TERCEIRO
A partir da data de entrada em vigor do tratado, os Estado-P.~rtes inici~rão um programa de desgravação progressivo,
linear e automático, que beneficiará os produtos compreendidos no universo tarifário, classificados em cQnformidade
com a nomenclatura tarifária utilizada pela Associação _LatinoAmericana de Integração, de acordo com o cronograma que
se estabelece a seguir:
DATA/PERCENTUAL DE DESGRAVAÇÃO

30/VI/91

31txiJJ91

30!Vfl'12

31!XII/92

47

54

61

68

30/VI/93

31!XII/93

30/VI/94

31/XIJJ94

75

82

89

100

As preferências serão aplicadas sobre a tarifa vigente
no momento de sua aplicação e consistem em uma redução
percentual dos gravames mais favoráVeiS aplicados à impor-

31/XIT/90

30/VI/91

31IXIJJ91

30!VJJ'12

31!XII/92

00a40
41 a 45
46a 50
51 a 55

47
52
57
61
67

54

61
.66

68
73

71

78
79

71

561i60

61 a
66a
71 a
76 a
81 a

65
70
75

80-

85

86a90
91 a 95

59
64
67

73
81

88

83

89

75

77
80

85

90

80

85

90

85

90
93

95
97

95
100
100

74

89

100

95
100

96 a 100
30/VI/93

31/Xll/93

30/VI/94

31/XIl/94

75

82

89

80

94

85

87
92.

100
100

86

93

95
96
95
100

100
100
100

100
100

Estas desgravações se aplicarão exclusivamente no âmbito dos respectivos Acordos de Alcance Parcial, não benefi~
ciando os demais integrantes --do- Mercado Comum, e não alcançarão os produtos incluídos nas respectivas Listas de Exceções.
ARTIGO QUINTO
Sem prej ufzo do mecanismo des_crito nos Artigos"Terceiro
e Quarto, ·os Estado-Partes poderão aprofundar adicionalm.ente as preferências, mediante negociações a efetuarem-se
no âmbito dos Acordos previstos no Tratado de Montevidéu
1980.
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ARTIGO SEXTO Estarão excluídos do cronograma de dcsgrayaçã9 a qúe
se referem os Artigos Terceiro e Quarto- do presente Anexo
os produtos compreendidos nas Listas de Exceções apresentadas por cada um dos Estado-Partes com as seguintes quantidades de itens N ALA DI:
394

República Argentina .......... ············~·-·······"""'··~-······
República Federativa do Bl-asil. ........... ~ .. u_. ••• ~~· .. · - · ... ..

324
439

República do Paragoai ..... ··········-· ~ ........... ~~............
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ARTIGO NONO
Os produtos que forem retirados das Listas de Exceç_ões
nos termos previstos no Artigo Sétimo-se beneficiarão autoinaM
ticamente das preferências que resultem do Programa çfe Des-

gravação estabelecido no Artigo Terceiro do presente Anexo
com, pel_o menos, o percentual de desgravação mínimo previsto na data em que se opere sua retirada dessas Listas.
A-RTIGO DÉCÍMO
--Os Estados-Partes somente poderão aplicar até 31 de
deze..m,bro de 1994, aos produtos compreendidos no programa
_de_ desgravação, as restrições não tarifárias expressamente de-

. clara das nas Notas Complementares ao Acordo de Com pieRepública Orierital do Uruguai .. ·············~--~~-~··~~~ --- riieiitação que os Estados-Partes celebrem no marco do Trata960
do de Montevidéu 1980.
ARTIGO SÉTIMO .
A 31 de dezembro de 1994 e no âmbito d() Mercado
As Listas de Exceções serão reduzidaS no venciinento Comum, ficarão .eliminadas todas as restrições não tarifárias.
ARTIGO DÉCIMO PRIMEIRO
de cada ano calendário de acordo com o cronograma que
se detalha a- seguir: _
A fim de assegurar o cumprimento do cronograma de
a) Para a República Argentina e a Repúbliqt Federativa desgravação estabelecido nos Artigos Terceiro e QUarto~ asdo Brasil na razão de vinte por cento (20%) anuais dos itens sim como o Estabelecimento do Mercado Comum, os Estados·
que a compõem, redução que se aplica-desde 31 de dezembro Partes coordenarão as políticas macroeconômicas e as seturiais
.
.
.
de 1990;
que se acordem, a que se refere o Tratado para a Constituição
b) Para a República do Paraguai e para a República do Mercado Comum, começando por aquelas relacionadas
Oriental do Uruguai, a redução se fará na razão de:
aos fluxos de comérc_io e à configuração dos setores produtivos
dos Estados-Partes. _
10% na data de entrada em vigor do Tratado,
10% em 31 de dezembro de 1991,
ARTIGO DÉCIMO SEGUNDO
20% em 31 de dezembro de 1992,
- As normas contidas no presente Anexo não se aplicarão
20% em 31 de dezembro de.1993,
aos-Acordos de-Alcance- Pareia[, de Coillplerilentação-Econô·
2ô% e:in 31 de deZembro de 1994,
mica Números 1, 2, __13 e 14, nem aos cõmêrciais e agrope2(f% em.31 de dezembro de !995.
cuáriÇ)s, subscritos nq âmbito do Tratado de Mont.evidéu 1980,
_os qUais se regerão exclusivamente pelas disposições neles
ARTIGO OITAVOestabelecidas.
As Listas de ExceÇ6es incorporadas nos Apêndices 1;
II, III e IV incluem a primeira redução contemplada no Artigo
anterior.
.

.

.

B R A S I L
LISTA DE EXCEÇ0ES
03.01. L 01

04.04.3.01

20. 06 .1. 05

24.02.2.01

03.01.1.02

04.04.3.99

20.06.2.05

28.03.0.01

03.01.1.99

.04.04.4.02

22.05.1.01

28.40.1.02

03.01.2.01

04.04.9.01

22.05.1.02

29.04.1.01

03.01.2.02

04.04.9.99

22.05 .1.11

29.04.2.05

03.01.3.01

07.EJ1.0.04

22.05.1.19

29.14.1.01

03.01.4.01

07 .01.0.05

24.02.1.01

38.08.1.01

04.04.1.01

07 .01.0.07

24.02.1.03

39.07.0.01

04.04.1.99

08.07.0.04

24.02 .1. 04

39.07.0.03

04.04.2.99

16.04.0.01

24.02 .1.99

39.07.0.04
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39.07.0.05

84.06.3.01

84.45.9.94

84.53.0.01

39.07.0.06

84.06.3.99

84.45.9.95

84.53.0.02

39.07.0.07

84.06.4.99

84.45.9.99

84.53.0.03

39.07.0.08

84.06.5.01

·a 4 .·n. T; oT

Jl4 • 53. o. 04

39.07.0.99.

84.06.5.99

84.47.1.02

84.53.0.05

40.08.0.01

84.06.8.01

84.47.1.03

84.53.0.99

40.08.0.99

84.06.8.11

84.47.1.04

sr. 5"9: 1 • õl.

40.09.0.01.

84.34.1.01

84.46.1.99

84.59..2.01

53.11.0.01

84.45.1.99

84.47.2.01

84.59.2.02

53.11.0.02

"84.45.2.01

84.47.2.02

84.59.2.03"

53.11.0.03

. 84.45.2.99

84.47.2.99

84.59.2.99

53 •.11. o. 04

84.45.3.01

84.47.3.01

84.59.3.01

53.11.0.99

84.45.3.02

84.47.3.02

84.59.3.02

70.04.1.02

84.45.3.99

84.47.3.03

84.59.3.03

70.04.9.02

84.45.4.01

84.47.3.99

84.59.3.99

70 .05.1.01

84.45.4.02

84.47.4.01

84.59.4.01

70.05.1.0270-.05.9.02

84.45.4.03

84.47.4.99

84.59.5.01
- "84,59.5.99

70.06.1.01

84.45.4.99

84.47.5.99

70.06.1.02

84.45.5.01

84.47 .6.01

84. 59. 6. 01
84.59.7.01

70.06.9.Ó1

84.45.5.02

84.47.6.02

!14.59.7.02

70.06.9.02

84.45.5.03
84.45.5.99

84.47.6.99
84.47".9.01

84,!:;9.7.03
84.59.7.04

84.45.6.01
84.45:'6.02

U4.47.9.02

84.59.7.~9

84.47.9.~9

84.59.8.01.

84.48.1.01
84.48.1.02
84·.48.1.1.)3

84.59.8.99
84.59-.9.01

--

70.18.0.99
70.19.0.01
70~~9.0.99

84.45.4.04

7 3. 40. 1. 01
73.40;1.99

84.45.6.99

73.40.2.01

84.45.7 •. 99
84.45.9.09
84.45.9.11

73.40.2.99
73. 4 o·. 3. 01
73.40.3.99
73.40.9.01

84.45.7.02

84.47.5.01

84.48.1.99
84.48.2.01

-

--

84.59.-9.02
84.59.9.99

84.45.9.21

.84.48.3.01

84.45.9.29

84.48.3.02

84.6l.i.Ol
8 4 • 61 • 1. 9.9
84. 61. 8·.01

73.40.9.99
84.06;1.01

84.~45.9.91

84. 51. '2. 01

84 .61.9.01

84.45.9.92

84.52.1.03

84.61.9.02

84.06.2.01

84.45.9,9"3

84.52.3.99

84.61.9.03
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90.17-.1.01

90.28'.5.09.

90.17.1.99

90.28;5:9990.28:6.01

87.03.0.01

90.17.2.01
90.17.2.02

87.03.0.99

90.17.2.99

90.28.6.99

85.15 .1. 09

87.04 .1.01

90.17.9.02

90.28.7.01

85.15 .1.19

90.17.9.99

85.15 .1. 29

87:o4.1.99
87.04.9.01

90.20.1.01.

90.28.7.09
90.28. 7-.-99

85.19.3.99

87.04.9.99

90 • .28.1.01

90.28.8.01

85.19.4.01

87.05.0.01

90.28.1.09

90.28.8.99

85.19.4.99

87.05.0 •. 03

. 90.28.1.99

90.28.9.02

85.21.2.01

87.06.0.01

90.28.2.01

Çl0.28.9.03

8.5. 21. 4. 99

87.06.0.03

90.28.9.04

85. 21.5. 01

90.07.1.02

90.28.2.99
. 90. 28. 3. o 1

85.21.6.01

90.07.L-ü3

90.28.3.09

90.28.9.09

87.02 .1.01
87.02.1.99

90.07.1.04

90.28.3.99

90.28.9.91

90.07 .1.05
"90.07.2.01

90.28.4.01

90.28,9.92

90.28.4.99

90.28.9.9:3

90.07.2.99

90.28.5.01

90.28.9.99

84 .61.9.99
85.05.0.01

87.02.3.99
-87.02.9.01

85.13.1,03

87.02.9.99

85.13.1.99
85.13.2.03

87.Q2.2.01
1}7.02.2.99
87.02.3.01

90.28.6.09

90.28.9.05

92.12.0.06

90.07. 8:o1

PARAGUAI
LIS'rA

02.01.1.01
02.01.1.Ó2
02.01.1.03
02.01.1.04
02.02.0 . .01
02.02.0.02
04.01.1.01
04.01.1.99
04.03.0.01
04.04.9.01
04 .{)4. 9 .·99
04.05.1.02
05.08.0.02
05 .• 08.0.99
06.03.0.01
07.01.0.02

07 .01.0.03
o1:o1.o.o4
07.01.0.05
1. o-<i 6
07.0l.D.07
.07.01.0.99
07.03.0.04
07.03.0.05
07.03.0.06
07.03.0.99
08 .02,._0' 01
08,02,0,06
09.01.1.02
09._01.1.03
09.03.0.'01
09.03.0.02

o1:o o

DE

EXCE~'ÕES

15.07.1.01
15.07.1.02
15.07.1.03
15.07.1.10
15.07.L12
15.07'.2.01
15.07.2.02
15.07.2.03
15 .• 07.2. 05
1!;,07.2.12
15.07.2.-99
15.13.0.01
15.13.0.02
15.13.0.99
16.01.0.01
H.01.0.02

.Iõ. o r. o·.-o3
16. 01.0. 04
16.01.0.05
16.01.0.06
16.01.0.99
16·.02.1.01
17.01.2.02
17.04.0.01
17.04.0.02
17.04.0.04
17.04.0.99
20':02.1.03
20.02.1.04
20. 02.1. 07
20',02.1.99
20.02.2.03
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20.02.2.04
20.02.0.07
20.05.2:01
21.02.1.01
2L04.1.02
21.04.1.99
21.0.4.2.99
22.03.0.01
22.05.1.01
22.05.1.02
22. os,.!J.'o2
22.-o8.o.oi
22.08.0.02
22.09.1.01
22.10.0.01
22.10.0.02""'24.02.1.02
25.22.0.01
25.22.0.02
25.23.0.01
25.23.0.03
28.oa.:-o.ol
28.38.1.06
29.03. 1. bl'
29.05.1.06
30.02.1.99
30.03.1.01
30.03 .1. 99
30.,03. 3 ·' 01'
30~03;3.02

30.03.3.99
30.04.0.01
32. o9 .1. o1
32.09.2.01
32.09.2:9932.09.3.01
32.09.4.01
33.06.1.01
33.06 .. 1.04
ü: o6-.'1.u·u
34.01.1.02
34.01.1.99
34.02.1.01
34.02.0.02
39.02. :L01
39.02.3~02

39.02.3.03
39.02.3.04
39.02.3.05
39.02.3.06
39.02.3.07
39.02.3.08

DIÁRIO DO =NGRESSO NACIONAL (Seçao II)

39.02.3.09
, 39. 02-3".10
39.02.3.99
•J9.02.il.08
39-07.0.03
39.07.0.06
39.07.0~99
· H_. ô1. Lln
41.01.1.02

48.15.1.06
48.16.0.01
48:18.0.02
48.18.0.99
48,19.0.01
49.01.1.01
49.01.9.01
. 49~ 01.9. 02
49.01.9.99
55.01.0.01

41.0~.1.03

_41.01.1.04
41. o2 .1 ;o1
1\1.02.1.02
41.02.1.99
41.08~1.01

'41.08.1.99
41.08.2.01
41.08.2.99.
41.02.L01'
42.02.1.02
42.02.1.03
'' ·42.02.1.99
,42,03.1.01''
42. 03. l. 99
42.03.9.99
44.11.0.01
4 4 • 11. ·O • 9 9
44.13.1.01
44.13.1.99
~4·4 ~13; 2~ OT
'44.13.2.99
4 4. 14. 1. 01
44.14.1.99
44.14.2.0L,
44.n.2.99
44.15.1.01
44.15.1.99
44.15.2.01
44.15.2.99'
44.15.9.oL
44.15.9.99
44c.15.0.01
.44.15.0.99
44.23.0.01
44.2J.o:oz
44.23.0.03
44.23.0:04
44.23.0:99
45.01,2.99
45.01.9.99
45.05.0.01
45.14.0.99

,

55:02.1~01

55.04.o:1H
55.01.1.01
55.05.1.()2
55.05.LUJ
55.05.1.04
55.05.9.01
' 55.05.9.02

c55.0"5~9-:ó3

'55.05.9.04
'' 55.07.0.01
55.07.0:99
'55.08.0.01
55.09.0:01
55.09.0:02
55,09.0.03
55.09.0.04
58.06.0;01
58.10 •. 0.01
58.10.0.04
58.04.0.07
60.01.0.01
60.03 0.01
60.03.0.02
60".03.0.03
60 .• 03'0.99
60.04.0.02
60.04.0.03
60,.04 ._0.,04
6,0 • 04 • O • O6
60.04.0.07
60.04.0.08
60.04.0.09
60.05.0~02

.tiO. 05 •.0 .03
,60.05 •.0.07
.60.• 05.0.08
60.05:0.12
c60.05,0.13
Gl. 01. Ó. 05
61.01.0.06
61.01.0.07

Setembro de 1991

61.01.0.-1)9
61.01.0.10
61. 01. o .11
- 61.01.0 .1'3
61. 91. o.1:~
61.01.0.15
61.01.0.17
61.01.0.18
61.01.0.19
61.02.0.04
61.02. o. 07
61.02;0.08
61.02.0."09
Ji).Q?_. .12
61.02:0.1.5
61.02.0.16
61.02.0.17
Gl. 02. O.19

o

6LJJ2~0.22

61.02.0 .23
61.03.0.01
61.o3.·o.o2
61.03.0.03
6;1.03.0.04
61.03.0.05
61. 03.Q. 06
62.01-:0.03
erf..o1:o.o<~

62.02.0.01
G2.02.o.o2
62.02.0:03,
62.o2.o;o4
62.02.0.07
62.03.0.05
62.03.0._07
62.03.0.99
GZ.Qs.o;9~

64.02.0:0).
68.02:0.99

l>B.U.O.Ol
<;8.14.0.02
68.14.0.03
68:16,0.01
69.04.0.01
69.05.0.01
69.06.0,01
69.07.0.01
69..07~0.99

69.08.0.01

69.os.o;99

70.10:0.01
73.10.0.02

Setembro de 1991

73.11.1.01
73.11.1.02
73.11.1.03
73.11.1.04
73.1i.l.ll
73.11.1.12
73.11.1.13
73.11.1.14
73.11.1.19
73-.L4. 1. 01
73.14.1.02
73.14.1.03
73.14.2.01
73.14.2.02
73.14.2.11
73.14.2;12
73.14.~.19

73.14.2.21
73.).4.2.22
73.14.2.29
73.18.1.03
73.19.0.01
73.20.0.99
73.21.0.01
73.21:0.02
73.21.0.99
73.22.0.01
73.23.0.01
73.24.0.01
73.24.0 .• 99
73.32.0-.0-1

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seç!io II)

85.01.6.01
85. O1. G. 0·2
85. 01. 6. 0'3
85.01.6.04
85.01.6.05
85.0'1.6.06
85.01.6.11
85.01.6.91
85.01.6.92
85.0l.G.9T
85.01.6.9c4
85.01.6.95
85.01.6.9!5
85.01.6.99
85.01.7.01
85.01.8.01
85.01.8.03
85.18.1.01
85.19.2-0l
85.19.2.06
85.19.2.07
85.19.2.99
85.19.4.01
85.19.4.02
85.19.4.99
Jl5.22.1;99
85.23.9.99
85.05.0.01
87.05.0.02
87.05.0.03
87.10.0~01

73.32.0.92
73.35.0.01
73.35.0.02
73.35.0.03
73. 36_ o. 99
82.01.0.01
82.01.0.02
82.01.0.03
82.01.0.04
82.01.0.05
82.01.0.06
82.01.0.99
82.02;1.01
82,02.1. 02
82.02.1.03
82.02.1.04
82.02.1.05
82.02.1.99
83.13.0.01
83.15.0.01
84.01.1. 01
84.01.1.99
84.02.1.01
84.02.2.01
84.1s:2.a2
84.18.2.99
sT.22.3·.oz
84.22.3.03
84.31.2.99
84.56.1.01
84.59.2.99
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87.14.1.99
89.01.9.01
89.01.9.03
89.02.0.01
S9.o5.à.ol
94.01.1.01
94. o l. t. 02
94.01.1.03
9;Lol.l.04
94.01.1.99
94.01.8.01
94.oL8.o2
94.oLs.o3
94.01.8.04
94.01.8.99
94.03.1.01
94.03.1.02
94.03.1.03
94. 03.1. 04
94.03.1.99
94.03.8.01
94. 03.8. 02
94.03.8.03
94.03.8.04
9A.03.8.99.
94.04.0.01
94.04.0.99
97,oi.l.Ql
97.03.0.99.
98.01.1.99

URUGUAI
LISTI\
01. 05.1. 91
01.05.1.92
Ol.b5.1.99
02.81.1. 31
'02.01.1.32
02:01.1.33
02.02.0.01
02. 05.1. 01
o2. 05.1. 02
02.05.1.03
02.06.1.01
02.06.1.02
Q2.06.2_.01
02.06.3.91
02.06.3.99

03.01.2.01
03. 01. 2.0'2
03-01.3.01
03.01.4.01
04.02.1.01
04.02.1.09
04.02.1.11
04.02.1.19
04.02.1.21
04.02.1.29
04.02.2.01
04.02.3.01
04.03.0.01
04.03.0.02
04.04 .1.01

DE

F:XCEÇ0ES
04.04.1.99
04.04.2.01'
04.04.2.99
04.04.3.01
b4.Ó4.3.99
04.04.4.99
0'4. 04.9. 99
04.05.1.02
04.05.2.01
07.01.0.02
07.01.0.03
07.01.0.04
07.01.0.05
07.01.0.06
07.01.0.97

07.01.0.99
07.02.0.01
07 .02.0.02
. 07 .• 03.0.03
07.03.o.os
07.03.0.06
07.04.0.01
07.04.0.99
07.05.1.09
07.06.0.02
08.01.o.o2
08.02,0.01
o8;o2 o.o2
oa:oz.o.o3
08.02.0.04
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08.02.0.05
08.02.0.06
08.02.0.99
08.04.0.01
08.06.0.01
08.06.0:02
08.06.0.0:l
o8.a1.o;o2
08.07.0.03
08.07.0.04
08.08.0.01.
08.08.0.99
08.09.0.01
08.09.0.02.
08.09.0.99
08.10.0.02
08.10.0.03
08.10.0.04
08.10.:0.06
08.10.0.07
08.10.0.99
08.11.0.04
08.11.0.05
08.11.0.99
08;12.0.03
08.12.0.04.
08.12.0.05.
08.12.0.06
08.12.0.07.
08.12.0.08
08.13.0.01
09.03.0.02
09.04.0.03
09.10.0.99.
10.01.1.99
10.05.0:02
10.05.0.99.
10.07.0.03
10.07.0.99
11.01.0.05
11.02.1.05
11.04.1.0111.05.0.01
1l.0.5.o;o·z
11.05.0.99.
11.05.1.02
11.05.1.99
12.01.4.02.
12.01.9.22
15.07.1.01
15.07.1.05
15.07.2.01

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçlio II)

15.07.2.05
15.07.2,09
15.08.1.01
15.08.9.02
1"5.08.9.04
- -15.10 .1. o 1
15.10.1.02
15.10.1.99
15.11.0.02
15.11.0.03
15.12.0.03
15.12.0.04
15.12.0.99
15.13.0.01
15.13,0S9
16.01.0.01
16. 01. 0.• 0_2
16.01.0.03
16.01.0.04
16.01.0.05
16. 01. o. 06
16.01.0.99
16.02.1.99
1.6.02.3.02
16.02.3.99
16.02.9.. 01
16 _.02. 2. 99
16.04.0.99
16~05.1.01

16.05.2.02
16.05.2.05
17.01.1.01
f7- 01.1. 02.
1_7 • o1. 1. o3
1].01.1.09
11.o1.:2.oi
17.01.2.02
11.o1.2.oJ·
1-7.01.2". 09
17.02.1.01
17.02.1.03
11. 02. ·2. o1
17.02.4.01
17.04.0.01
17.04.0.02
17.04.0.03
17.04.0.06
17_.04.0.07
17.04.0.09
17.04.0.99
18.06.0.01
18.06.0.02

18.06.0.99
19.03.0.01
19.05.0.01
19.08.0.01
19.08.0.99
20.02 .. 1. 03
20.02.1.07
20.02.1.99
20.02.2.03
20.02.2.99
20.03;0.01
20.04.1.99
20.04.2.01
20.04.2.02
20.05.1.01
20.05.2.01
20.05.3.01
20.05.3.03
25.05.3.99
20.06.1.03
20.06.1.04
20.06.1.05
20.06.1.09
20.06.1.11
ZU. 06. T. 03
2ll.06.2.d4
Z0.06;2.d5
2.0.06.2.11
zo.n7. r. o3
21. 02.1·. o-1
2T. 04 • 1 • O1
21.04.1.02
21.04.2.99
21 . o5. o . o·1
2.1. 07. o. 01
21.07.0.06
21.07.0.99
22.02.0.01
22.03.0.01
22.05.1.01
2i.05.l.02
22-05.1.11
22.05.1.19
22. 05.1.23
22.06.0.01
22.09.2.03
2~.02.1.01

24.02.1.02
24.02.1.05
25.10.2.02
25.iS.0.03
25.20.0.02.

Setembro de 1991

25.22.0.02
25.23.0.01
25.23.0.03
27.09.0.01
27.10.3.92
27.],4.0.01
27.16.0.02
27.16.0.99
28.01.2.01
28.04.1.01
28.04.3.01
28.06.1.01
28.06.1.02
28.0<!.0.01
28.13.6.02
28.17.0.01
28.17.0.05
28.19.0.01
28. 30.1. 03
28-30.2.05
28.31.1.01
28.38.1.06
28.38.1.07
28.38.1.08
28.45.0.01
-28.45.0.02.
28.4G.L02

28.5G.o:o1

28.58.4.01
29.07.2.99
2:9- 11. 1. o1
29.14.2._01
29.14.2.18
29.14.4.01
29.14.4.04
29.15.1.29
29.15.2.02
29.15.2.06
29:15.2.07
29.16.1.21
29.16.1.24
29.22.4.99
29.22.6.99
29.23.1:99

3o:oL9.99
30.02.9.01
30.02.9.99
30. 03.3.02
30.03.3.99
30.03.9.99

30.04.0.~0-1.

30.04.0.99

Setembro de 1991

30.05.1.01
32. 0.3. 1. 02
32.03.1.03
32.03.2.01
32.07.9.11
32.09 • .1.01
32.09.2.01
32.09.2.99
32.09.3.01
32.09.3.99
32.09.4.01
32.09.6.01
32.12.0.01
32.13.0.01
32.13.0.99
33.04",0.01
3:L06.1.01
33.06.1.0-2
33.06.1.03
33.06.1.04
33.06.1.06
33.06.1.07
33.06.1.99
34.01.1.02
34.01.1.99
34.01.2.01
34.02.0.01
34.02.0.02
34.03.0.01
34.04.2.01
34.05.0.01
34.05.0.99
34.06.0.01
35. 01.2~01
35.01.2.99
35.03.1.01
35.03.2.99.
35.05.0.02
35.05.0.03
35.0G.L99
35.06.2.01
35.06.2.99
35.07.1.03
35.07.2.99
37.01.0.01
38.03.2.99
38.11.3. 01
3Bd1.6. 02
38.11.6.03
38.11.9.01
38.12.1.99
38-18.0.01

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçlio II)

38.19.0.99
39.01.1.01
39.01.1.02
39.0l.l.03
39.01.1.06
39. 01.1. 99
39.01.2.01
39.01.2.02
39.01.2.06
39.01.2.99
39.01.4.06
3_9. 02-1.03
39.02.1,05
39.02.1,07
39.02.2.04
39.02.2.9939. 02.3. o 1
39.02.3.03
39.02.3.06
39.02.4.01
39,02.4.02
39.02.4.04
39.02.4.05
39.02.4.08
39.07 .. 0.01
39.07.0.02
39.07.0.03
39.0-7.0.08
39.07.0.-99
40.05.L03
40.06-.2.02
40.08.0.01
40.09.0.01
4 o. 1 o. o. 01
40.11.~.01

40. 11 .L o 3
40.11..1.04
40.11.1.05
40.11.2.01
40.11.2.99
40.13.0.03
40._1,4.0.9.\l
42.02.1.01
42.0.2.1 .. 02
42.02.1.03
42.02.2.01
42.02~2.02

42.02.2.03
42.05.0.99
43.03.0.01
44.1LO.à1
44.13.1.01

44.13.1.99
44.13.2.01
44.13.2.99
44.14.1.01
44.14.1.99
44.14.2.01
44.14.2.99
44.15.1.01
44.15.1.99
44.15.2.01
44.15.2.99
44.15.9.01
44.15.9.99
4L16.9.01
44.17.0.99
44.18.0.01
44.21.0.01
44.21.0.99
44.23.0.01
44.23.0.03
45·.03.0.01
45.04,0.01
45.04.0.02
45.04.0.03
48.01.1.03
48.01.1.99
48. 01. 2. 01
48.01.2.02
48.01".2.03
48.01.2.04
48. 01.2. 99
48.01.9.06
48.01.9.07
48.01.9.99
.48.03.0.01
48.04.0.01
48.04.0.99
48.05.0.01
48.05.0.02
48.05.0.03
48.05.0.04
48.05.0.99
48.07.1.01
48.07.1.02
48.07 .1.03
48.07.1.99
48.07.9.01
48.07.9.02
48.07.9.03
48.0/.9.04
48.07.9.99
48.10.0.01
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48.13.0.99
48.14.0.01
48.14.0.99
48.15.0.06
48.15.0.07
48.15.0.99
48.16.0.01
48.1G.0.02
48.18.0.01
48.18.0.02
4B.LIJ.0.99
48.19.0.01
48.21.0.06
48.21.0.07
48.21.0.08
48.21.0.99
49.08.0.99
49.09.0.99
49.10.0.01
49.11.0.02
49.11.• 0.03
49.11.0.05
51.01.1.01
51.01.1.02
51. 01.1. 09
51. 01.1. i1
5].. 01.1.12
51. 01.1.13
sr.o1.L14
sf. o 1 .1 •.19
51.01.2.01
51.01.2.02
51.01.2.05
51.03.0.01
51.04.1.02
51.04.1.03
51.04. 2. 02
51.04.2.03
54.03.1:01
54,03.1.02
55.05.1.01
5!?~ 05. 1. 02
55.05.1.03
55.05.9 .• ()1
55.05.9.02
55.05.9.03
55.06.0.01
55.08.0.01
55.08.0.99
55.09.0.01
55.09.0.02
55.09.0.03
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5S.09.0.04
56 • 0.1. 1. o 2
56.02.1.02
5G. 03 .-D~-D-1
56.04.1.02
56.05.1.01
56.05.1 .02
56.05.1.03
56.05.1.01
5G.OS.2.01
·56. os. 2 ~ oz56.05.2.03
5.6:05.2.04
56. 06.0'. 01
56.06.0.02
SG.06.0.03
56.07.1.01
56.07.1.02
56.07.1.03
56-.07.1.04
56.07.1.05
56.07.2.01
56.07.2.02
56.07.2:04
%.07.2.05
57 .To. a·: oic
58.02.1.01
58.02.1.03
ss. 02.1. osss.o2.l.OG
58.02 .1. 08
58.02.1.09.
58.02.1.99
58.04.0.01
58.04:0.04
58.04.0.05
58.05.0.01
58.05.0.02
58.05.0.03
58.05.0.04
5s;os.0.99
58.06.0.01
58.07.3.01
58.07.3.02.
58.07.3.03
58.07.3.99
58.07.4.01
58.08.0.01
58.08.0.04
58.09.0.01
58.09.0.02
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58.09.0.0'3
58.09.0.04
5!3.09.0.99
58.10.0.01
5o.Io:o.o2·
ss.lo.o.o3
SB.lO.O.O<l
S8.10.0.99
59.01.1.02
59.01.1.99
59.02.1.01
59. o2-: L.D2
59.02.1.99
59. 02~ 9. o 1
59.02.9.99
59.03.0.01
59.03.0.02
59.04.0.01
59.04.0.02
59.0<1.0.03
59.04.0.04
59.0_4.0.05
59.04.0.06.
59.04.0.07
59.04.0.99
59.06.0.99
59.08.0.99
59.11-0.01
59.13.0.01
59.13:0.02
59.13.0.99
60.01.0.01
60.01.0.03
60.01.0.04
60.01.0.9960.03.0.01
60.03.0.02
60.03.0.03
60.03.0.99
60.04.0.04
60.04.0.07
60 .-0 4. o. o 8
6o.o5;o.u
G0.06;I.0160. 06 :1.'99_
60.0672.99
61.01:0.09
61. 0.1. o • 17
61.02.0.03
61.02.0.15
61. 02. o. 22

61.03.0.01
61.03.0.02
61.09.0.01
62.03.0'.99
62 ._os .·o·. 99
64.01..0.01
64.0-2.0.01
64.02.0.99
64. 04._0. 01
··64.05.0.01
G5.06.o.or
68.06.0.01
G1l.1ó.o. 01
-G 8 • 11. O . OI
68.13.2.05
68.14.0.01
68.14.0.02
69.• 02.1.01
6'9.04.0.01
69.04.0.• 99
69.05~0.01

.69.07.0.01
69.os:o.Ql
69;ro.o.o1
69.12._0.01
70.04.1.01
7 o. o 5. 1. 01
7 o_. o_5. 9. 01
70. o 6 ._]_. Ql_
7d.oG.9.0l
70.08.0.01
7_0.08.0.99
1o~ro:o.o1

7-õ_. 1 o ._o. 99

70.11.0.02
70:11.0.99
70.12.0.01
70.13.0.99
70.14.0.99
70. 20.1. 0.1
70_. 2_0 .2_. 0_1
· n.16:o.o1
· 73-.o2.o;o4
73.10.0.02
73-.10.0.99
-73.11.1.02
73-.11.1.04
73.11.1.09
73.13.5.01
73.1:3.6.01
73.13.7.01
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73.1"4.1.01
73.14.1.02
73.14.-1.03
73.14.-2.01
7 3. 14. 2. 0-2
73-. 14.-2. o·cy
73.14.2.11
2.19
73.14.2.21
73.17.0.01
73.18.1.01
73.18.1.02
73.18.1.03
73.18.1.99
73.18.2.01
73.18.2.99
73.20.0.01
73.20.0.99
73:21.0.01
73.21.0.02
73. 21. o; 9973.23.o;o1
73.23.0.99
73.24.0.99
73 26.0.01
73.26.0-.-99
:] 3..-2-7 .'2. o 1
. 73:29.0:99
73:31.0.99
73.J2.o:ot
73.32.0.9973.35.0.01
-7 3. 3 5. i). 9 9
73.36.1.01
73.36.1.02

f3-.n .

73~36.1.99-

73.36.8.0173.36.8.99
7 3. 37. 1. 01.
73.37.1.02
73.37.L03
73.]7.8.99
73.38.1.01
73.38.1.99
73.38.2:02
73.38.2.99.
73.40.1.99
73~40.2.99

73.40;9.99
74.03.3.01
74:o8·;o:ot
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1991

74.10.0-01
74.10.0.99
74.15.2.9-9
74.17.1.01
74.18.1.99

~

76~02.0.01

76.02.0.02
76.02.0.03
76.03.0.01
76.03.0.99
76.04.0.01
76.06.0.01
76.08.0.01
76.08.0.99
76.10.0.01
76 10.0.99
76.12.0.01
76.12.0.99
76.15.1.01
76 15.1.99
76.15.2.99
76.15.8.01
76.16.9.03
76.16.9.99
78.03.0.01
78.05.0.01
n.o5.'0.02
78.06.0.99,
79.06.1.01
79.06.9.99
80.02.1.01
82.01.0.04
82.05.0.02
83.01.1.99
83.01.9-99
83.02.1.01
83.02.9-01
83.02.9.99
83.04.<Y.01
83.07.1.01
83.07 .1. 99
83.13.o:o1
83.15.0.01
84.01.1.01
84.01.1.99
84.06.8.11
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84.06.8.13_
84.06.8.19
84.11.1.99
84.11.8.01
84.15.1.01
84.15.8.01
84.17.9.9'1
84.18.2.99
84.18.8.02

~84.20.9.91

_8~. ~0~·-!1. ._92

84.21.1.01
84.21.1.99
84.21.2.01
84.25.1. 04
84.40.1. 01
84.50.1.01
84.56. 8.01
84.56.8.99
84.59.9.99
84. Gl.I. 01
84.61.1.99
84.Gl.8.0l:
~84.61.9.01

84.61.9.02
84.G1..9.03
84.61.9.99
84.63.1.02
84.63.1.03
84.63.1.99
84.64.0.01
84.G5.0.01
85.01.2.Q1
85.01.2.11
85;01.2.12
85. 01.4.03
85.01.6:01
85.01.6.02
85.01.6.0]
85.01~6.04

85.01.7.Ql
85.01.8.01
85.03.1.01
85.04.2.01
85.06 .1. 02
~35.12;1.o1 ~

ll5. 12. 1. 99
85.12.2.01
85.12.2.99
85-.12.5.01
85.12.5.02
85.12.5.99
B5.12.ll.01
85.13.1.01
85.13.1.02
85.13.1.99
85.13.8.09
85.15-.1.11
85.15.1.19
85.15.1~21

8 5. 15. 1. ; 22
85.15.1. 29
~~ 85.17.1.01
85.19.2.01
85.19.2.02
85.19.2.04
8S.19.2.05
85.19.2.99
8S.19.8.01
85.20.1.99
85.20.2.01
a5.:u.1.o1
l)5. 23. 1. 99_
85.23.2.01
85.23.2.99
~ 85.23.9.01
85.23. 9. 9~
85.25.ó.o2
85.25.0.03
85.2G.0.99
87.02.1.99
87.02.2.99
87.02.-3. 99
87.04.1.99
87.04.9.01
·s7:·oc9:99
87.05.0.01
87.o5.0.ó2
~ 87.05.0.03
87.0G.0.01
87.0G.o.o2
87.06.0.03

87.09.0.01
87.10-.Q.01
87.13.1.01
-87.14.L02 ~
87.14:8.01
8g;Ol.9.01
89.01. 9. 03
89.01.9.04
9 o. 0-3. l . o1 ~
9 o. 04. 2. oI
-9c0.17.3.01
9 11 • 3. 9 9 .~ ~
9 o·. 17. 9. o2
90.26.1.01
91.04.0.99
92.02-0.02
92.12.0.02
92.12.0.04

o"

93 ~õ7~-i. oi

94.01.1.01
94.01.1.02
94.01.1.04
91.01.1.05
94.01.1.99
94.01.8.01
94.03.Lor
c94.03.~1.02 ~

94.03.1.04
94.03.8.01
94.03.8.02
94.0j.8.99
94.04.0.99
96.01.1.01
9'6. 01.2. 9'9

97.0l.Lõ1
97.02.1.01
97.03.·0.99
97.04.0.01
97. 05. o. 01
98.01.1.99
98.02.1.01

~9s.o:r.1.ó3

98.o3.9.a2
98.05.9.03'
98.08.0.01
98.15.1.01
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ANEXO !I
Regime Geral de Origem

cidos no Anexo 2 da Resolução n~ 78 do Comitê de representantes da Associação Latino-Americana de Integração.

CAPÍTULO I

ARTIGO SEGUNDO
Nos casos em que o requisito estabelecido na letra c)
do artigo piimeirO não possa ser cumprido porque o processo
de transformação operado não implica mudança de posição
na nomençlatura, bastará que o valor CIF porto de destino
ou CIF porto marítimõ dos materiais de terceiros países não
exceda a 50% (cinqüenta porcento) do valor FOB de exportação das mercadorias qe que se trata.
Na ponderação dos materiais originários de terceiros países para os Estados-Partes sem litoral marítimo, ter-se-ão em
conta, como porto de destino, os depósitos e zonas francas
concedidos pelos demais Estados-Partes, quando os materiais
. - chegarem por via marítima.

Regime Geral de QualificaçãO: de Origem

ARTIGO PRIMEIRO
Serão considerados originários dos Estados-Partes:
, a) os produtos elaborados integralmente no territófio de
qualquer um deles, quando em sua elaboração forem utilizados exclusivarn.ente materiais originárioS-dos E-stãdos-Partes;
b) os produtos compreendidos nos capítulos ou posições
da Nomenclatura Tarifária da Associação Latino- Americana
de Integração que se indentificam no AneXO -1 da Resolução
n9 78 do COniitê tle Representantes da citada Associãção,
pelo simples fato de serem produzidos em seus respectivos
territórios.
-"~ Considerar-se-ão produzidos no território de um Estado-·
Parte:
,
i) os prOdutos dos reinos mineral, vegetal ou animal,
incluindo os da caça e da pesca, extraídos, colhidos ou apanhados, nascidos e criados em seu territóríó oU em suas águas
territoriais ou zona económica exclusiva;
ii) os produtos do mar extraídos fora de suas águas territoriais e zona económica exclusiva por barcos de sua bandeira
ou arrendados por empresas estabelecidas em seu território;
e
iii) os --prOdutos que resultein de operações Ou processos
efetuados em seu território pelos quais adquiram a forma
final em que serão comercializados, exceto quando esses
processos ou operações consistam somente em simples montagens ou ensamblagens, (!mbalagens, fracionamento em lotes
ou volumes, seleção e clã.ssificação, inarcação; Composição
de sortimentos de mercadorias ou outras operações ou processos equivalentes;
c) os_ produtos em cuja elaboração se utilizem materiais
não origiriáriOs dos Estados-Partes, quando resultem de um
processo de transformação realizado no território de algum
deles, que lhes confira uri::ta nova individualidade, caracterizada pelo fato de estarem classifíc"idos na nomenclatura
aduaneira da Associação Latino-AmeríCã"na de Integração em
posição diferente à dos mencionados materiais, exCeto nos
casos em que os Estados-Partes determinem que, ademais,
se cumpra com o r,equisifo previsto no Artigo ·segundo do
presente Anexo.
Não obstante, não serão considerados originários OS produtos resultantes de operações ou processos efetuados no território de um Estado-Parte pelos quais adquiram a forrila final
em que serão comercializados, quando nessas operações ou
processos forem utilizados exclusivamente materiais ou insumos não origináriOs _de seus respectivos países e consistam
apenas em montagens ou ensamblagens, fracioname-nfo em
lotes ou volumes, seleção, classificação, marcaçãO, -composição de s_o_rtimentos de mercadorias ou outras operações
ou processos semelhantes;
d) até 31 de dezembro de
os produtos resultantes
de operações de ensamblagem e montagem realizadas no territóriO de um Estado-Parte utilizando materiais originários dos
Estados-Partes e de terceiros países, quando o valor dos materiais originárioS não for inferior a 40% do valor FOB de exportação do produto firial; e
e) os produtos que, além de serem produzidos em seu
território, cl:nnpram cOm os requisitos específicos estabele-

ARTIGO TERCEIRO
Os Estados-ParteS poderão est3.bdeCer.
comum acordo, requisitos específicos de origem, que prevalecerão sobre
os critérios gerais de qualificação.
ARTIGO QUARTO
Na determinação dos requisitos específicOs de origem a
que se refere o artigo terceiro; <iSSün como na revisão dos
que tiverem sido estabelecidos, os Estados~Partes tomarão
como base, individua] ou conjuntamente, os seguintes elementos;
I. materiais e outros iriSulnos empregadoS na produção:
a) matérias-primas:
i) matéria-prima preponderante ou que confira ao produto sua característica essencial; e
Ti) matérias-primãs principais;
b) Partes ou peças:
i) parte ou peça que confira ao produto sua característica
essencial;
ü) partes ou peçãs principal; e
iii) percentual das partes ou peças em relação__ ao peso
~
total;
c) outros insumos:
II. processo de 'transformação ou elaboraçãv utilizado;
III. proporção máxima do valor dos materiais importados
de terceiros países em relação ao valor total do produto, que
resulte do proce-dimento de valorização acordado em cada
caso.
ARTIGO QUINTO
Em casos excepcionais, quando os requisitos específicos
não puderem ser cUmpridos porque ocorrem problemas circunstanciais de abastecimento: disponibilidade, especificações
técnicaS, prazo de entrega e preço, tendo em conta o disposto
rio artigo quatro-do Trá.tado, poderão ser utilizados materiaís
não 9f~ginários dos Estados-Partes ..
Diada a situação previStã no p-arágrafo anterior, o país
exportador emitará o certificado correspondente informando
ao Estado-Parte importador e ao Grupo Mercado Comum,
.acompanhando os antecedentes e constâncias que justifiquem
a expedição do referido documento.
Caso se produza uma contínua reiteração desses casos,
o Estado-Parte exportador ou o Estado-Parte importador comunicará esta situação ao Grupo Mercado Comum, para fins
da revisão· do requisito específico.
Este artigo não compreende os produtos que resultem
de operações de ensamblagem ou montagl!m, e será aplicável

de
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até a entrada em vigor da tarifa externa comum para os produtos objeto de requisitos específicos de origem e seus materiais
ou insumos.

origem estabelecidos de acordo com o disposto um Capítulo
anterior.
ARTIGO DÉCIMO SEGUNDO

ARTIGO SEXTO
Qualquer dos Estados-Partes poderá solicitar a revisão
dos requisitos de origem estabelecidos de conformidade com
o artigo primeiro. Em sua solicitação, deverá propor e fundamentar os requisitos aplicáveis ao produto ou produtos de

A declaração a que se refere o artigo precedente será
expedida pelo produtor final ou pelo _exportador da mercadoria, e certificada por uma repartição oficiãl ou entidade
de classe com personalidade jurídica, credenciada pelo Governo do Estado-Parte exportador.
Ao credenciar entidades de classe, os Estados-Partes velarão para que se trate de organizações que atuem com jurisdição
riã:cional, podendo delegar ãtribuiçOes a entidades regionais
ou focais, conservando sempre a responsabilidade direta pela
veracidade das certificações que forem expedidas.
Os Estados-Partes s_e comprometem, no prazo· de 90 (noventa) dias a partir da entrada em vigor do Tratrado, a estabelecer um regime harmonizadO de sanções ádmíriisfrativás para
casos de falsidade nos certificados, sem prejuízo das ações
penais correspondentes.

que se trate.

ARTIGO SÉTIMO
Para fins do cumprimento dos requisitos de origem, os
materiais-e CfUiíbSÍüSumos, ofiginàrios do território de qualquer-dos Estados-Partes, incorporados por um Estado-Parte
na elaboração de determinado produto, serão considerados
originários do territ6fío -~este último.
ARTIGO OITAVO
O critério de máxima Utilfzã.ção de materiais ou outros
insumos origináriOs dos Estados-Partes não poderá ser considerado para fixar requisitos que impliquem a imposição de
materiais ou outros insumos_ dos referidos Estados-Partes,
quando, a juízo dos mesmos, estes não cumpram condições
adequadas de abastecimento, qualidade e preço, que não se
adptem aos processos industriais ou tecnologias aplicadas.
ARTIGO NONO
Para que as mercadorias originárias Se -beneficiem dos
tratamentos preferenciais, as mesmas deverão ter sido expedidas diretamente do país exportador ao país- inlportidor.
Para tal fim, se considera expedição direta:
a) as mercadorias transportadas sem passar pelo território de algum país não participante do Tratado;
b) as mercadorias transportadas em trânsito por um ou
mais países não participanfes;-com Ou s-eirt tranSbordo ou armazenamento temporário, sob a vigilância de autoridade alfandegária competente em tais países, sempre que:
i) o trânsito eStiver justificado por razões geográficas ou
por considerações relativas a requerimentos do transporte;
ii) não estiverem deStinadas ao comércio, uso ou emprego no país de trânsito; e
iii) não sofram, durante o transporte e depósito, nenhuma operação distinta às de carga e descarga ou manuseio
para mantê-las em boas condições ou assegurar sua conservação.
ARTIGO DÉCIMO
Para os efeitos do presente Regime Gefãl se entenderá:
a) que os produtos procedentes das zonas francas situadas
nos limites geográficos de_ qualquer dos Estados-Partes âeverão cumprir os requisitos previstos no presente Regiine Geral;
b) que a e;epressão "materiais" compreende as matériasprimãs, os produtos intermediários e as partes e·peçã.s utilizadas na elaboração das mercadorias.
CAPÍTULO II
Declaração, CertifiCação e ComprOva:çáo
ARTIGO DÉCIMO PRIMEIRO
Para que a importação dos produtos originários dos Estados-Partes possam beneficiar-se das reduções de gravames
e restrições outorgadas entre si, na documentação correspondente às exportações de tais produtos deverá constar uma
declaração que certifique o cuffiprimento dos requisitos de

ARTIGO DÉCIMO TERCEIRO
Os certificados de origem emitidos para os fins do presente Tratado terão prazo de validade de 180 (cento e oitenta)
dias, a contar da data de sua expetlição.
ARTIGO DÉCIMO QUARTO
Em todos os casos, se utilizará o formulário-padrão que
figura anexq ao Acordo 25 do Comitê de Representantes da
Associação Latino-Americana de Integração, enquanto não
entrar em vigor outro formulário aprovado pelos EstadosPartes.
ARTIGO DÉCIMO QUINTO
Os Estados-Partes comunicarão à Associação Latino-Americana de Integração a relação das repartições oficiais e
entidades de classe credenciadas a _expedir a certificação a
que se refere o artigo anterior, com o registro e fac-símile
das assinaturas autorizadas.
ARTIGO DÉCIMO SEXTO
Sempre que um Estado-Parte considerar que os certificados emitidos por uma repartição oficiã1 ou entidade de classe
credenciada de outro Estado-Parte nâo se ajustam às disposições contidas no presente Regime Geral, comunicará o fato
~õ outro Estado-Pafte pãra que--iste adote as medidas que
estime necessárias para soluciOnar os prOOlemas apresentados.
Em, nenhum éaso o país inlportadôr -deterá ó tiâmite de
importaÇão dos produtos amparados_ nos certificados a que
se refere o parágrafo anterior, mas poderá, além de solicitaras informações adicionai"s que -coriespondaril -ãs aütoridadeSgovernamentais do país exportador, adotar as medidas que
cOnsidere necessárias para resguardar o irite'resse fis6tJ.
ARTIGO DÉCIMO SÉTIMO
Para fins de um controle posterior, as cópias dos certificados_ e os documentos respectivOs deverão ser conservados
durante dois anos a partir de sua emissão.
ARTIGO DÉCIMO OITAVO
As disposições do presente Regime Geiif e- as- modificações que lhe forem introduzidas não afetarão as mercadorias
embarcadas na data de sua adoção.
ARTIGO DÉCIMO NONO
As normas comidas no presente Anexo não se aplicam
aos Acordos de Alcance Parcial de Compl~mentação Econó-
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a) nível de produção e capacidade utilizada;
nível de emprego;
ç) participação no mercado;
d) nível de comércio entre as Partes envolvidas ou particiANEXO III
pantes de consultas;
Solução de Controvérsias
e) desempenho das importações e exportações com rela- -- - -- 1. As controvérsias que possam surgir entre os Estados- ção a terceirOs paíseS.
Nenhum
dos
fatores
acima
mencionados_çonstitui,
pOr
Partes como conseqüência da aplicação do Tratado serão resi só, um critério- deCiSíVo para a determiri.açãO do dano ·ou
solvidas mediantes negociação direta.
_ ..
~
. _
No caso de não lograrem uma solução, os Estados-Partes ame-aça de dano grave.
Não serão considerados, na determinação do dano ou
submeterãâ a conti"OVffiia à Consideração do Gr_upo Mercado
Comum que, após avaliar a situação, formUlará no lapso de ·ameaça de dano gr_ave, fatores úiis como as mudanças tecnoló60 (sessenta) dias 3$ recome_ndaçõe~ pertinentes às Partes para gicas ou mudanças nas preferências dos consumidores em faa solução do diferencio. Para tal fim, o Grupo Mercado Co- vor de produtos símilares e/ou diretamente_cOmpetitivOs den~
mum poderá estabelecer ou convocar painéis de especialistas tro do mesmo Setor.
Á- aplicação da cláusula de salvaguarda .dependerá, em
ou grupos de peritos com o objetivo de contar com assessora~
cada país, da aprovação final da seção nacional do Grupo
mente técnico.
_
_
Se no âmbito do_ Grupo Mercado Comum tã.J:n"pOUcO for" Mercado Comum.
ARTIG04
alcançada uma solução, a controvérsia ose-tá elevada ao Conselho do Mercado Comum para que este adote as recomendações
Com o objetivo de_ não interromper as correntes de copertinentes.
__
___
_ _
_,-; _ - mércio que tiverem sido geradas, o país importador negociará
2. ~,Dentro de 120 (cento_ e vinte) dias a partir da entrada umª quota para a importação do produto obj~~o de salvaem vigor do Tratado, o Grupo Mercado Comum elevará aos guarda, que se regerá pelas mesmas preferências e demais
Governos dos Estaclos-Partes uma proposta de Sistema de condições estabelecidas no Programa de Liberação Comercí~.
Solução de Controvérsias, que vigerá durante o período de
A mencionada quota será negociada com o Estado Parte
transição.
·
de onde se originam as importações, dufante o período de
3. Até 31 de dezembro de 1994, os Estados-Partes ado- consulta a que se refere o art. 2. Vencido o prazo da consulta
rarão um Sistema de Solução de Cont~;ovérsias para o Mercado e não havçndo acordo. o país importador que se considerar
·
---Cõmum.
afetado poderá fixar uma quOta~ CJ.ue Sei"á mantída pelo prazo
de um ano.
ANEXüiV
Em nenhum caso a quota fixada unilateralmente pelo
Cláusulas de Salvaguarda
país importador será menor que a média dos volumes físicos
importados nos últimos três anos calendário.
ARTIGO 1
Cada Estado Parte poderá aplicar, até31 de dezembro
ARTIGOS
de 1994, cláusulas de salvaguarda ã importação dos produtos
As cláusulas de salvaguarda terão um ano de duração
que se beneficiem do Programa de Liberação Comercial esta- e poderão ser prorrogadas por um novo período anual e consebelecido no âmbito do Tratado.
cutivo, aplicando-se-lhes os termos e condições estabelecidas
Os Estados Partes acC,-rdam que somente deverão recorrer no presente Anexo. Estas medidas apenas poderão ser adotaao presente Regíme em caso-s--excepciona1s.
das uma vez para cada produto.
Em nenhum caso a aplicação de cláusulas de salvaguarda
ARTIG02
·pod'erá estender-se além de 31 de dezembro de 1994.
Se as_ importações de determinado produto causarem daARTIGO 6
no ou ameaça de dano grave a seu mercado, como conseA aplicação das cláusulas de salvaguarda não afetará as
qüência de um sensível aumento, em um curto período, das
importações desse produto provenientes dos outros Estados mercadorias embarcadas na data de sua adoção, as quais serão
Partes. o pafs importador solicitará ao Grupo Mercado Co- computadas na quot~ prevista n? art. 4.
mum a realização de consultas com vistas a eliniinar essa
ARTIGO?
·
situação.
'Durante
o
período
de
transição. nO caso de algum Estado
O pedido do país importador estará acompanhado de
uma declaração pormenorizada dos fatos, razões e justifica- Parte se considerar afetado por graves dificuldades em suas
atividades económicas, solicitará ao Grupo Mercado Comum
tivas do mesmo.
a realização de consultas. a fim dr; que- se tomem as medidas
O Grupo Mercado Comum deverá iniciar as consultas
no prazo máximo de 10 (dez) dias corridos a partir da apresen- corretivas que forem necessárias.
O Grupo Mercado Comum, dentro dos prazos estabeletação do pedido do país importador e deverá concluí-las, havendo tomado uma decisão a respeito, dentro de 20 (vinte) cidos no art. 2 do presente Anexo, avaliará a situação e se
pronunciará sobre as medidas a serem adotadas, em função
dias corridos após seu início.
das circunstâncias.
ARTIG03
ANEXO V
- -Subgrupos de Trabalho do Grupo Mercado Comum
A determinação do dano ou ameaça de dano grave no
sentido do presente Regime será analisada por cada país,
O Grupo Mercado Comum, para firis de coorâenação
levando em conta a evolução, entre outros. dos seguintes das políticas· macroeconômicas e setoriais, constituirá;no pra~-
aspectos relacionados ·com o produto em questão:
zo de 30 dias após sua instalação de Trabalho:
mica n<.>s 1, 2, 13 e 14 aos comerciais e agropecuáriOs SubSCritos
no âmbito do Tratado de Montevidéu 1980, os quais se regerão
exclusivamente pelas exposições neles estabelecidas.

b)
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Subgrupo 1: Assuntos Comerciais
Subgrupo 2: Assuntos Aduaneiros
Subgrupo 3: Normas Técnicas _ _
_ .... __ ____ _
Subgrupõ- 4: PolítiCa Fiscãl e Morietáriã Relacionadas
com o Comércio.
Subgrupo 5: Transporte Terrestre

Subgrupo
Subgrupo
__ Subgrupo
Subgrupo
SUbgrupo
cas.
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6: Transporte Marítimo
7: Política Industrial e Tecnológica
8: Política Agrícola
9: Política Energética
10: Coordenação de Políticas Macroeconômi-----

SENADO ·FEDERAL
SUMÁRIO
1- ATA DA 163• SESSÃO, EM 25 DE SETEMBRO
DE 1991
1.1 -ABERTURA
1.2- EXPEDIENTE
1.2.1 - Mensagens do Senhor Presidente da República
-N'' 250 e 251191 (n'' 507 e 508121, na origem), de
agradecimento de comunicaç_ões.
·
·

-c

1.2.2
Parecer
Referente à Segutnte matéria:
Substitutivõ~ do Senado ao Projeto de Lei da Câmara
n' 37, de 199Q (n' 3.650/89, na Casa de origem), que dá
nova redação ao § 3' do art. 1• da Lei n' 5.584, de 26de junho de 1970, que dispõe sobre normas de Direito
Processual do Trabalho, esclarecendo que, sem qualquer
alteração do mérito, e para melhor entendimento da Lei,
e ainda corrigindo remissão equivocada uma vez que a
alteração se refere ao art. 2~' e não ao art. 19 da Lei, dá
nova redação integral ao artigo da Lei que se pretende
alterar. (Redação do vencido para o turno suplementar.)
1.2.3 - Leitura de projeto
-Projeto de Lei do Senado n 9 327/91, de autoria
do Senador Fernando Henrique Cardoso, que dispõe sobre
a partiCipaçãO dos empregados na direçáo das sociedades
de economia mista e empresas públicas vinculadas à União.

1.2.4- Requerimentos
- N9 649/91, cte autoria do Senador José Eduardo,
solicitando a transcrição nos--Anais do Senado Federal,
do artigo de autoria do Sr. Roberto Procópio Lima Netto,
publicado no Jornal O Estado de S. Paulo, edição do dia
24 do corrente, intitulado .. A Chantagem d~s Petroleiros".
- N" 650/91, "de autoria do Senador José Eduardo,
solicitando a transcrição nos Anais do Senado Federal,
do artigo de autoria do Sr. ROberto Procópio Lima N etto,
publicado noJornaldo Brasil, edição do dia 24 ao corrente,
.intítulado uAs greves e as empresas estatais".
- N"s 651 e 652/91, de autoria do Senador Pedro Simon, solicitando ao Ministro da Educaçáo e ao_ Ministro
da Economia, informaçOes que menciona.
- N9 653/91, de autoria do Senador José Eduardo,
solicitando licença para ausentar-se dos trabalhos da Casa,
no próximo dia 30 do corrente. Aprovado.
- N9 654/91, de autoria do Senador Márcio Lacerda,
solicitando autorização para ausentar-se do País, no período de 25 a 27 do corren~e mês. Aprovado.

1.2.5- Comunicação da Presidência
-Deferimento- do Recurso n"' 6/91, no sentido de que
o PrOJeto de Lei do Senado n9 21191.S:eja apreciãdo pelo
Plenário, e abertura de prazo para recebimento de emendas
ao mesmo.
---- --1.2.6- Discursos do Expediente

SENADOR MEIRA FILHO- Dia da Radiodifusão ..
SENADOR ALMIR GABRIEL- Situação de falência· do -EstadO brasifei!o.
SENADOR AFFONSO CAMARGO, COMO Lf- ·DER- Distúrbios ocorridOs ontem na Bolsa de ValOres
do Rio de Janeiro, em protesto oohtra a privatização da
-Usiminas.
SENADOR FERNANDO HENRiQUE CARDOSO, COMO LfDER- Solidariedade de S.Ex'â idoneidade da Prefeita de São Paulo, Sf'!5 Luiza Erundina. _
SENADOR FERNANDO HENRIQUE CARDOSO, COMO LÍDER- Solidariedade de S. Ex• à idoneidade da Prefeita de __São Paulo~ Sras. Luiza Erundina.
SENADOR AM!R LANDO - Críticas à desinformação dos defensores do apocalipse ampientaJ.
SENADOR JUTAHY MAGALHAES- Posição de
S. Ex~ com relação ã aposentadoria por tempo de servíço.
SENADOR IRAM SARAIVA - Violência ccmtra
·os menilloS de rua.SENADOR NELSON WEDEKIN- Privatização da
Previdência Social pretendida pelo atual Governo.
1.2. 7- Leitura de projeto
·
Projeto de Lei do Senado n' 3213191, de autoria do
Senador Fernando Henrique Cardoso, que disciplina as
eleições para a Câmara dos Deputados e Assembléias Legislativas.
1.2.8- Requerimentos
- N9 655/91, de autoria do Senador Irapuan Costa
Júnior, solicitando a inclusão em Ordem do Dia, do Projeto
de Decreto Legislativo n' 78191 (p' 184/90, na Çãmara dos
Deputados), que aprova· o texto do Acordo Celebrado em
Brasília, no dia 15 de dezembro de 1989, entre o Governo
da República Federativa .do Brasil e o Centro Latino-Americano de Física sobre suas obrigações, direitos e privilégios em territóriõ brasileiro.
-N~ 656/91, de autoria do Senador Albano Franco,
solicitando a inclusão, em Ordem do Dia, do Projeto de
Decreto Legislativo n' 79, de 1991 (n• 168/89, na Câmara
dos Deputados), que aprova o texto do Acordo de Co-Pro-
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dução Cinematogi'áfica~ celebrado entie o Governo daRepública Federativa do Brasil e o Governo da República
Popular de Angola, em Luanda, a 28 de janeiro de 19_89.
- N• 657/91, de autoria do Senadorirapuan Costa
Júnior, solicitando a inclusão em Ordem do Dia, do Projeto
de Decreto Legislativo n• 81191(n?78/89, na Câmara dos
Deputados), que aprova o texto do Acordo de Cooperação
Cultural e Educacional, celebrado entre o Governo da ReM
pública Federativa do Brasil e o Governo da República
Popular de Ban~ladesh.
1.3- ORDEM DO DIA
Requerimento n~ 534, de 1991, de autoria do Senador
Carlos Patrocínio, Solicitando, nos termos regimentais, a
tramitação conjunta dos Projetes de Lei da Câmara nts
72, de 1989, e 40, de 1991, que tornam obrigatória a indica·
ção do Grupo Sangüíneo nas cédulas de identidade e nas
carteiras nacioriais de habilitação. Aprovado.
Proposta de Emenda à Cónstituição n• 2191, de autoria
do Senador Affonso Camargo e outros- Srs. Senadoresque dá nova redação ao inciso III do art. 155 da Constituição Federal. Apreciação sobrestada, após usarem da palavra os Srs. Affonso Camargo, Humberto Luc~na e Cid
Sabóia de Carvalho.
1.3.1- Discursos após a Ordem do Dia
SENADOR ANTÓNIO MARIZ- Emendao.
SENADOR ALBANO FRANCO -Esforço do Presidente Fernando Collor na busca do entendimento políticO ..
SENADOR LEVY DIAS - Prioridade par'a o setor
agrícola.

1.3.2 - Comunicações da Presidência
Convocação de sessão extraordinária a realizar-se hoje, às 18 horas e 38 minutos, com Ordem do Dia que
designa.
-Término do prazo para interposição de recurso no
sentido de inclusão em Ordem do Dia do Projeto de Lei
do Senado n9l4/91, apreciado concluSívamente pela Comissão de Assuntos Económicos. À Cimara dos Deputados.
1.4-ENCERRAMENTO
2- ATA DA 164• SESSÃO, EM 25 DE SETEMBRO
DE 1991
2.1 -ABERTURA
2.2- EXPEDIENTE
2.2.1- Comunicação da Presideocla
-Recebimento do Ofício 11"·5-.428191, através do qual
o Presidente do Banco Cenl:i'al dO Brasil encaminha ao
Senado documento relativo à solicitação do Governo do
Estado do Rio Grande do Sul para emitir e colocar no
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merCado, através de ofertas ptibtiCa:S. Letras FfD3riceiras
do Tesouro daquele Estado, para os fins que especifica.
2.2.2 - Leitura de Projeto
Projeto de Lei do Senado n• 329191, de autoria do
Senador Lavoisier M-ªia, que dispõe sobre convênios entre;
a Pe"trobrás e suas subsidiárias e as concessionárias de distribuição de energia elétrica para eletrificação-rural nos municípios onde se efetuem as operações previstas no art. 27
da Lei n' 2.004, de 3 de outubro de 1953, e dá outras
providências.
2.3- ORDEM DO DIA
-- Parecer da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional sobre a Mensagem n• 201191 (n• 407191, na
origem), pela qual o Senhor Presidente da República submete à deliberação do Senado a escolha do Sr. Genaro
Antônio Mucciolo, Ministro de Segunda Clãsse, da Carreira de Diplomata, para exercer a função de Embaixador
do Brasil junto â República da Nicarágua. Apiecl9do em
sessão secreta.
- Parecer da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional sobre a Mensagem n• 202191 (n' 408191, na
origem), pela qual o Senhor Presidente da República submete à deliberação do Senado a escolha do Sr. Francisco
-de Lima e Silva, Ministro de Segunda Classe, da Carreira
de Diplomata, para exercer a função de Embaixador do
Brasil junto à República de El Salvador. Apreciado em
sessão secreta.
- Parecer da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional sobre a Mensagem n• 242191 (n' 493/91, na
origem), pela qual o Senhor Presidente da República submete à deliberação do Senado a escolha do Sr. Jorio nauster Magalhães e Silva, Ministro de Primeira Cl3sse, da
Carreira de Diplomata, para exercer a função de Embaixador, Chefe da Missão do Brasil junto às Comunidades
Europ~ias. Apreciado em sessão secreta.
2.3.1 - Designação da Ordem do Dill da próxima sessão

2.4- ENCERRAMENTO
3- DISCURSO PRONUNCIADO EM SESSÃO ANTERIOR
Do Senador Áureo Mello. proferido na sessão de
17-9-91
4- ATOS DO PRESIDENTE
. N<" 695 a 700, de 1991
5- MESA DIRETORA
6- LÍDERES E VICE·LÍDERES DE PARTIDOS
7- COMPOSIÇÃO DE COMISSÕES PERMANENTES
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Sessão, em 25 de setembro de 1991

1~ Sessão Legislativa Ordinária, da

49~

Legislatura

Presidência dos Srs. Mauro Benevides, Alexandre Costa,
Dirceu Carneiro, Lucídio Portela e Meira Filho
ÀS 14 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM-SE PRESENTES
OS SRS. SENADORES:
.· .
Abdias do Nascimento -Alfonso Camargo - Albano
Franco - Alexanõr~ Costa -:- Alfredo Campos ----Almir
Gabriel- Aluizio Bezerra- Antonio Mariz- Beni Veras
- Carlos D'Carli - Cesár Dias - Chaga~ Rodrigues Cid Sabóia de Carvalho- Coutinho Jorge - Dario Pereira
- Dirceu Cai"neiro - Elcio Alvares_- Esperidião Amin
- Epitácio Cafeteira - Fernando Henrique Cardoso Francisco Rollernberg - Garibaldi Alve$ -Gerson Cama ta
-Guilherme Palmeira - Henrique Almeit:la -_Humberto
Lucena - lrapuan Costa Júnior JoãQ Caliilo-n - Joãq
França- João Rocha- Jos.ªphat Marinho- José Eduardo
-José Fogaça- José Paulo Biso!- José Richa- Jutahy
Magalhães - Lavoisier Maia - Levy Dias - LOure~ber.,g
Nunes Rocha- Lourival Baptista- Lucídio Portélla..:.. Magno Bacelar- Mansueto de Lavor - Marco Maciel -Mário
Covas - Marluce Pínto - Maurício Corrêa- MÇt.urÕ Berrevides - Meira Filho - Moisés Abrão -- N(\bor Júnior Nelson Carneiro ~-Nelson Wedekin- Oziel Cameiro·.Ronaldo Aragão- Ronan Tito -Valmir Campelo- Wilson
Martins --Telmo Vieira- Teotônio Vilela Filho

ô SR. PRESIDENTE (Dirceu_ Cani_eíril) -=-À lista d~
presença acusa o comparecimento de 60 Srs~ Senad_ores._ Hãvendo número re"g1mentà1, declaro aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus, iniciamos nOSSó'S trabalhos.
O Sr. Primeiro Secretário procederá· à leitura do Expediente.
É lido o seguinte
EXPEDIENTE

MENSAGENS
DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA
De agradecimento de comunicações:

N' 250/91 (n• 507/91, na origem), de 24 do corrente, refe·
rente ã aprovação das matérias constanfes dos Decretos Legislativos n~ 191 a194, de 1991.
N• 251191 (n• 50E/91, na origem), de 24 do corrente, refe·
rente â aprovação das matérias constantes das Resoluções
n'43 a 45, de 1991.
·

PARECER
PARECER N• J63, DE 1991
(Da Comissão Diretora)

Redação do vencido para o turno suplementar do
Substitutivo do Senado ao Projeto de Lei da Câmara
n• 37, de 1990 (n• 3.650, de 1989, na Casa de origem). ·

A Comissão Diretora apresenta a redação do vencido
p-ára o turno suplementar do Substitutivo do Senã.âo ao Projeto de Lei da Câmara n• 37, de 1990 (n' 3.650, de 1989,
na Casa de origem), que dá nova redação ào § -3 9 do art.
1• da Lei n• 5.584, de 26 de junho de 1970, que "dispõe
sobre normas de Direito PrócesSua_I do Tfabalho", esclarecendo que, sem qualquer alteração do mérito, e parã melhor
entendimento da Lei, e ainda corrigindo remissão equivocada,
uma vez que a alteração se refere ao art. 2~' e não ao art.
19 da Lei, dá nova redação integral ao artigo da Lei que
se pretende alterar. -- , ·
· -.. - ·Sala de Reuniões da CqmfsSãó; 25 de setembro de 1991.
- Mãuro BenevideS, Presidente - Dirceu CarneirO, Relator
- AleXandre CoSta ~-Iram SãrãivR

. ANExO AO PARECER N' 363, DE 1991
Redação do vencido para o turno suplementar do
Substitutivo do Senado ao Projeto de Lei da Câmara
p 9 37, de 1990 (n~ 3.~0, de 1989, na Casa de origem),
que dá nova redação ao art. 2~ da Lei n~ 5.584, de
26 de junho de 1970, que dispõe sobre normas de Direito
Processual do Trabalho.
O CongressO Nacional decreta:
Art. 1• O art. 2' da Lei n• 5.584, de 26 de junho de
1970, passa a vigorar ·com a seguinte redação:
"Art. 29 . Nos dissídios individuais, proposta a
conciliação, e não havendo acordo, o Presidente da
Junta ou Juiz, antes de passar à instrução da causa,
fixar-lhe-á o valor Pª-ra _a determinaç-ão da alçada, se
este for indeterminado no pedido.
§ 1o Erri·audiência, ao aduzir razões fi riais, podefá qualquei dãs partes impugnar o valor fixado e, se
o Juiz o mantiver, pedir revisão ·da decisão, no prazo
de quarenta e oito horas,..ao Pres-idente do Tribunal
RegionaL
§ 2{>- O pedido de revisão, que não terá efeito
suspensivo, deverá ser instruído com a petição inicial
e a ata da audiência, em cópia autenticada pela Secretaria da Junta, -e será jUlgado em quarenta e oito horas,
a partir do seu recebimento pelo Presidente do Tribunal
RegionaL
§ 39 Qi.úlndo o ·valor fiXado para a causa, na forma deste artigo, não exceder a Cr$100.000;oo (cem
mil cruzeiros), será dispensável o resumo dos depoimentos, devendo constar da ata a conclusão da Junta
quanto à matéria: de fato.
§ 49 Salvo se versarem matéria constituciOnal,
nenhum recurso caberá das sentenças profé:iidas aos
dissídios da alçada a que se refere õ parágrafo ·anterior.
§ 5• o valor previsto no § 3• deste artigo poderá
ser periodicamente atualizado pelo Tribunal Superior
do Trabalho."
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Art. 29 Esta lei entra em vigor na data de sua publica-ção.

Art. 3"' Revogam-se as disposições em contrário.
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) - O expediente
lido vai à publicação.
Sobre a mesa, projeto de lei do Senado que será lido
pelo Sr. Primeiro Secretário.
É lido o seguinte
PROJETO DE LEI DO SENADO N• 327, de 1991
Dispõe sobre a participação dos empregados na direção- das socie~des de economia mista e empresas públicas vinculadas à União.
O Congresso NaCiOnal decreta:
____ _
Art. 19 As empresas públicas e _as sociedades de _eçonomia mfsta vinculadas à União mãnterão, obrigatoriamente,
em suas diretorias, -pelo menos 1 (um) representante dos respectivos empregadosL
Art. 2 9 o representante dos empregados será Por estes
eleito em assembléia convocada pela direção da empresa com
antecedência de 30 (trinta) diaS:
Parágrafo úriic_o. Poderão concorrer à eleição toQ_os os
empregados admitidos pela empresa há, pelo menos, 5 (cinco)
anos.
Art. 3_<:>_ A integração_ do empregado na direçãÕ da empresa far-se-á para qualquer cargo qUe se vagar a partir da
publicação desta lei.
·
Art. 49 As empresas públicas e as sociedades de economia mista que o desejarem poderão acrescer os respectivos
quadros de suas diretorias dos cargos necessários ao cumprimento desta lei, e o representante dos empregados exercei"á
seu mandato pelo prazo que restar aos: demais diretores e,
se diverso o prazo desses mandatos, _pelo que por último se
extinguir.
Art. 5<:> Os direitos, deveres e responsabilidades dos diretores eleitos sob o regime desta lei serão idênticos aos dos
demais diretores das empresas públicas e sociedades de economia mista. -.Art. 69 O Poder Executivo~ regulamentará esta lei no
prazo de 60 (sessenta) dias, dispondo, inclusive, sobre a forma
de fiscalização de seu cumprimento.
Art. 7" Esta lei entrará em vigor na data de. sua publicação.
Art. 8" ReVogam-se as diSposiçôes em cõntráfiO.
Justificação
Em consonância com 'o preceituado nO item XI do art.
7" da Constituição Federal, é asseguraQo aos trabalhadores
a "participação nos lucros, ou resultados, desvinculada da
remuneração e, cxcepckmalmente, participação na gestão da
empresa, conforme definido em lei".
Na realidade, a democratização da empresa, no sentido
da participação de seus empregados em sua direção, é condição indispensável para um melhor entrosamento entre o capital e o trabalho.
A co-gestão empresarial sempre foi apontada como instrumento eficaz da humanização da empresa, permitindo uma
atuação desta muito mais s1iltonizada com os interesses da
coletividade.
Assinale-se, a esta altura, em concordância com o dispositiVO constitucional inicialmente referido, a gestão dos empregados na empresa deve ser adotada excepcionalmente, e não
como regra geral.
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Precisamente por esse motivo, preconizamos, nesta proposição, a adoção desse princípio exclusivamente no que tange
à empresas públicas e sociedades de economia mista vinculadas à União.
Aliás, no âmbito do Estado de São Paulo, a participação
dos empregados na direção das empresas públicas e sociedades
de economia mista e:~ta_duais já foi implantada, com excelentes
resultados, em virtude da lei ordinária de iniciativa do então
Deputado Estadual Roberto Cardoso Alves, que hoje exerce
mandato eletivo federal.
Em verdade, temos plena convicção de que a medida
ora alvitrada ensejará as mais positivas repercussões, -estimulando a integração dos empregados na entidade onde militam
e aproximando as sociedades de economia mista e as empresas
públicas vinculadas à União de seus reais objetiVos.
Sala das Sessões, 25 de setembro de 1991. - Senador
Fernando Henrique Cardoso.

LEGISLAÇÁO CITADA
CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA
FEDERATIVA DO BRASIL

Art. 7o São direitos dos trabaihadores urbanos e rurais,
além de outros que visem a melhoria de sua condição social:
XI- participação nos lucros, ou resultad~s, desvinculada
da remuneraç~o, e, excepcionalmente, participação na gestão
da empresa, Conforme definido em lei;
(À Comissão de Assuntos Sociais--decisão terminativa.) - - - 0 SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) - O projeto
lido será publicado e remetido à comissãO- corilpetente.
- Sobre a mesa, requerimentos que serão lidos pelo Sr.
- Prinieiro Secretário.
São__ lidos_os_ seguintes
REQUERIMENTO N• 649, DE 1991
Senhor Presidente,
· Requeiro, na forma regimental, a transcriçâo nos Anais
do Senado Federal do artigo de autoria do Sr. Roberto P~ocó
pio Lima Netto, publicado no Jornal O Estado de S. eaulo,
edição do dia 24 do corrente, no Caderno de Economia, intitulado "A Chantagem dos Petroleiros".
Sala das Sessões, 25- de setembro de 1991. - Senador
José Eduardo.
REQUERIMENTO N• 650, DE 1991
Senhor Presidente,
Requeiro, na foima regimental, a transcrição nos Anais
do Senado Federal do artigo de autoria do Sr. Roberto Procópio Lima Netto, publicado no Jornal do Brasil, edição do
dia 24 do corrente, intitulado "As greves e as empresas estatais".
Sala das Sessões, 25 de setembro de 1991. -Senador
José Eduardo.
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) - De acordo
com o art. 210, item 2~- do- Regímento -Interno, os requerimentos lidos serão submetidos ao exame da Comissão Diretora.
Sobre a mesa, requerimentos que serão lidos__pelo_ Sr.J
Primeiro ~Secretário. ·
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São lidos os seguintes
1. Relação das empresas do setor sucroalcooleiro que
têm débitos com o Banco do Brasil, com o Tesouro Nacional
REQUERIMENTO N' 651, DE 1991
e com a Receita Federal, bem como o valor atualizado desses
Senhor Presidente, Senador Mauro Benevides
débitos, empresa por empresa.
Requeiro, nóS termos do art. 50, § zo, da Constituição
2. -Cópia ·ao relatório feito pela ci:mlissão criada para
Federal, e do art. 216 do Regimento Interno do S_enado Fede~ preparar o plano de refinanciamento da dívida das emp:r_-~s
ral, sejam solicitadas ao Professor José Gbldemberg, Ministro do setor sucroal_cooleiro, e já entregue ao Ministro.
da Educação, as seguintes informações:
1. QUantOs programas de alfabetização foram implanJustificação
tados~ no Brasil, desde 1980?
A inadimplência de empresas do _setor sucroalcooleiro
2. Quanto"s""airtda estão cm execução?
não é novidade. Desde há muito, a imprensa tem noticiado
3. QUanto foi despendido em cada programa, corrigidos essa situação e apresentado detalhes que, se verdadeiros, canos valores?
figuram, ou incompetência gereneial coletiva ou, simplesmen-- te, evidenciam uma ação orquestrada, com o intuito claro
4. Qual o resultado obtido?
5. Qual o total da ajuda financeira dispensada pelo Mi- de fraudar o erário público.
___
_
, _
Aliás, nesse sentido, há poucas semanas, o diretor do
nistério da Educação ao ensino de primeiro grau, Estado por
Estado?
Banco do Brasil, Cláudio Dantas, afirmou que o débito acu6. O Ministério pode precisa-r, com relação aos recursos
mulada de 396 empresas- usiil:as de açúcar e álcool e destila_Jde5.tinados para o primeiro gra~, qual o percentual despendido
rias autónomas- ultrapassa a casa de dois bilhões e quinhen__ _ __ _
tos milhões de dólares, sendo que, desse total, 63,80% são
em ga~tos_ adrnAnJstrativos? __
7._ O Min"istéiiO-tem-Cõnhecimcnto de estudos mostran- devidos ao Banco do BrasiL
do que no Nordeste 52% desses recursos são para despesas
administrativas ·en.(J.Uãfftb e"t'rf São Paulo esse percentual é de
Para se ter uma idéia do. disparate ~a situação, basta
7%?
- lembrar o valor dOs débitos, acuinulados e corrigidos, de 396 _
8. Há, da parte do MinistériO~ coridiçõcs de informar usineiros, apenas para cOm o Banco_do Brasil:_Cr$615 bilhões,
isto é, mais de doze -vezes o lucro líquido obtido pel_o banco
0 motivo de tamanha disparidade?
9. 0 Ministéríõ- fisc3liza a _aplicaçãO desses recursos? ···em todo 6 priniéiro serriestre dO conente anô, qoe foi de
Em- caso pOsitivo, de que forma?
Cr$47,487 bilhões. Além do mais, esse débito de396 usineiros,
10. Em relação às Prefeituras condenadas pelo TCU, só com o Banco do Brasil, é bem superior aos Cr_$500 bilhões
por aplicação incorreta--das verbas que lhes Toram destinadas, que formam o móiltante da dívida de todos os milhares de
quais-as providências adotadas pelo Ministério?
agricu!tores brasileiros.
11. A série de reportagens da Folha de S. Paulo intituAdemais, ainda não foi esclarecido porque o Governo
lada ''República _da Ignorância" apontou várias distorções. Federal transferiu do Ministério da _Economia para a SecreAlguma providência f6i tOmada no sentido de corrigi-las? taria de Desenvolvimento Regional a administração- desses
QUais?
empreendimentos. Do mesmo modo, é preciso saber os critérios adotados pela Comissão criada para ''Preparar um Plano
Justificação
de Refinanciamento'' da dívida e que, confOrme notícias veicuO empresário Antóriio-Erm(rio de -MOrais, em artigo pu- ladas pela imprensa, concluiu pela rolagem dos débitos em
blicado-na Folha de S. P3.ulo, expressou mu"itOOenfã preocu- prazos de até 15 anos e juros de 12% ao ano.
pação -de todos com a qualidade da educação de primeiro
Por sinal, o caso chamou a atenção da Procuradoria-Geral
grau. De fato, não é posSível que dos 150 milhões de brasi- da República que já 3.briu inquérito para apurar a legalidade
leiros, óO milhões não consigam escrever um simples bilhete. das medidas que teriam sido adotadas.
Não é compreensível, também, que os 12 últimos programas
Nesse passo, cumpre ao Congresso Nacional, no exercício
de alfabetização- tenham fra,cassado e que os recursos transfe- da sua competência exclusiva, qual seja, a de fiscalizar os
ridos para o primeiro grãU Sejam desperdiçados em _despesas atos do Poder Executivo, conforme determina o art. 49, inciso
administrativas, atingindo, no Nordeste., a percentual superior X, da Constituição'Fedcral, tomar, desde já, as providências
ao efetivamente aplicado no próprio en~ino.
que o caso requer.
O controle e a aplicaçâo correta das verbas públicas são
E é o que fazemos ao fórrilUiar o presente requerimento.
fundamentos de qualquer administração. Es-se âesperdício,
Sala das Sessões, 25 de setembro de 1991. - Senador
se confirmado, tem d~ ser eliminado, o que, na prática, permi~ Pedro Simon.
tirá remunf!"rar adequadamente os professores e melhorar a
qualidade do ensino, a qual, de acordo com vários estudos,
O SR. PRESIDENTE (Dü'ceu Carneiro) - Os requeritem piorado.
mentos de iri.fOrmações serão despachados à Mesa para deciSala das Sessões, 25 de setembro de 1991. - Senador são, nos termos do inciSO III do art. 216 do Regimento Interno.
Pedro Simon.
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 1'-'.
Secretário.
-REQUERIMENTO N• 652, DE 1991
É lido e aprovado o seguinte
Senhor Presidente, Senador Mauro Bencvides,
Requeiro, nos termos do art. 50, §
da Constituição
REQUERIMENTO N• 653, DE 1991
Federal, e do art. 216 do Regimento Interno do Senado FedeSenhor
Presidente,
ral, sejam solicitadas ao Exm" Sr. Ministro· da Economía·,
_ReqUeiro licença, para me ausentar dos t.r~balhos da C.:aEmbaixador Marcilio Marques Moreira, as seguin-tes infOrsa, no próximo dia 30 do corrente, para partiCipar da ~essao_
mações:

zo,
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solene ·dos_12D anos da imigfação polonesa, em Curitíba PR.
Sala das Sessões, 25 de setembro de 1991. --Senador
José Eduardo. ·
~

~

~

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneírof=- Aprovado
o requerimentO fica Coilcc!aida a licença solicitada, nos termos
do art. 43, inciSO II, do Regimento Interno.
Sobre a mesa, requerfmento que será lide pelo Sr. 19
SecretáriO.
É lido e aprovado o seguinte
REQU)lRIMENTO N• 654, DE 1991
Nos termos do art. 39, alínea a, do RegimentO Interno,
solicito a V. Ex• autorizã.Çãó para me ausentar do País, em
viajem cultural à Bolívia, no período de 25 a 27 do corrente,
inclusive.
. ..
Brasília, 25 de setembro de 1991. - Senador Mareio
Lacerda.
O SR. PRESIDENTE (Dirceu CarneiroJ - Aprovado
o requerimento, fica concedida a licença solicítada, nos termos
dç art. 43, inciso II, do Regimento Interno.
O SR. PRESIDENTE (Uírceu Carneiro)- A Presidência
comunica ao Plenário que deferiu o-Recurso n"' 6, de 1991,
interposto no prazo regimental, no sentido de que seja submetido ao Plenário o Projeto de Lei do Senado n9 21, de 1991,
de autoria do Senador Marco Maciel, alterando o Decreto-Lei
n• 2.452, de 29 de julho de 1988, que dispõe sobre o regime
tributário, cambial e administrativo das Zonas de Processamento de Exportações, e dá outras providências.
A matéria ficará sobre a mesa dura.ilté cinco sessões ordinárias, para recebimento de emendas, de ácordo com o disposto no art. 235, II, c, do Regimento Iq:terno.
É o seguinte o recurso deferido:
RECURSO N• 6, DE 1991
Nos termos do art. 91, § 3~ do Regimento Interno, requeremos a apreciação pelo Plenário do Senado do Projeto de
Lei do Senado n"' 21, de 1991, de autoria do Senador Marco
Maciel, que "Altera o Decreto,Lei n• 2.452, de 29 de julho
de 1988, que dispõe sobre o regime tributário, cambial e administrativo das Zonas de Processamento de Exportação, e dá
outras providências".
Sala das Sessões, 25 de setembro de 1991. -Senadores
Carlos Patrocínio - João França - Abdias do Nascbnento
- Mauricio Corrêa - Cid Sabóia de Carvalho - Antonio
Mariz - Onofre Quinan - Magno Bacelar.
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) -Há oradores
inscritos.
Concedo a palavra ao nobre Senador Meira Filho.
O SR. MEIRA FILHO (PFL- DF. Pronuncia o seguinte
discurso.) --:-:-_5r. Presidente, Srs. Senadores, antes de vir ocupar esta tribuna, fui solicitado pelo ilustre Senador Albano
Franco que cedesse a minha vez a fim de que S. Ex~ se pronunciasse, mas, em virtude da ausência do Senador, então, vou
ocupar o meQ. espaço.
Hoje, 25 de setembro, é o Dia Nacional da Radiodifusão.
Peço que es-te registro seja consigriado nOs-Anais da Casa.
Sr. Presidente, para mim que sou oriundo do rádio, sou
um profissional da Comunicação, seria umã-fãlha imperdoável
silenciar hoje, sobre a grande importâiiCíi do rádio, este cam-
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peão do humanismo e magnífico merlsaÕgeiro de todos, os
anseios e dos mais variados sentimentos de nossa gente brasileira. Digo isto porque desde a idade de 18 anos que a minha
ferramenta de trabalho é o rádio. Portanto, acredito que falo
aqui com um longo caminho de experiência. Este Plenário
mesmo foi palco, muitas vezes, de impOrtantes decisões nacionais que a radiodifusão levou ao ·conhecimento dé toda a
Nação. Seria um desfilar interminável se fôssemos mencionar
aqui as decisões importantes, ós líderes e ídolos do povo que
se fizeram presentes, através do rádio, em todos os lares dos
mais longínquos recantos do território nacionaL
Digo, Sr. Presidente e Srs. Senadores, sem receio de
errar, neste dia consagrado à radiodifusão, que o rádio prestou
realmente e continua prestando inestimáveis serviços aa·nosso
País em matéria de informar, educar e divertir o-noSso povo.
O Sr. Magno Bacelar- Pe!míte-me V.

Ex~

um aparte?

O SR. MEIRA FILHO- É um prazer enorme.
O Sr. Magno Bacelar - -Ainda no início do discurso
de V. Ex•, que não tenho dúvida da maior importância pela
data e pelo significado do rádio, da radiofonia em-nosso território, dos tempos de Roquette Pinto até esta data, são inestimáveis os seus servíçós- prestados. Admito que através das
ondas das emissoras de rádio, pelo Brasil afora, muitas mensagens da maior importância educativa, de entretenimento, mas,
sobretudo, de afeto, muito comuns nos municípios, e como
elo de ligação entre as cidades mais distantes dos Estados.
Eu que militei no rádio por muitos anos também__:_ fui pioneiro
nessá área lá no meu Estado - quero congratular-me com
à classe e com os homens gue fazem o :rádio ~o_lo!!go de
sua história no Brasil. FeliCito V. Ex•, e ao cumprimentar
o radialista, estou cumprimentarido e prestando homenagem
a V. Ex•, _que é_ um dos baluartes, um dos nomes que mais
sobfessãii'am nõ -rá-dio_brasileii-0. COngratulando pela iniciativa de V. Ex\ e com o jornalista e radialista, através de
V. Ex• também quero associar-me a essa homenagem justa
que a classe merece. Muito obrigado a V. Ex•
O SR. MElRA FILHO- Senador Magno Bacelar, V.
como homem do rádio, causa-me uma satisfação muito
grande, porque V. Er-, como eu, deve sentir o quanto de
benefício o rádio trouxe para o nosso PaíS. V. Ex• tem experiência própria disso, é um pioneiro. Então, o aparte de V.
Ex• vai dar-me mais_ s_egurança para o que tenho a dizer daqui
para frente, causa-me ele uma satisfação muito grande.
Ex~,

O Sr. Amir Lando- Permite.:.me V. Ex• um aparte?
O SR. MEIRA FILHO o aparte a V. Ex•

Concedo, com muito prazer,

os~. Amir La~do "":'" Nobre Se~ador Meira Filho, asSocio-me à efeméride que V. Fx• reverencia neste momento
no Senado d~ República, mus como ouvinte do_ rádio, pois
nunca fui um homem de rádio~ mas sou um homem que sempre
escutou o rádio e é preciso alguém que o escute. Sobretudo
nesta hora, com relação à Amazónia, o rádio é o grande
instrumento de comunicação social, ele a integra ao País.
No momento, V. Ex•· presta esta justa homenagem a um meio
de comunicação tão importante como a radiodifusão, e eu
gostaria de lembrar aqui o grande papel do Rádio Nacional
da Amazônia. Esta rádio_faz da Amazônia o Brasil. E neste
dia em que V. Ex~ presta esta homenagem, associo-me para
dizer, como um ouvinte do rádio, que sei da sua importância
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e da sua relevância para os interesses da formação do espírito
nacional.
O SR. MEIRA FILHO- Muito obrigado, nobre Senador
Amir Lando. Suas palavras, neste instante; provocaram até
a minha sensibilidade e a minha saudade, quando V. Ex~
falou em Rádio Nacional.
A Rádio Nacional do Rio de Janeiro foi, sem dúvida,
.a meca do rádio. Ela significou pata o Brasil, na épo'ca em
que esteve no ápice de sua glória, o que hoje significa, para
a Nação brasileira, a Rede Globo de Televisão. A Rádio
Nacional chegava e levava as suas mensagens a todo~ os recantos deste País. Foi um repositório dos artistas brasileiros, dos
cantores, dos jornalistas, dos grandes locutores e intérpretes;
e também, como disse, do sentimento da nossa gente e de
seus anseios.
Srs. Senadores, com o advento da moderna tecnologia,
que lançou o rádio transistorizado e de pilha, com o surgimento de importantes avanços técnicos e üm melhor padrão
de qualidade em som e potência, tanto -para as estações de
FM como para as emissoras de AM, a radiodifusão brasileira
cresceu mais ainda, fazendo c9m que o rádio Contin-ue ocupando o espaço que, merecidamente, conquistou: o maior
veículo de comunicação de massas.
Ao saudar desta tribuna todos os profissionais da radiodifusão brasileiraneste seu dia, rendo-lhes homenagem mais do
que merecida, ao relembrar que foram os trabalhadores do
rádio, com a sua experiência e com a sua competência profissional, que mais ajudaram a implantar e a fazer televisão
·
em nosso País.
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Com o advento da moderna tecnologia, que lançou o
rádio transistorizado e de pilha, com o surgimento de importantes avanços técnicos e um melhor padrão de qualidade
em so.m e potência, tanto para as estações de FM como para
as emissoras de AM·, a radiodifusão cresceu mais ainda, fazendo com que·o rádio continue ocupando o espaço que merecidamente conquistou: o de maior veículo de comunicação de
massas. Ao saudar, daqui desta tribuna, a todos os profis- _
sionais da radiofifusão neste seu dia, rendo-lhes uma homenagem mais que merecida ao relembrar que foram os trabalhadores do rádio, com sua experiência e competência profissional, que mais ajudaram a implantar e a fazer televisão
em nosso pafs. Portanto, a teleVisão está-histórica e originariamente ligada à radiodifusão. Daí, a grande importância dos
dois nas comunicações: ambos com suas característicaS e valores próprios e que, por isso mesmo, estão credenciados a
muito ajudar, objetivamente, na busca das soluções dos problemas que o Brasil enfrenta nos dias de hoje.

o sr. Jonas Pinheiro- P~nTiite-me v. Ex~ -um aparte?

O SR. MEIRA FILHO - Concedo o aparte a V. Ex•
O Sr. Jonas Pinheiro - A oportuna Iembran9a de V.
Ex~ em registrar no Senado Federal o Dia da Radi'odifusão,
traz-nos a oportunidade de ressaltar a importância desse serviço para os interesses nacionais. Falo como um Senador da
Amazónia, defend~ndo o Estado do Amapá e trazendo à
cena as lembranças e as imagens que tenho dos homens que
vivem nos rincões mais distanciados, que não têm, na inaioria
das vezes, com quem conversar. Mas têm o seu radiozinho
de pilha para ouvir. E é esse serviço que tem contribuído
O Sr. João Calmoo- Permite-me V. EX~ Um aparte?
formidavelmente para a garantia da unidade pátria; para a
O SR. MEIRA-FILHO- Senador João Calmon, V. Ex• defesa da linguagem, do idioma pátrio. _Porque se Dão fora
as ondas médias do rádio, da difusão, certamente que nós,
já foi meu chefe. Concedo-lhe o aparte com muito prazer.
que vivemos nas áreas de fronteira, há muito que já teríamos
O Sr. João Calmou - Senador Meira Filho, não fui seu sido invadidos pelas culturas dos países fronteiriços. Por isto,
chefe, fui companheiro de V. Ex• e trabalhamos juntos_ na me associo às homenagens que V. Ex~ está rendendo àqueles
Rádio Planalto, do Grupo Diários Associados. V. Ex•, desde que trabalham dedicaclamente e constantemente, sabendo que
o início de sua fulgurante carreira, se credenciou à admiração estão fazendo um trabalho em defesa de interesses da nossa
de todos o_s radiouvintes. Foi graÇas ao seu popularfsslmo Unidade, da nossa -Pátria. senador· Meira Filho':,.. V 'Ex• aqui,
programa que o Distrito Federal teve o privilégio de elegê-lo _n~sse instante, também como homem de rádio, que fez do
para integrar esta Câmara Alta. Realmente, comq_ _y', _Ex• rádio a sua profissão, representa, e muito bem, essa família
salientou, de maneira tão ojbetiva, o rádio ainda é·uma pode- que tanto tem contribuído para a -defesa dos interesses de
rosa força, que rião entrou em decadência apóS o- advento nossa Pátria.
da televisão. Através das suas emissoras de AM e FM, o
O SR. MEIRA FILHO -Senador Jonas Pinheiro, V.
rádio continua a desempenhar uma missão de excepcional
Ex\
em seu aparte, interpreta, sem dúvida, o sentimento do
relevância. Devo destacar, neste momento, aproveitando a
oportunidade do magnífico pronunciamentO de V. Ex• ,' a im- povo da sua região, que tem tido, sem. dúvida, no rádio,
portância da Associação Brasileira de Emissoras de Rádio um amigo constante, um colaborador eficiente.
O sr. Gerson Cámata- Pe~i~~-me V. Ex~ Wo aparte-?
e Televisão, a ABERT, na defesa dos interesses da comunidade radiofónica. Tive o prazer e o privilégiO-de ser um dos
O SR. MEIRA FILHO - Pois não, com muito prazer.
fundadores da Abert. A ela deve ser creditada uma série
O
Sr. Gerson Camata - Senador Meira filho, ácho que
de vitórias muito significativas. A voz de V. Ex•, nobre Senador Meira Filho, tem traduzido, com a maior fidelidade, as não haveria Senador, Parlamentar mais credenciado do que
aspirações do povo do Distrito Federal. Neste momento; V. V. Ex• para essa homenagem no €ongresso N,acionaJ aos radiaEx:• merece, mais-uma veZ, o nosso aplauso pela obje"tívidâde, listas biasileiros. V. Ex~ foi um radialista que todos os brasileiros aprenderam a admirar desde os tempos da Rádio Naciopelo brilho da sua magnífica oração.
nal, que comemorou há poucos dias 44 anos. O rádio teve,
O SR. MEIRA FILHO- Muito obrigado, Senador João nesses últimos epís6dios da História universal, um destaque
Calmon. As suas palavras conduziram-me a uma tempo em muito importaúte: Gorbachev, ao chegar a Moscou, depois
que estive pari passo trabalhando nos Diários Associados, on- dq frustrado golpe que quase restabelece a guerra fria, declade, como disse ainda há pouco V. Ex•, foi um chefe exemplar roU que fiCou a par do que estava acontecendo na capital
e eu um subordinado obediente, com a satisfação' de vê-lo russa, quando preso, porque conseguiu remontar uma velho
receptor de rádio e, através das ondas da BBC de Londres,
~qui e de ouvi-lo com as razões que V. Ex• acabou de expor.
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A imprensa falada em nosso País, graças a Deus e a
acompanhava o que ocorria_ com os golpistas e a reação popular nas ruas de Moscou. Veja, que numa épocã em que a homens ilustres do nosso Governo, é livre, e plenamente exertelevisão está tão __dQmin_aiite, o rádio serviu para marcar um cida através da radiodifusão, que, no meU entendimento, é
pouco da História do rn___unO.o ou fazer a História do mundo. um dos pulmões por onde a Nação respira.
Mas o Senador Jonas Pinheiro, em aparte, citou um fato im"Lado a lado com a imprensa escrita e televisada, a radioportantíssimo: a unidade lingüística em nosso País. O brasi- difusão completa o tripé que dá aquela segurança tão necesleiro, lá dos confins da fronteira- do Brasil com a Venezu~la,_ sária e indispensável para a livre manifestação dei penSãirieiftO,
ou com a fronteira do Uruguai, consegue se encontrar. conver- para o_ exercício p_leno dos debates e para a expressão das
sar num País enorme e continental como o nosso sem dialetos, idéias, complementos indispensáveis à legítiniã e s3dia -vida
·
sem jeitos de falar que il3o possam ser ·entendidos._ Porqu~ democrática.
Sr. Presidente e Sr~ Senadores, ao mesmo tempo em
as ondas curtas da Rádio Tupi, da Rádio Tarnoio, da Rádio
Nacional, da Rádio Nacional de São Paulo, fizeram o Brasil que enalteço neste 25 .de setembro a radiodifusão,_ não posso
falar•igual. Veja V. Ex• que o gaúcho fala diferente do acrcano, deixar passar esta opôrtunidade de chamar a atenção dos meus
mas o locutor d_e rádio do Rio Grande do Sul fala igualzinho, pares, nesta casa, para um problema muito sério que está
sem sotaque, como o locutor de rádio do Acre. A rádio unifi- necessitándo de uma aÇão conjunta do Senado.e. da_Çâmara
cou o linguajar dos brasileiros, ajudou o Brasil a_ falar iguaL para sua solução, cujo caminho será através de' pro]eto de
Naqueles tempos, ainda anteriores à televisão, se propagou lei que preterido apresentar, para o qual antecipadamente,
o sentido de brasilidade, e ainda hoje presta este inestimável ficareí na expectativa do apoiamento dos Senhores Senadores.
serviço de dar, como bem frisou o nobre Senador Jonas Pinhei__ O_problema em questão é que o parque industrial brasiro~ unidade de língua ao Brasil, no sentido de Pátria -aó povo -leiro, no setor da radiodifusão, é incipiente e muito defasado
brasileiro. Não haveria ninguém melhor do que V. Ex~ para em relação aos avanços tecnológicos do primeiro mundo. Neprestar essa_homenagem. Cumprimento, na pessoa de. V. Ex~, Ce-ssitamoS poi ísSo, avàhçar oOjetíVarriente no séhtido da moos radialistas do Brasil, por este dia.
dernidade, por que a falada e discutida reserva de mercado
O SR. MEIRA FILHO- Muito obrigado, Senador Ger- vem agindo neste setor, através das. barreiras alfandegária.s,
son Camata. V. EX~ também é oriundo do rádio, e:omo profis- dos entraves burocráticos e principalmente pela alta taxação
sional excelente que foi e certamente continua sendo, pois incidente sobre a importação de transmissores_e componentes,
o Espírito Santo tem produzido e dado uma contribuição exc_e- levando o empresari3â0 nacional a investir muito lentamente
mi.àtualização dos equipamentos por ele produzido.
lente ao mundo artístiCo brasileiro.
Precisamos promover uma renovação na indústria brasi:Muito obrigado pelo seu aparte que dá mais consistêhCi3
leira através de uma política específica para o seta r, que reduza
ao que estou falando.
o distariciamento tecnológico existente .e resulte na .melhOI:ia
O Sr. Albano Franco --V. Ex~ me permite uma aparte? dos eguipamentos produzidos no Brasil e conseqüentemente
na ampliação do mercado de traó-ãlho; com -ã abertura de
O SR. MEIRA FILHO - Concedo o aparte ao nobre
·
··
·
novas oportunidades de emprego.
Senador Albano Franco.
É urgente e_ necessária a· reverSão. Çlesse quadro, para
O Sr. Albano Franco- Senador Me ira Filho, nesta tarde., q!Je p~ssamos ter, realmente, uma radiodifusão atilalizada
V. Ex~ aborda um assunto que interessa efetivainente ao Brasil tecnologicamente _e, poitanto, mais capaciütda ã prestar mee a es.ta Casa que representa e não poderia deixar de_ registrar lhores s_erviços ao País.
O compromisso da radiodifusão sempre foi com o ouvina questão dos radialistas. É_ preciso, por uma questão de justiça, Senador Meira Filho, dizer que Brasília e d Brasil, em te.. A ele não deve _ser _negada __a __qualidade da transmissão
termos de rádio, muito devem ao cidadão e ao radialista Meira e queira Deus que nos próxiinos anos, aõ ·comemotarrrios
Filho, não só pela sua competência profissional, mas~ princi- o dia da radiodifusão, Possamos fãzê-lo pelas ondas médias,
palmente, pela sua seriedade, e principalmente em fazer pelo curtas e de freqüência modulada, transmitidas através de equipúblico, pelo ouvinte, aquilo que V. Ex• sempre pôde realizar: pamentos 111odernos e atualiza.dos, produzidos pela iridustrial
·
servir. Quero, realmente, na tarde de hoje, homenag_ear os nacional. (Muito bem!)
radialistas. EfetivamC-rite, V. Ex~ se refere à Rádio Nacional,
Durante à disC~rsÕ-do Sr.-Mfira FilhO ó
D[rceu
o rádio que significa essa unidade nacional. Mas não posso
Carnelro; ]o $e_c_retdrio,: deixa a ·cadeira da presidência,
também deixar de registrar essa homenagem a V. Exa, qUe
qf!e if ocupada pelo Sr. Alexand""re Cosia,_ ]"' Vice~_Frgé um exemplo de quem, com dignidade e competência, sempre
sidente.
fez o rádio.
O SR. PRESIJ)ENTE (Alexandre Costa) - Concedo a
O SR. MEIRA FILHO - Senador, Albano Franco, pela palavra ao nobre Senador Almir Gabriel._
sua dignidade, pela sua postura no Senado da República,
O SR- ALMIR GABRIEL (PSDB- PA.Pronuncia o
V. Ex~ fala exatamente _o que estou falando. V. Ex• vem seguinte discurso.) -Sr. Presidente, Srs. Se:riadores, longe
me ajudar no raciocínio e no pensamento, a fim de enaltecer, de mim a pretensão de ensinaYpadre-nóss6 a vigário. Longe
hoje, nessa data tão especial, a radiodifusão brasileira.
de mim, também, a passividade de assistir à dolorosa (fl.lência
Srs. Senad01;-es, o rádio também sofreu sanções penosas do Estado brasileiro sem ao menos opínar.
·
terríveis. Eu as vivi. Mas o rádio tão forte na sua consistência, - Ei:n resumo-, comd·somos __ou estamos _agora? Somos 50
na sua união, soube atravessar, e muito bem, os momentos ~hões de pessoas vivendo_ e 100 milhões sobrevivendo em
·difíceis, os momentQs_ da censura, os momentos do patrUlha- 8 tpjJ_hões de km~, dispondo de bens naturais extraordinário~.
mento .. Sobrepujando a esses acontecimentos, o ráçlio sempre R~tiramos pouco do nosso subsolo e o usamos mau. Peprecresceu, sempre se avantajou e sempre conquistou a opinião damos nosso solo e produzimos alimentos insuficientes. Conpiíblica nacional._
_
tamihamos áê:Ja, ar e terra para pro~uzir "carroça". Poupa·_

sr.
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mos e vemos diminuir o que não gastamos, pela voracidade
da inflação ou por choques económicos. De tudo desperdiçamos um bom bocado. Inclusive da c~ença.
Precisamos esquecer, ·por um tempo, o poeta: nosso céu
não é mais azul e não tem mais estrelas. Com ·tudo de que
dispomos, não somos capazes de produzir mais do que 400
bilhões de dólares, ou 560, se juntarmos a eçonoqtia informal.
Se verdadeira a relação de 1 para 3 do produto/capital, em
30 anos fomos C"apã.zes ou -corilplacentes de permitir passar
de 240 bilhões para 1 trilhão e quinhentos bilhões de dólares
o capital interno, com trabalho, isenções, incentivos, muito
empréstimos, e dolorosamente, sonegação e achatamento salarial.
Mas não impOrta agora como nenfpOrqtiê. Importa que
País equivalente ao nosso, como os Estados Unidos, com
a nossa idade, produz 4 trilhões e quatrocent_9s bilhões de
dólares. Países como o Japão, França. Alemanha, Inglaterra,
Itália, de dimensões muito menores e com menos bens naturais, produzem, cada um, entre 1 e 2 trilhões de dólares ao
ano e sustentam suas populações com bem-estar e dignidade.
Qual é hoje o diagnóstíco· suinário do Estado brasileiro:
União Federal, Estados e Municípios? Desacreditado e falido.
Desacreditado, porque as elites puseram na cabeça do povo
três promessas de solução·_para todos os·_ noss-os-problemas:
diretas-já, plano ·cruzado e con-stituinte. Cada uma delas era
importante, importantísSima ci.té, mas nem todas tinham o
condão do milagre da solução completa.
Por último, assistimos a mídia fabricar um mágico: ·a
Senhor Fernando Collor de Mello. Hoje, o sentimento do
povo e das elites é um só: desesperança. E h~ abutres querendo
ganh'ar com o velório, porque inexistem grandes lideranças
que indiquem o melhor caminho.
O Estado está falido porque arrecada liquido 40 bilhões
de dólares, deve 120 a credores externos, e paga de 8 a 12
ao· ano para rolar essa dívida. Falido porque devia 135 bilhõe~
de dólares de dívida interna. Escamoteou 45, cOntínua deven·
do 80 e mal consegue rolar esses 80, com títulos e grande
deságio; falido porque os estados e municípios devem, com
aval da União, 60 bilhões de dólares e não conseguem amortizar nada significativo; falido porque município, estados e
União devem à previdência, há vinte anos, 21 bilhões de dólares; falido porque estatais devem a estatais, estados devem
a estatais, estatais devem a estados, União e munídpios devem
a todos; falido e de mãos amarradas.
Só para exemp:ificar: 83% da arrecadação de contribuições sociais provém de apenas 3% de empresas, .. fiéis" depositárias das contribuições da sociedade e dos trabalhadores.
E todos devem ao povo: devem seriedade, honradez; devem
competência, decisão; devem garra, paixão, patriotismo, irtclusive o Congresso Nacional.
Sr. Presidente e Srs. Senadores, tive a honra de relatar
o primeiro projeto de lei do orçamento após a Constituição
de 1988 e tenho em mãos uma série histórica· das propostas
e das execuções orçamentárias de 1987, 1988, a p-ieços c6nstan- ·
tes, ano-base 1990". Foram feitas as Compatibilizações necessárias parã. tOrná-las comaparáveis. Podem não ser perfeitas,
mas são suficientes para a análise e tomada de decisão.
Qual a primeira constntação? A de que as propostas orçamentárias são meras peças de fantasia. Senão vejamps: em
1987, a proposta foi de 1.731 bilhão de cruzeiros, e a execução
foi de 5.359. Em 1988, a proposta foi de 1.831 bilhões de,
e a execução foi de 6.747. Em 1989, a propsota foi de 2.005
bilhões, e a execução foi de 15.576. Em 1990, a proposta
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foi de 3.041 bilhões de cruzeiros, e a execução foi de 21.971.
Reafirmo: a preços constantes de 1990.
Fazendo a desagregação das receitas do tesouro em teceitas correntes (impos~os, contribuições e outras receitas) e re~eitas de capital (operação de crédito, resultado do Banco
Central, amortizações de empréstimos e outras de capital,
verifica-se que as receitas correntes foram 3.483 (em 87)~ 3.469
(em 88), 3.242 (em 89) e 5.556 bilhões (em 90). As receitas
de capital foram, respectivamente, 2.610, 3.039, 11.206 e
1.6.263 bilhões de cruzeiros. As operações de crédito foram
1.528. 2.899, 10.056 e 13.257, e, dentro destas, as operações
de crédito internas representaram 1.205, 2.866, 9.990 e 13.150
bilhões de cruzeiros. Dentro das receitas correntes, as receitas
tributárias caíram de 2.743 para 2.620, e dafpara 2.299, atin·
gindo, em 1990. 2.577 bilhões de cruzeiros. O Imposto de
Renda quase f!.ãO se alterou no período._ O IPI diminuiu de
847 para 755 bilhões, mantendo sua queda constante ao longo
desses últimos anos. Isto, no Pafs das isenções, incentivos
e do crescimento do PIB montado na industrialização.
Mais ainda: não é passivei idefltificar políticas públicas
neste período, a não ser a do '"apaga incêndio". Cada ano,
um ministério ou uma secretaria recebeu especial apoio, sempre em desacordo com a proposta orçamentária e à custa
de créditos, por falso aumento de receita ou por arbitrário
cancelamento de despesa. Na prática, os únicos tributos cujas
ariecadações cresceram foram o imposto sobre operações financeiras, que passaou de ~99 para 411 bilhões, e as contribuições sociais. Isto é o que explica a melhoria discreta em
1990.
Ressalto, ainda uma vez, e de outra forma, o estado
falimentar da empresa pública, União Federal, e o embuste
representado pelas propostas orçamentárias: em 87, a proposta dos encargos financeiros. da União representavam
21,8%, e a execução foi de 14,9%. Em 88, a proposta de
24,4%, e a execução, de 330%. Em 89, a proposta foi de
24,4%, e a execução, de 67,5%. E em 90, a proposta foi
de 66%, e a execução, 69,1 %.
·
A amortização da dívida passou de 433 bilhões (Em 87)
para 378 (em 88), para 7.226 (em 89) e para 14.429 (em
1990). Dentro da· amortização da dívida, a da interna passou
de 57 bilhões (em 87) para 45 (em 88), 6.991 (em 89) e para
14.185 bilhões, em 1990.
·os encargos da dívida interna foram de 148 bilhões (em
1987) 868 (em 1988), 2.063 (em 89) e 774 em 90.
os· encargos da dívida externa decresceram de 186 para
118 bilhões de cruzeiros.
Mesmo que aética, a dívida externa, por si, não justifiCa
tudo.
Na prática, para uma receita de !PI e IOF de 3,799 bilhões, no período, teve-se uma despesa com encargos da dívida
da ordem de 4,451 bilhões. -~
. __ _Qs_dados apresentados pelo Governo, no Conselho da
República e em outras tantas oportunidades, nada contêm
de novo. Nem se propuseram a isto, estou certo.
O que me espanta, é o espanto de certas lideranças, a
começar pelo Presidente.
Ele não sabia o que se propunha governar?
Se sabia, por que prometeu tanto?
Saindo do exibicionismo e da prepotência, Sua Excelência_
aceitou festejar seu aniversário coin os governadores. É menos
importante a despesa e quem a pagou.
Importante fofo gesto.
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O gesto de aliciar governadores para preSSiOnar âS bancadas federais dos estados.
Qual foi o preço c-obrado pelos secretários de finanças,
prepostos dos governadores? Foi a rolagem da dívida dos
estados e o compromisso com novas obras, grandes obras.
Dessas de encher os olhos do povo, coitados, eles também
não sabem o estado falimentar da empresa pública União
Federal.
OU que"r'rt sabe, são muito- espertos. Eles sabem que a
União tem máqqina de "fazer" dinheiro. Ou teriCdiiilieliõ
escondido, porque promete gastar 5 bilhões de dólares, construindo CIAC.
· ··
Todos querem ser Juscelino. Maior ou menor, mas todos
querem ser. Não importa a época. Alguns querem ser Getúlio,
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ao seu PIB no mundo ocidental, hoje o_cupa o 11° lugar. Foram
cõilfisCãdos 80 bilhões de dólares_da poupança popular, como
instrumento único para acabar com a inflação, mas a inflaÇão
está ascendente e deverá ultrapassar a casa dos 20% proximamente. O dólar já está acima dos 500 cruzeiros, a nossa produção agrícola, que era de 80 toneladas/grão, caiu no atual Governo para 46 milhões toneladas/grão. A nossa reserva ·de
ouro que era de 180 tonela,das, hoje está a menos de 1/3
de quando o atual Governo tomou posse. Todo este quadro
nos deixa inquietos, nos deixa preocupados. V. Ex• analisa,
com o talento que o caracteriza, que mais uma ·vez se acena
com _u_ma_ varinha de condão para o nosso povo. Primeiro,
eram as eleições diretas, como V. Ex~ explicou, depois a Assembléia Nacional Constituinte e outros planos económicos
e choques de toda natureza. que em nada melhoraram o patambém.
COmpreendo que a sociedade está em desânimo. Que drão de vida do povo _brasileiro. Esse emendão, se o Congresso
as elites estão perplexas. Que o Congresso estã a1ôõito.
comete~s~ a incongruência de aprová-lo na sua totalidade,
Sr. Presidente e Srs. Senadores, permitam-me relembrar não modificaria em nada este quadro dantesco que V. Ex~
meus tempos de PrOnto-Socorro.
traçou para todos nós. Diminuiria a dívida externa? Não.
Ao receber um politraumatizado grave em choque hemor- Acabaria com o déficit público? Não. Melhoraria o padrão
rágico, Um médico sério, responsável_, n-ão trata a unha encra- de vída do povo brasileiro? Não. Então, é mais um engodo
vada, pediculose, embriaguez, pano branco ou calvfcie. Cuida, que se oferece ao nov..o povo. Consciente de que uma casa
sim, de transfundir sangue, oxigenar e e·stancar a hemorragia. política jamais poderá aprovar um monstrengo dessa natureza,
Depois, o de depois.
· o Presiden_te deseja transferir para o Congresso Nacional o
Assim o Brasil de agora: justo é dizer- estamos melhor ônus, a responsabilidade do fracasso do seu Governo. _Daí,
que em março de 90. Mas agora há pouca, pouquíssima crença. as minhas congratulações com V. Ex~, que denuncia neste
instante o quadro de falência em que o nosso País lamenta~
O que é péssimo, para a economiâ e para toda a sociedade.
Tanto mais que o· Governo quer· investir, logó, 120 a velme'nte se encontra, no momento_ em que nós estávamos
130 bilhões de dólares por ano, para retomar aceleradamente a precisar· de um estadista, encontramos uma pessoa despreo crescimento económico~
_
·
parada para o exercício da arte de governar. Meus parabéns,
Como_se, imediatamente após -um choque he-niOrrágico, nobre Sénador Almir Gabriel, neste instante V. _Ex~ retrata_
recomendássemos ao paciente participar de uma partida de com mUita firmeza, o qUe ·a sociedade_brasileira está a viver
e a atravessar. O seu discurso sai-da característica de discursorugby.
denúncia para ser um discurso que pode ter_se transformado
Falta estadista neste Pais, agora. Sobr~m exibicioniStas.
num grito de do~ par;~ a sociedade que V. Ex~ brilhantemente
Sr. Presidente e Srs. Senadores, este pode ser um grande representa no Senad_o da República.
momento do Congresso Nacional.
O .SR. A.LM•R GABRIEL- Muito obrigado, nobre SenaMostremos~ sociedade que podemos conviver cOJll Iióss~S
dor Divaldo S.uruagy.
diferenças, que são as próprias diferenças do nosso povo.
,
Ach9 cJue o aparte· de V. EX• _coloca em destaque um
Q~e eStaS diferenças implicam em visão difei"ente. Mas
ponto; o de que diante de tão dramática situaçãO do Estado
a diferença- de visão não: implica em realidade diferente.- E ·brasileiro, ao re_vés de nós vermos localizar qual o ponto ou
pode até implicar em igUal 'proposta de solução.
_
os pontos essenciais a serem revertidos, o que se_vê é tentar
Separemos_o_ urgente do menos urgente e do não urgente. mudar tod_a a Constituição e tentar propor um projeto de
Qualquer mudança na _ordem social agora vem prenhe crescimento económico ínstantêneo, correspondente a um
dos desequilíbrios fiscaiS da conjuntura.
cresciniento- de 7, 8, 9% ao ano, o que é impossível de se
A estabilidade do servidor, a aposentadoria, o monopólio ter, é improvável de se ter.
da Petrobrás, as telecomunicações, a refo~ma trib1~.t_~~Ml ampl~,
Justo será- que os pobres não paguem. Eles já pagam
nada disso reclama urgência.
..
..
, com -seus sofrímentó-s-·e· sua:s\l'idas. Justo será que as regiões
Urgente é pagar as dívidas que são.dos Governos I)l.Unici·· mais carentes menos paguem. Foram· as mãís- ncas --que màls
pais, estaduais e da União. _S_ão dívidas. do Estado brasileiro, se beneficiaram com. a loU:cufa dos empréstimoS, tomados
logo da prõp~iã socied~de:
a qualquer preço. E são delas os que inais fruem da cifanda
financeira:
O Sr. Divaldo Suruagy- Permite V. EX' um aparte?
Aproveitando a sugestão de economistas, proponho que
O SR. ALt\HR GABRIEL - Pois "não. Ouço o aparte
se modifique ou e:ic.tiriga -o ImpostO Sobre Operações-Finande V. Ex•, nobre Senador Divaldo Su11Jagy.
ceiras e o substitua por Imposto ou Contribuições sobre TranO Sr. Divaldo Suruagy- V. Ex• trfiz números indiscu:- sações Bancárias, à semelhança da proposta do Deputado
tíveis do estado de falência em que se encontra- a sociedade Flávio Rocha, com alíquota de 0,5% ·sobre toda transação,
brasileira. Poderíamos acrescentar aos. ·argumentos que V. visando arrecadar o equivalente a 12 ou 15 bilhões de dólares
Ex• submete a esse Colegiada outros dados tão dramáticos ao ano, durante 5 anos.
quanto os que V. Ex~ acaba de expor. Em apenas 18 meses
Que o IPI, ICMS e o Finsocial sejam revistos ó-li progreSsíde Governo, rnais-de __S .milhões de br(lsileiros perderam o vamente extintos, de acordo com a evolução da arrecadação
emprego; milhares de_ empresas entraram em concordata e do Imposto sobre Transações BancáriaS e o resgate das dívidas
falência. O Brasil, antes classificado no 89 lugar em relação atuaiS.
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Que o dinheiro arrecadado seja totalmente vinculado à
amortização da dívida dos municípios, estados e União, premiando-se os menos endividados.
Que se constitu-a comissãO permanente de acompanhamento, composta de cirico representantes do Congresso Nacional, cinco representantes da sociedade (três dos trabalhadores
e dois dos empresários) e cinco d_o Poder ExecutiVo (dois
da União, um de um Estado rico, um de um Estado pobre
e um dos municípios).
Esperamos que se proíba o início de qualquer obra com
recursos cte empréstimos internos ou externos durante os próximos cinco anos.
Urgente, também, é antecipar a -discussão e o plebiscito
sobre parlamentarismo.
É chegada a hora da democracia d~ consenso. Bast~ de
-democracia de maioria.
Basta de Presidentes~ reis, governadores~ príncipes_ e prefeitos donos das cidades.
O S.-. FernandoO HenriQue Cardoso -- Permiie V. Ex~
-

um aparte?

O SR, ALMIR GABRiEL -Com prazer; õui;o o ai>atte
de V. Ex•
O Sr- Fernando Henrique Cardoso - Gostaria 'elo:" dizer
que já e"ra conhecedor da vontade de V. Exl, a de fazer esse
pronunciamento~ hoje, no Senado Federal. Naturalmente, a
matériá que V. E~- traz à nossã cort-sideração é OROttuna.
COmO- sempre, em se tratando de V. Ex•, a questão foi colocada de maneira bastante meditada_ e_ com um ço~juntq _sf_e
informações de que poucos dispõem no Senado Federal. Não
posso, naturalmente, em nome do PSDB, dizer que a proposta
-V. E~ traz uma proposta inovadora- é consensual, porque
não foi debatida. Mas acredito que o rumo· que V. Ex' está
traçando nos ajuda a d-ar a contribuição que se espera no
momento como que estamos atravessando. Para nós, e~tendi
mento é isso é entendermo-nos a respeito dos problemas reais
e buscar saídas para eles. Pessoalmente sou simpático à idéia
sugerida por V. E~ Não sou, nem de long~. tri~_~tati_~tª. É
predso exatninar· Córli" muitã ateDÇão -uma· rriat~ria.-1'e~ho
certeza de que V. EX• já fez ~-l~uns ~lc~los prc;:l~~i~ar~s para_
verificar o-1rrip.aCto que causaria esse imposto de 0.4 ou 0.5,
para ver se renderia a quantidade de recursos necessários.
Acredito que o discurso· de V. Ex• deva ser objeto de uma
análise cuidadosa, que n:ossa Bancada fará em homenagem
à V. E~. tendo em vista o mom-ento brasileiro.
O SR- ALMIR GABRIEL -Senador Fernando Henrique
Cardoso, tivemos o cuidado de passaiváriOs meses, com assessores da maior competência, estudando as prOpostas orçamentárias e as leis, concedendo créditos suplementares de ~olde
a configurar, com relativa confiançá, senão com absoluta precisão científica, mas pelo menos com uma garantia de erro
máximo de 1 a 2%, todO o perfil desses quatro últimos anos
das execuções e das propostas orçamentárias. Q que 'iiJIOS,
claramente, é que as receitas tributárias, aquelas que derivam
de impostos e contribuições, praticamente mantiveram eStáveis. Mas a receita de capital, que é o dinheiro tomado empres~
tado à sociedade, e que cada vez mais o orçamel!~O permite
ter transparência para poder ver a sua extensão, o seu tamanho, cada vez mais a receita de capital aumentou significativamente: diria que aumentou brutalmente. Mais ainda dramático é que os encargos dessa dívida, sobretudo as da dívida
interna, hoje, sáo maiores do .que a soma do Imposto ·de
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Renda com o IPI, descontada a parte tra~sferida para os
Estados e Municípios.
De maneira que_ a União não tem como resolver os seus
problemas e é uma panacéia querer chegar aqui e dizer que
é necessário reduzir o núm~o de servidores, que é necessário
baixar o salário dos sevidores. É justo dizer-se que, na época
do Presidente Samey, houve um ganho real dos salários dos
servidores mas não é isso que desequilibra o conjunto da
economia da Nação inteira nem do País. Na verdade, de um
lado se arrecada IPI, Imposto sobre Operações Financeiras,
e de outro, paga-se um valor maior no resgaste da dívida
interna nacional.
O SR. Fernando Henrique Cardoso -Permita V. Ex•
complementar o meu aparte?
O SR. ALMIR GABRIEL- Pois não.
O Sr. Fernando Henrique Cardoso- Ainda ontem, com
-6 senador José Eduardo, estávamos analisando o Orçamento
com os nossos assessores. Realm~nte, V, Ex~ tem inteira razão:
não há ~<!is de OD.de: cortar. O País foi -praticamente eSfaqueado por todos os lados, sangrou po~-todos os lados, não
-há mais de onde cortar._ Quando_ as pessoas pedem maior
auste~~ade o~amentária,- é ridículo~ porque não há o que
ti~ãr~ Precisamos, _ls~o sim, fazêr (fen.te aos_ cpmpromisso_s
financeiros e, sobretudo, expandir a receita do Estado. Para
expandir a receita do Estado ou bem se faz o que V. Ex~
propõe, ou se deve fazer também um~ outra luta, essa contra
ª" sonegação. Pelos cálculos superficíais que fizemos - e ííão
é difícil fazê-los - um assessor nosso, da Câmara dos Deputados, trouxe-nos alguns dados - a sonegação anda pela casa
de 40 a 50% da arrecadação. Quer dizer, é uma quantia que
nenhum milagre, nenhuma plástica, nenhum cosmético que .
se faça ho Orçamento ou eri:i impOstos pode recuperar. Basta
combater eficazmente a sonegação e tomar medidas como
a que diz V. Ex~ e o Estado recuperará· a sua saúde.
O SR- ALMIR GABRIEL- Com certeza! Apenas diria,
Sr. Senador Fernando Henrique Cardoso, que no mar de
incertezas em que vive o empresariado nacional, a expectativa
de que, se pudéssemos ter uma melhor condição de fiéis depositários dos impostos e das contribuições, teríamos uma melhor
arrecadação, neste momento, com est!l§ expeCtativas, -toda
a ação coercitiVa dO Estado, no sentido de recuperar o que
foi sonegado, no meu entender, seria de pouco resultado.
Por que simpatizei com a hipótese desse imposto que
está sendo colocado como imposto único? Acho que simplifica
porque tem uma só fonte de arrecadação_: consegue um controle muito melhor do ~ue todos os outros impostos, contri~
buições ou taxas que se tem hoje.
- AgOra; ele está sendo estimado em cima de uma movi~
mentação bancária que não se tem ainda a certeza se corres;.
poiide a 12 vezes e meia o Produto Interno Bruto Nacional,
equivalente, talvez, a 6 trilhóes de d~lares, ou se ele correspon~
deria a 20 vezes ou a alguma outra coisa. Aqueles que estão
C()_ntra esse imposto tem sempre dito que não há uma base
para que se possa propô-lo, nem fazê-lo, substituição à totali~
dade dos impostos hoje existentes.
Ora, se esse é o problema, para mim cabe propor uma
solução intermediária que seria utilizar esse iníposto, para
sentirmos na prática de que maneira ele incidiria sobre o
conjunto da sociedade e de que maneira, também, ele implicaria em arrecadação a mais e, a partir daí, decidiríamos se
vamos manter o ICM, se vamos tirar o IOF ou se vamos
manter o IPI.
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Não creio que devamos caminhar para o imposto úniCo.
Não creio! Nem é justo, mas acredito que muifOs-doS impOStos
e contribuições hoje existerites poderão até ser dispensados.
O-segundo aspecto que querp colocar, Senador Fernando
Henrique Cardoso-, é que realmente deixamos- acertado que
isso não seria uma proposta do PSDB, essa -é uma proposta
de uma pessoa que milita muito com -riúineros, que gosta
de número, que não pretende nem deseja ser economista.
Eu apenas querõ fazer um comentáriO. Acho ótirito os economistas juntarem os dados e fazerem estatísticas. Eu acho péssimo eles proporem política.

O Sr. Humberto Lucena- Permite-v. Ex' um aparte?
O SR. ALMIR GABRIEL- Concedo o aparte ao nobre
Senador Humberto Lucena.
O Sr. Hilmberfo LUcena:- Cumprimento V. Ex• pelo
seu discurso que, de início me lembra uma colocação muito
feliz do Governador Ciro Gomes, do ceãfá, que, a prOpósito
do debate que se iniciou no PaíS -em tOrno do chamado enten~
dimento nacional, disse claramente que o anteprojeto de pro~
posta de emenda constitucional não resolve a cti.s.e_ftS_Cal_ do
Estado, e que, por outro lado, estamos verificando a incompe~
tência do gerenciamento do Estado. Achu que essa assertiva
do Governãdor do Cear_á realme.nte resu_me _Q úis_funte cein
que estamos vivendo no Brasil, Sem embargo de todos estar~
mos abertos à possibilidade de um entendimento que tire
o País da crise, na -verdade, o que está aí é ã tOtal falta de
credibilidade do atual Governo. Primeiro, pelo insucesso do
seu plano, segundo, pelas denúncias de corrupção que aí estão,
sem que se conheça nenhuma iriiciitiva no sentido de apurá~las
ou de puni-las. Daí por que, nobre Senador Almir Gabriel,
reputo que o discurso de V. Ex~ é Uina tentativa de repor
as coisas no seu devido lugar. Vale dizer, insislimo·s naquela
tese de que estamos diante de uma crise econónlicã. que se
agrava, e o que é necessário, aiantc do insUcesso 4o Plano
Collor, é a sociedade civil conjuntamente com o Governo,
a partir dos partidos políticos, dos empresários, dos trabalhadores, chegarem àquilo que chamo de um plano alternativo
de Governo, porque é disso que estamos precisando. Alguma
alteração na Constituição no -nas leis complementares ou ordi~
nárias há de ser, talvez, apenas um aspecto desse entendimento, mas não o seu ObjetivO ffnã.l, porque ·nãO-adianta
mexermos na Constituição sem resolvermos os demais aspectos de um planejamento que realmente tenha competência
para solucionar a gravidade da crise que aí está~ que é de
ordem, por enquanto, econômico-financeiro,~mas que p-oderá,
de repente, ter conseqüências imprevisíveis no campo social,
através de uma convulsão;- fruto de um novo surto de hiperinflação ou de estagnação, e, sem dúvida, abalar até a estabili~
dade das instituições. Temos a consciência de que devemos
dar a nossa parcela de responsabilidade, nesse momento, para
tentarmos uma solução, mas com um plano que tenha pelo
menos três fases: um_a, a curtíssimo prazo, que seria urri ·programa mínimo de emergência, gue-c-Ontemplasse aspectos globais e setoriais da conjuntura econômfca; outra-. ·de médio
prazo, e ainda outra, de longo prazo. Mas, sem dúvida, não
poderemos deixar de estar presentes também na elaboração
desse plano. Até por que, se o Governo está em crise de
caixa e precisa de mais recurso fiscal para voltar a zerar o
déficit público, que este ano voltou a se acentuar - e para
ter um superávit, é preciso também que nós, em termos de
sociedade civil, partidos políticos, empresários, trabalhadores,
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demos também a .nossa colaboração sobre as prioridades para
a aplicação desses novos recursos e investimentoS capazes
de nos retirar dessas dificuldades em que nos encont~amos.
De resto, nobre_ Senador Almir Gabriel, eu gostaria, sobre~
tudo, de dizer que o discurso de V. Ex~ é Uma notável cOntri-·
buição a esse tipo de entendimento voltado para a solução
_dos problemas que estão aí, porque V. Ex~ traz, inclusive,
idé_ias muito oportunas e muito atuais sobre uma reforma
tributária, que é um dos aspectos, sem dúvida, mais importantes de tudo isso, que estamos discutindo neste momento.
Meus parabéns a V. E r:
O SR. ALMIR GABRIEL- Muito obrigado, nobre Senador Humberto Lucena.
Quanâo V. Ex~ estava me aparteando, eu estava lembrando de palestras que tenho feito em univerSidades, Sindicatos
e outros lugares, nas quais tenho afirmado - e sei que é
o consenso de todos nós - que nenhum país rasga a sua
Constituição anterior e propõe u-ma nova, isto é, nenhum
país vive o momento constituinte ·se-ele não tiver acumulado
crise económica, crise social, crise política. Segundo, que nenhum país, ao fazer a sua nova COnstituição, resolve a sua
crise Só põrque fez uma nova Constituição. E o constituinte
brasileiro foi até precavido, coisa que não é muito comum
na nossa cultura, na hora que colocou o novo momento de
rever a sua ConstitUição-. Qual era o sentimento que se pode
depreender disso? É que o momento da crise tinha levado
à Constiti.linte qUe, feita -a_ Co-nstituição, se abrandasse a situação -_de-crise,_-que nôs chegássemos a um novo momento e
esse novo momento -de rriaior estabilidade permitisse ver alguma coisa de excesso que a atual Constituição çontém.
_ O que nós estamos_ vendo agora pela proposta do Gover-no? É a antecipação da revisão através de quase um ato institu~
cional. A explicação para isso é a falência do Estado, mas
não_se assume claramente que o Estado brasileiro- União,
Estados e Municípios- está falido.
Um outro asPecto importante é- que parece da cultura
nacional o pouco respeito ou gosto pelos números. Todas
as vezes que se fazem afirmações com palavras, as pessoas
estão sempre muito interessadas, memorizam-nas podem até
fazer grandes registres. Mas toda vez que se toca em números,
em geral as pessoas desprezam por inteiro o que eles signifi~
caro. E esse fato para nós tem um agravante muito importante.
É que, com a inflação que nós temos tido, nós nem somos
capazes de memorizar o número de nenh.uma cuisa. Eu desafio
que algum de nós agora saiba o preço de uma caixa de fósforo
há três ou há seis meses; o. valor do salário mínimO de seis
meses-atrás.
Nenhum de nós consegue registrar na cabeça cada uma
dessas coisas, e por iSso mesmo se perdem todos os balizamentos âe :lcOinpanhamentos dos montantes colocados nos
or-çamentos.
É por isso que, a cada vez. e a cada ano que passa,
que Sé Vê orçamento com· volume de dinheiro cada vez maior,
a s_ensação que passa na maioria das pessoas é que se arrecadou
mais, que se dispõe de mais dinheiro e que, por iSSo -m-eSrriõ,
se podem propor mais obras.
O que se--te·m viStcYConcretamente e com os números
que tive o cuidado de aqui apresentar, tomando em conta
uma uniformiZação de Valores, durante quatro ahos e tomando
o IGP de 1990 como base, exatamente para demonstrar a
situação toda, é que, ao longo desses anos, tivemos-uma receita
tributária não s.uperior a 2,5 trilhões de cruzeiros e tivemos
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uma receita de capital que passou de 700 bilhões e terminou
em 15 trilhõe:s de cr_uzeiros, apenas isso..

-_

.

Agradeço os apartes e a paciência de todos. (Muito bem!)
Durante o discurso do Sr. Alniir Gtibriel, ~0- Sr.
Alexandre Costa, Jo Vice-Presidente, deixa a cadeira
da presidência, que é ocupada pelo Sr. Mauro Benevides, Presidente.-

O Sr. Affonso Camargo- Sr. Presidente, peÇo a palavra
como Líder.

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Concedo
a palavra, como Líder, ao nobre Senador Affonso Camargo.

Quero reafirmar aqui, de_ copsciência, a minha repulsa.
Sou a favor da privatização, mas sou contrário à forma como
os tecnocratas do Governo conduziram o leilão, o que deu
'margem, inclusive, à sua sustação. No entanto, sou absol_utamente contrário, repudio veementemente atitudes tomadas
contra pesSoas que foiam legitimamente participar do leilão,
como as que se verificaram em frente ã Bolsa do Rio de
Janeiro.
Se, porventura, o BNDES vier a fazer outros leilões e
se tiver chegado ã conclusão de que houve falha ou omissão
da polícia carioca, sugiro· que se façam os próximos leilões
em bolsas de outras capitais do País.
Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!
Palmas.)
O Sr. Fernando Henrique Cardoso- Sr. Presidente, peço
a palavra como Líder.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Concedo
a palavra, por cinco minut'os, ao nobre Senador Fernando
Henrique Cardoso, como Líder.
O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO (PSDB SP. Como Lídei, pronuncia o seguinte discurso.) -Sr. Presidente, Srs. Senadores, pedi a palavra para dois breves registras.
Primeiro, para registrar nos Anais do Senado da República a expressão do m.eu sentimento de solidariedade ã Prefei.ta de São Paulo, Luíza Erundina, que sabidamente não
pertence ao meu Partido, e sim ao PT.
O PSDB, na Câmara dos Vereadores, tem sido um dos
partidos mais combativos. Politicamente, tem-se oposto tenazmente a muitos aspectos da administração da Prefeita Luíza
Erundina, mas há um aspecto sobre o qual nenhum de nós
jamais teve dúvidas: a honradez e a lisura administrativa da
Pre(eita.
Não quero entrar em detalhes, não quero nem prejulgar.
Talvez possa até ter havido algum equívoco formal. Mas,
seguramente, a Prefeita tuíza Erundina jamais teria a intenção de desrespeitar as leis vigente-s e fugir ao controle dos
órgãos competentes, como o Tribunál de Contas.
_-,_---No- momento-em -que- o--pa-rs--se ·encontt(l-afôgádb- numa
onda de corrupção sem que os culpados sejam punidos, seria
irônico que se punisse uma: Prefeita honesta, por equívoc-os·
me_ramente formais.
A exploração política a paftir de ePisódios formais não
contam com o meu endosso pessoãl e espero que os Vereadores do PSDB, de São Paulo -aliás, tenho quase certeza
de que asim o farão - ao julgarem. as contas da Prefeita,
não sejam movidos pela oposição partidária, mas pelo sentido
de correção pessoal e política.
O Sr. Eduardo Suplicy- Permite-me V. Ex• um aparte,
nobre Senador?

O SR. AFFONSO C AMARGO (PTB- PR. Como Líder,
pronuncia o seguinte discurso, Sem reviSão do orador.) Sr. Presidente, Srs. Senadores, gostaria apenas de fazer um
registro, fruto da minha consciência de defen$or de direitos
humanos, com relação ao triste final dessa primeira tentativa
de privatização da Usiminas_.
- ---- -V. Ex~ e os que convivem comigo sabe':fl que somos favoráveis às privatiZações. Nós somos favoráveis às privatizações
porque somos favoráveis ã liberalização da economia. Aliás,
não ser favorável a isso seria querer· ficar Iio contrapé- da
História moderna. Basta analisar o que aconteceu no mundo,
nos últimos anos, -para se saber que a busca da produtiyídade,
que é fundamental para o crescimento económico, passa pela
liberalização da economia.
O fa:to -de sermos favoráveis à privatização da Usilpinas_
não quer dizer que estávamos de acordo com os erros que,
novamente, a tecnocracia brasileira cometeu com relação à
elaboração de decretos e ã elaboração de editais. Não podemos entender, Sr. Presidente, que a privatização de uma empresa tão importante com a Usiminas nãO tivesse levado os
nossos burocratas a t~mar todos os cuidados_ para que esse
edital, para que esse leilão não fosse objeto, como o foi,
de ações na Justiça e, inclusive, de decisões _da Justiça que
acabaram por acatar liminares suspendendo o leilão e proibindo o uso_ de determinadas mo-edas que constavam do mesmo. Não podemos compreende_~ co~o o GÇ>yerno ou os seus
tecnocratas tivessem levado a acontecer o que, realmente,
ocorreu.
.
_
Q_nosso último registro, Sr. Presidente, é em relação
ao que ocorreu em frente à Bolsa de Valores do Rio_de Janeiro.
A fotografia hoje estampada n9 _Jornal do Brasil - que é
de espantar - c na Folha de S. Paulo tem realmente que
ficar registrada nos Anais do Senado com a nossa_repulsa.
Não é possível que alguém, que não tem nac!a a ver com
os erros do Governo, que provavelmente, imagin~-s~~ foi legitimamente participar de um leilão programado com antecipação pelo Governo brasileiro, fosse chutado no traseiro por
alguém que estava perturbando em frente à Bolsa de Valores.
OSR. FERNANDO HENRIQUjl CARDOSO-Sea Mesa
Peniiiier, sim. .
do Rio de Janeiro.
Há indícios fortes, mas não posso provar-- de que, no
momento da confusão, a Polícia Militar do Rio de Janeiro,
O Sr. EduardO: Suplicy - Quero cumprimentar V. Ex~
que deveria dar garantia para as pessoas qúe quériam ir aõ por eSsa atitude, Já, Ontem, ·os Senadores Humberto Lucena,
leitão, não se comportou de m~do a assegurar-essa garantia.
Cid Sabóia de Carvalho e Antonip Mariz_ se pronunciaram
Essa fotografia, divulgada para jornais de gr~nçle circu- na mesma direção. Cõnsidero importante essa palavra, ainda
lação do mundo inteiro, que espero não tenha sic!o publicada, mais vinda d.o _PSDB, porque o PSDB- tem procurado o inteé a mesma coisa que dizer: "Não venham ao Br~sil, não ve- resse público, mas muitas vezes tem exercido,_ na Câ_~ara
nham participar de nada no B~asil, aqui serão chutados" É . Municipal, uma oposiçlão muito severa em relação ã prefeita
__ Luíza Erundina:. Mas a atitude dos própriC?S vereadores do
isso o que signifiCa essa fotografia.

me-
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PsDB tem sido no sentido de nunca duvidarem da hones_tidade
da seriedade com que a prcfeita tem procüi"adÕ administrar
a coisa-pública;- reconhecem e muitas vezes têril apontã.do
erros, mas nunca no sentido que pudessem levar à reprovação
das contas. Portanto, considero da maior importância a manifestação de V. Ex\ que se soma àquela de centenas de membros da sociedade civil. Hoje de manhã, inclusive, representando o Senado, o Senador Darcy Ribeiro fez questão de
ir pessoalmente ao gabinete da prefeita levar a sua solidariedade pessoal, ao lado de centenas de outras pessoas e entidades, como a OAB, o PMDB, o ex-ministro Luís Carlos Bresser
Pereira, o Jurista e professor Modesto Carvalhosa, o reitor
da USP,~ professor Guilherme Lobo, o professor Paulo Freire,
Mãe Sílvia de Oxalá, enfim, representantes de todas as organizações populares na cidade. Cumprimento V. Ex~ por essa
atitude.
O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO - Muito
obrigado, Senador Eduardo Suplicy.
Sr. Presidente, Ses. Senadores, o outro registro que queria
fazer diz respeito a um projeto de lei que encaminhei à_ Mesa
e que visa a disciplinar as eleições para a Câmara dos Deputados e as Assembléias Legislativas.
Mantendo o espírito da ConstitUição, a letra, portanto,
o mandamento constitucional que resguarda o princípio da
proporcionalidade, estou propondo que se redefinam as circunscrições eleitorais, de tal maneira que seja possível distri_talizar o voto, diminuiiido o tamanho do colégio eleitoral para
cada candidato e mantendo o sistema de listas.. Seria, portanto,
o sistema misto, sem desrespeitar a proporcionalidade.
Com isso, o eleitor terá um só voto, que poderá ser dirigido ao partido, à lista ou ao candidato da circunscrição --:
vale um só- e o cômputo dos votos, para fins de distribuição
de cadeiras, é feito segundo a proporção de votos obtida pelo
partido.
Preencherão essa proporção, em primeiro lugar, aqueles·
eleitos na circunscrição e, em seguida, pela ordem de preferência, os que estiverem inscritos na lista.
Com isso, creio Cflfe se mantém a Constituição e se faz
uma proposta que permite a tão almejada transformação do
sistema eleitoral na direção daquilo que se conhece no Brasil
como voto distrital misto, tipo ·alemão, que, na verdade, é
proporcional. Mantém-se, pois, a porporcionalidade e serespeita as minorias.
O grande inconveniente do voto distrital, que era evitar
a representação ideológica, desaparece porque- os votos dos
partidos serão marcados pela mesma proporcionalidade que
ocorreria numa eleiç4o que fosse realizada normalmente hoje.
Queria trazer ~'o Senado essa -consideração pela importância que atribuo' à _mudança do sistema eleitoral. _Importância para aprimorar oS costumes políticos parã fortalecer
os partidos, e, obviamente, nesse sistema aqui proposto, ·cada
partido apresentará um só candidato por circunscrição. Termina a guerra de candidatos entre os própriOs ·companheiros
de partido e, sobretudo, porque isto, também, permite uma
maior moralização das eleições, porque baixa o custo da eleição para cada candidato e permite urna verificação mais imediata do eleitor, quando o candidato, porventura, começar
a ter gastos de campanha exagerados.
~u acredito que, nessa verdaderia luta pela moralização
da vida brasileira, incluindo os aspectos políticos; é essencial
que se altere, também, o sistema de voto. Um dos pretextos
mais sigriificativospara ·a- existência das fainigeradas "caixi-

Setembro de 1991

nha__s" é, precisamente, a necess!dade de obterem recurso para
enfrentar as eleições-. e a "caixinhan·, hoje, é o preteXto para
corrupção. Não se pode controlar o destino de um dinheiro
que não é registrado e, obviamente, com o pretexto de que
se está tratando de juntar recursos para enfrentar o adversário
político, acaba por se criar um sistema que permite, senão
que insere, a corrupção no próprio corpo da vida política
brasileira, no coração do sistema político brasileiro.
Eu acredito que a mudança do sistema eleitOral é, hoje,
pré-condição para o fortalecimento dos partidos para, eventualmente, mudar o sistema de governo na direção do parlamentarismo, mas independe disto e, também, para combater
a desmoralização graças à corn,1_pção de todo o sistema político
brasíleiro.
Eu gostaria, então, de registrar no Senado que essa contribuição que estou dando vai se somar a O:utras propostas que
existem na Câmara e no Senado, mas acredito que, pela primeira vez, se faz uma propoSta que,-peló menos rio ·entender
da Assessoria da Casa e, também, da Câmara, passou como
se fosse uma proposta aceitável, dentro das regras constitucionais e que, portanto, não implica uma mudança de maior
vulto da Constituição e que permite insfalar, progressiv:iinente, um sistema de voto mais condizente com o mundo moderno.
(Muito obrigado Sr. Presidente. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) a palavra ao nobre Senador Amir Lando.

Concedo

O SR. AMIR LANDO (PMDB- RO. Pronuncia o seguinte discurso.)_ - Sr. Presidente, Srs. senadores, tenho
acompanhado com muito interesse o noticiário, nacíóilal e
internacional, referente à minha Amazónia, à nossa Amazónia, e;-sempre que alguma sandice ou barbaridade é_ publicada,
acorro a esta Casa, ocupo esta tribuna, para mostrar que
estamos atentos na defesa de uma área correspondente a 58%
do Território Nacinal e cujo futuro eStá seõ.âõ discutido não
só aqui, em nosso País, mas em todo o mundo. A questão;
entretanto. é saber por que se discute e para que se discute
a -Atftazóhia, n:a maioria da·s vezes, sem sequer consultar-se
ao povo brasileiro, e, pior ainda. a nós, amazônidas, que
vivemos lá e que, desgraçadamente, talvez ainda sejamos considerados como nos viu, no ínfciO do séc-ulo, o grande Eudydes
da Cunha: O homem, ali, é ainda um intruso _jmpertinel)te.- Impertinentes, com certeza, o somos. Intrusos, porém,
deixamos de sê-lo e já desde muito tempo. Porque ali chegamos-em busca de soluções para diversos problemas nacionais,
desbravamos a mata, adquirimos uma tecnologia racional,
sensata, de ocupação do trópicO -úmido quando eram poucos,
pouquíssimos~ ·mesmo os que se aventuraram a criar, na selva
amazónica, um novo Brasil.
Sei que poderão acusar-me de ser repetitiVo nesta-tese,
a defesa da Amazónia. E, se assim o fór, afinrio qtie voltarei
a esta tribuna quantas vezes se fizer necessário. Porque a
hora é de luta.
Duas semanas atrás realizoU-se em Brasílüililn<i rei.iP:ião
com mais de mil pessoas, representando entidades ambientalistas, universidades e instituições -de pesquisa: dô--Pa.fs.- E
o que decidiram estes senhores?
Decidiram, Sr. Presidente, Srs. Senadores, assinar um
documento protestando- contra a ''conivência do governo com
a escalada de falso nacionalismo_ que já começa a atacar, v1a
inipréD.sa, à prõ"pria realização- da Conferência das Nações
Unidas no Brasil, como se ela representasse alguma ameaça
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à soberania nacional''.
Esta foi, em síntese, a conclusão É preciso vivificar as nossas Jroriteiras ~com bi-asÜeiros que
da reunião patrocinada pela Comissão de Defesa do ConSu- sejam as sentinelas avançadas da Pátria em formaç~o. É premidor, Meio Ambiente e Minorias da Câmara Oos Deputados, ciso corporificar eSse conceito que vem desde a Lei n9 601,
mas eu acrescento uma outra, também elaborada pelos senho- de 1850, quando lá era prescrito que a União faria doações
res da verdade, porque somente quem tem a coragem de de terras na faixa- de fronteira paTa brasileifos natos, a fim
afirmar tal coisa, é porque-sente, tem·a certeza de estar com de constituir essa barreira viva de patriotas ostentando a sobea verdade. Em outro trecho do relatório está dito: "as Forças rania nacio-nal. Hoje, fala-se que esSes princípios ·estão superaArmadas estão procurando fazer da ecologia um inimigo capaz dos, como se a soberania dependesse do alcance dos mísseis~
de justificar seu aparelhamento e subvenção, uma espécie atómicos"...
de substituto do falecido comunismo".
Quero lembrar aos Srs. Senadores que aquele foi apenas
Sr. Presidente, Srs. Senadores, sem querer entrar no mé- o meu primeiro pronunciamento em âefesa da Amazónia.
rito de tão "profunda" questão filosófica, detenho-me à aná- Fiz outros e farei, ainda, quantos forem precisos fazer. Como
lise dos refinados despautérios contidos naquele relatório; E estou fazendo agora.
É preciso que se lembre, que se diga, diariamente, até,
permito-me transcrever um trecho do editorial do jornal O
Estado de S. Paulo, de 7 de setembro, intitulado "Fogueira se for o caso, quanto pouco se fez em defesa da nossa Amazôecológica das vaidades", no qual está escrito, à propósito nia. É preciso que se faça mais, muito_ mais, porque, neste
da realização, no-p---rõXtmo 11\ês de julho, da EC0-92, a confe- momento, o mundo debate· a questão-do desenvolvimento
rência ecológica patrocinada pela Organização- das Nações da Amazônia e a defesa do meio ambiente e porque, talvez,
Unidas: "Os arautos do apocalipse ambiental ocuparão i:J pros- não haja outra região no Brasil_sobre a qual mais se tenha
cénio para acender autêntica fogueira ecológica. Não é à toa e_scrito, do que a Amazônia. E digo isso porque a tendência
que os homens verdes já procuram a companhia de políticos, atual é no sentido de ser negociada uma convenção florestal
ampla, ou seja,__!J-ãO se limitand-o às florestas tropicais, mas
empenhados em conquistar o lugar certo no cenário".
E é exatamente isso o que estamos vendo. Sabemos que abrangerá, ainda, as temperadas e as boreais. E esta tendên~
a nossa luta é desigual. Por isso, estamos-atentos à desinfor- cia, espero, deverá forçar a diminuição das pressões que vimação e ao mau uso da informação, inclusive quando ela nham sendo exercidas, internacionalmente, contra e sobre
parte, até mesmo, de autoridades do próprio governo federal o Brasil, por causa dos piograinas agrícolas na Amazônia,
ou, inclusive, de algum secretário estadual de meio ambi~pte~ encetada, em má hora, com o apoio total do Banco Mundial.
Por que,então_~ essa orquestração cootra nós pelos arautos
como já foi dito por um, infelizmente, de um estado amazónico, que ousou afirmar que "por trás da camp3.nha contra do apocalipse ambiental, aborígenes? Por que as trombetas
a internacionalização da Amazônia, articulada por setores de do negativismo agora se voltam_ coD.tra nós,_ dentro da nossa
extrema direita, existem fortes interesses pela. exploração irra- própria casa?
clonai dos recursos naturais da região".
- É porque querem silenciar a nossa voz. Isso entretanto,
Ora, Sr. Presidente, Srs. Senadores, quem me conhece jamais acontecerá.
sabe que jamais me cãberia o rótulo de extrema direita, extreNesse momento em que o mundo se volta para as nossas
ma esquerda ou extremo em qualquer coisa. Procuro honrar florestaS, aqueles que, aqui, em nossa Pátria, comungam os
o meu mandato popular conforme ordenam minha consciência ideais da desinformação, esquecem-se de que ao longo do
e minhas convicções. Tudo o que eu sei é que o méu povo, tempo nós, brasileirOs,te!ltamos soluções para os nossos prolá em Rondônia, em plena Amazónia, está Sofrendo. E esta blemas. Foi o_ Governo brasi1C~iro quem propôs, erri 1977,
campanha de desinformação maltrata mais, muito mais, do a assinatura de um pacto-'---que favorec!_ss~ o desenvolviment9
e--a iht6gração da Amazõriia, tranSformado em acorÇI.o em
que a malária, a verminose, a fome, o abandono.
Jamais alguém poderá dizer que ingressei nesta batalha 3 de agosto de 1980, Con-stando de 28 ãrtlgos e estruturado
em torno de 5 temas fundamentaís: 1) a compc!tência exclusiva
na derradeira hora.
Assumi o meu mandato na segunda metade de outubro dos países da regiãO" no des_envolvimento e proteção da Amado ano passado. em circunstâncias desagradáveis, substituindo zónia; 2) a soberania nacional na utilização e preservação
um Senador ,O lavo Pires, que fora assassinado e de cujos assas- dos recursos racionais e a conseqüente ·prioíidade absoluta
'iinos até hoje nada se sabe, nada se apurou. Contudo, mesmo db esforço interno na politica ~de desenvovimento das áreas
abalado pela perda do amigo, na minha primeira semana de amazónicas de cada estado; 3) a cooperação regional como
atuação parlamentar ocupei -es!a tribuna,para dizer a que vim. nianeira de facili,tar a realizaÇão desses dois objetivos; 4) o
E ninguém, como muito ~bc!ffi poderão provar os· anais desta equilíbrio e a harmonia entre o desenvolvimento e a ·proteção
Casa, naqueles dias, falava em defesa da Amazônia, não obs- ecológica; 5) a absoluta igualdade entre os parceiros.
Infelizmente, poucos se recordam deste pacto que estabetante, tanto quanto agora, contra aquela querida e adorada
região já se cerrassem fileiras para a luta desleal em prol leceu a competência exclusiva dos países amazónicos, signifida sua internacionalização e da sua desnacionalização. Por cando que não será penniti'da a interferência não solicitada
isso, protesto contra aqueles que, hoje, falam do início de 'ou não autorizada de países estranhos à área. É a defesa.
uma "escalada de falso nacionalismo que já começa a atacar de um princípio sagrado: a Amazônia para os amazônidas.
Lamento muito, Sr. Presidente, Srs. Senadores, qu.ando
a própria realização da Conferência da Organização das Na- ·
vejo declarações de brasileiros ferirem'a nõssa'soberania. Não
çóes Unidas".
Quero lembrar, aqui, um trecho do discur-so que pronun- bastariam as declarações do primeiro-ministro inglês, John
ciei desta tribuna uma semana após ter assumido o meu man- Major, em julho passado, afirmai:tdo que a Eco.:gz serià- a
opUrtunidade para que as naç6e_s desenvolvidas "estendam
dato:
"Hoje, ouço a apologia do c.ontJ;ário- com- certo desen- o domínio da _lei ao que é comum de todos no mundo"?
canto e preocupação, sobretudo porque meu espírito de brasi- Será que os arautos do apocaHpse ambiental têm conheciJjçlade ainda me diz que a Amazônia precisa ser ocupada. mento de_. que o presidente do comitê militar do Sena~o norte-
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americano, Samm Nuno, em discurso proferido em fins de
junho do ano passado, sugeriu a reorientação do Pentágono
para o que chamou de Strategic Enviromental Researcb Program (Programas de Pesquis_as Ambientais Estratégicas, dos
Estados Unidos), alegando que a "deterioração ambiental
ameaça a nossa segurança nacional e a segurança do mundo
em um sentido muito real .. ?
Sr. Presidente, Srs. Senadores, eu indagaria destes senhores se, por acaso, alguma vez, pararam para meditar sobre
o desdobramento lógico do processo de reestrutur_ação da
Organização do Tratado do Atlântico Norte, a OTAN, e
das agências de inteligência estratégica e rtiilitar daquelas potências, em preparação para possíveis conflitos por reCursos
naturais do Norte contra_o Sul, algo semelhante ao que aconteceu com o Iraque envolvendo o petróleo, mas que, sem
dúvida, poderá acontecer na nossa Amazônia. E eu espero,
e digo, até, que não acontecerá. Porque nós não permitiremos,
apesar de não contarmos com o SecretáriO do Meio Ambiente,
para quem é uma «piada" a preocupação com a internacionalização da Amazônia e que tem a audácia de afirmar, como_
o fez, ·na CPI da_ Amaz:ónia,a da Câmara dos Deputados,
que ..tudo _o que há de bom no planeta pertence a todo o
mundo".
Eu poderia cifãr -muitas· e muitas articUlações de cobiça
contra a nossa Amazônia, apertas para refrescar a memória
dos nossos ecologistas, como, por exemplo, o argumento do
Departamento de Estado dos Estados Unidos, em 1851, ao
apoiar a expedição planejada por Mathew Mauray, para invadir a região, a fim de implantar portos livres ãs margens de
seus rioS. Para o Departamento de Estado, já naquela época,
a posse daquela imensa área pelos países da região era meramente circunstancial.
De forma alguma a ameaça de internacionalização da
Amazônia não é fantasia. Recentemente, em dlscuTSõ pronunciado desta tribuna, mencionei ás "Difetrizes do COnselho
Mundial das Igrejas Cristãs", que pregava: "É nos-so dever
garantir a preservaÇão- do territór.o da Amazônia e__dos_ seus
aborígenes para seu desfrute pelas grandes nações européias".
Como o; senhores vêem, Sr. Presidente; Srs. SeD.ãdores,eu poderia citar inúmeras evidências de u_m compló- mundial
pela desnacioiialização da Amazônia, inclusive dentro da própria Organização'das Nações Unidas, promotora da EC0-92,
que, em 1955, através da UNESCO, no Tratado da Hiléia
Amazónica, utilizava os mesmos argumentos do Conselho
Mundial das Igrejas Cristãs, propondo o exercício de pressões
junto às autoridades_ locais dos países amazónicos nO Setitido
de se conservar intacta aquela região.
·
Todavia, o tempo me obriga ã ser conciso e, neste particular, faço menção às nossas Forças Armadas. Será-qUe os nossos
ecologistas têm conhecimento de que a região está protegida
por apenas 21 mil homens do Exército, Marinha e Aeronáutica, enquanto o res_to do Pais tem sua segurança terrestre,
aérea e naval entregue a um efetivo de cerca de 300 mil militares e dispondo de equipamentos mais modernos? A segurança
do espaço aéreo da Amazônia, em termos operaciOnais, depende apenas de_36 aeronaves, em sua maioria de transporte
de carga e passageiros, com idade de us_o_ variando eiJtre 18
e 20 anos.
Louve-se as Forças Armadas, baluartes da ocupação, preservação e conquista da Amazônia. Lamentavelmente, tem
faltado apoio ãs nossas Forças Armadas na Amazónia. Refiro-me ao fracasso do Projeto Calha Norte, em fact; do desinte-
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resse do segmento civil, prova que a ocupação daquela região
é impraticável por apresentar obstáculos intransponíveis.
Eu poderia citar ações e maiS: ações de- civiS- e in1Iüares,
bons brasileiros~ naquela região. Citá-la_s-ia sabendo, contudo,
que nossos ecologistas logo as esqueceriam. Da mesma forma
que esqueceram que todos os países do mundo. têm culpa
no cartório, a- começar pelos Estados Unidos da América,
onde os movimentos ambientalistas são tão ativos. Um exemplo típico é o que sucede com o Parque Nacional de Tongass,
no Alasca, considerado a mais extensa floresta úmida temperada -dO mundo. Mas, lá, a sua destruição é sistemática e,
pior ~~ tudo, com subsídios dQ próprio governo norte-americano. Da mesma forma, os nossos ecologistas esqueceram-se
de que as grandes florestas__européias, coroo a Floresta Negra
e a de Sherwood, na Inglarerra, são coisas do passado.
Finalmente, indago se os_ nossos e.cologistas tomaram conhecimento da pesquisa feita pela agência de propaganda
S~dard, Ogilvy & Mather, publicada pelo jornal Correio
Braziliense, no último dia 20, -s-exta-feira, lntitiilada "Retrato
em Verde da Oasse Média''. Esta pesquisa demonstra, Sr.
PreslO.ente, Srs. Senadores, que a classe média brasileira desaprova a atuação do Governo brasileiro n_a área do meio__ambiente. Do total de 800 entrevistados em_SáQ ..Paulo, Rio de
Janeiro. Belo Horizonte, Salvador, Recife, Curitiba e Porto
Alegre, 85% consideram entre regular e ruim ou péssima
a atuação governamental no que diz respeito à ecologia. Esta
pesquisa, além dos dados que acabo de citar, também veio
tevelar que as questõ.es ambientalistas já se incorporaram às·
preocupações da classe média brasileira que considera os movimentos da administração pública ineros gestos simbólicos
e promocionais, que não se trad.uzem em ações concretas.
Anexo, pois, a este meu discurso, cópia da pesquisa publicada
pelo Correio Braziliense.
-Seria esta, Srs. S_enadores, a "escalada de falso nacionalismo"? Por enquanto, as pesquisas- indicam a tendência da
class_e média quanto à ecologia. Mas, se forem_ ao_ povo, que
indicadores desvendarão?
É preciso que se faça, já, iinedía:tamente, ·um trabalho
de esclarecimento à opinião pública, pois sãõ gigari.tescos os
interesses, é vultosa a cobiça. Não podemos co:-ltinuar nesta
postura de submissão aos interesses internacionais, nem a
título de modernidade, de abertura para o mundo, renunciar
à grandeza nacional. É preci-so, de uma vez por todas, nos
libertarmos dessa pressão psicológica do colonizador sobre
o colonizado, conforme eu dizia, em discurso nesta casa, nos
primeiros dias de novembro do ano passado, 1990, palavras
estas que ainda ressoam País afora, tal qual vejo agora, vem
comrprovar-a pescJ.uisa divulgada e que os ecologistas de plantão, certamente, hão de ignorar, da mesmaforma que ígnorariifatos Simples, porém retuinbantes, como o dado científico
de que as queimadas na Amazónüi-contribuem, apenas, com
6,3% dos gases que provocam o aquecimento do planeta.
Agradeço a_ paciência dos que- me or.Jvffain nesta longa
preleção, mas advirto-os de qUe-o"utras farei, até que, unidos,
nós, brasileiros, possamos dizer que sabemos cuidar da nossa
casa, daquilo que é nosso. Se a ocupação e o desenvolvimento,
com um avanço lento até o presente momento, teve como
vetar principal a ação desbravadora das Força,s Armadas, cuja
expanSãO- estrutural, de efetivos e recUi'sOs ma:tefiãis,-se nãoteve a dimensão compatível com a importância e a magnitude
da missão - conforme disse em depoimento nesta Casa o
Ministro do ExérCito, General Carlos Tinôco -eu digo qUe
é chegada a hora, a nos-sa hora, dos ·civis de darmos o nosso
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brado de guerra, em defesa da nossa querida, eternamente
nossa, Amazônia. Porque, repito, temos um crédito para com
a pátria, de milhares e miJhares de pessoas que aJi estão,
ainda esperando que o Brasil reconheça esse esforço, se não
em vida, pelo menos na morte, porque não foi dada a atenção
necessária para que a Amazônia e, sobretudo, Rondônia, figu~
rasse no concerto nacional como um Estado que estáprestand~
não apenas um serviço para si, mãs um serviÇo para o Brasil
e para o mundo.
__
O que os arautos do apocalipse ambiental não querem
admitir é que, com pretexto ecológico, na realidade, quer-se
esconder as grandes riquezas da Amazônia, que jazem no
subsolo dessa grande parte do_ planeta. E_ isso ~s grandes potências sabem. E disso nós temos conhe-cimento, também.
Por todas estas razões, Sr. Presidente, Srs. Senadores,
peço a esta Casa que_ nã() permita, contra aqueles qU:e--ãefendem a nossa Pátria, tão pífios ataques como aqueles que estão
se tornando cada vez mais freqUentes.
Muito obrigado.
Era o que tinha a dizer. (Muito bem!)
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Posta, assim. a minha convicção de que o Congresso Nacional não se submeterá às chantagens do Governo e que
reagirá com dignidade a uma intempestiva revisão constitucional, preparada com o objetivo eSpecífico de restringir direitos sociais conquistados com tantos sacrifícios e _lutas, quero
colocar, mais uma vez, o meu ponto de vista acerca de um
dos -~mas trazidos â discus~ão pela proposta apresentada pelo
Governo. Trata-se da questão da aposentadoria por tempo
de serviç_o, como é adotada no Brasil, ou por idade, como
vigora na maioria dos países. _
Sr. Presidente, Ses. Senadores, este é um dos temas que,
necessariamente, farão parte, a seu tempo, da revisão constitucional.
Por diversas vezes, desta tribuna e através da Imprensa,
tenho me manifestado a favor da aposentadoria por idade,
e não por tempo de serviço.
_Sei, Srs. Senadores, que a minha proposta de adoção,
no País, da apõsentadoria por idade está destinada a gerar
na sociedade muita emoção e protestos.
_. Alegam-se dois argumentos fortes e de grande apeio em o-O SR:PRESlDENTE (Mauro Benevldes) ~-Concedo. tivo contra a adoção da aposentadoria por idade no Brasil.
!Ja palavra ao nobre_,S_en~dor Jutahy Magalhães.
_ -· O primeiro deles aponta para a ainda baixa expectativa de
OSR • .JUTAHYMAGALHÃES(PSDB-BA.Pronuncia vida dos brasileiros, cerca de 60 anos. Dessa forma, adotar
a ·aposentadoria aos --65 ou 60 anoS equivaleria a· institucio0 _seguinte discurso.) _Sr. Presidente, Srs. Senadores, ou
o "Emendão" ou o caos! Esta é, em resumo, a men~agem nalizar uma injustiça social.
com que o Governo pi'etende encaminhar ao Congresso N acioO segundo argumento, também de grande peso, consinal uma intempestiva revisão constitucional, conhecida como dera o fato de que" a mã.ioria dás _brasileiros, sObretudo das
"Emendão".
classes de baixa renda, ç:omeça a trabalhar muito_ cedo 1_ aos
Em nome da autOnomia do Poder -Legislativo e procu- 14 -anos de idade. CÕDvenhamos;srS. Senadores, que obrigar
rando para esta pobre e sofrida Nação modos m_ais civilizados a maioria_dos b~asileiros a trabalhar a. viÇa ~nteJr~. por sal_á_rios •
de fazer política e de administrar a coisa pública, repelimos ae fome, constitui ou-tra injustiça sociã.Lque beira a esciaviaão.
a grosseira chantagem do Poder Executivo.
A nos_sa_ ainda baixa ~xpectativa média de vida e o fato
Alega o Governo uma supOsta ingovernabilidade decor- de a maioria dos brasileiros começar a trabalhar muito cedo
rente de excessivos benefícios sociais garantidoS pela Consti- -são -dua~ questões que devem ser levadas em consideração
tuição. Dizem os técniCOS do _Governo que não há recursos n1:!_~~stud9 ~ério s~obJ:"e o sistema de aposentadoria no Brasil.
para pagar tantos benefícios e que -o Estado está entra~do
___A essª-s_ 9-uas questões acrescento uma terceira, de baixo
num acelerado processo de falência,
apelo emotivo, mas de grande peso técniç:o. Trata-se do _s~Mas, um observador atento,_ que acompanha o dia-a-dia gui~te: e_m_tod~ as -sodeâade_s :modernas e desenvolvidas,
da administração fedeial, através da imprensa, chega à concluM a aposentadoria não é considerada um serviço do Estado devisão de que o problema não é de ingovernabilidade, mas de do aos_ cidadãos, como a educação, a saúde básica e a segude_sgovemo mesmo. Vale dizer, de desperdício de recursos rança pública, mas um pacto entre gerações pelo qual as pespúblicos, de desvio de verbas e de corrupção pesada, _envol- soas efl1 _ atiVidade se co~prometem a sustentar as inativas.
vendo trilhões de cruzeiros_. Pípoca~ -df!.I_I_únci8:s tOdas os dias, Ao Estado cabe apenas a gestão desse pacto entre gerações
atingilldo os cíiCulos próximos ao Palácio d_o _~lanalto ~- a e, por meio de normas legais, garantir os direitos e deveres
própria residência prf:Sidenciãl. Veja:Mse- a administi'áç3.0 de das partes contratantes.
Por ser entendida como um pacto de solidariedade entre
D. Rosane Collor, na LBA.
Enquanto isso, a Nação assiste estarrecida o- Gove_Jjlo gerações, e não um dever constitucional de Estado, a gestão
culpar. por seus problemas de caixa, a estabilidade funcional da aposentadoria não deveria constar entre as normas COJ:!Stitl,le a irredutibilidade de salários dos servidores públicos, a apo- cionaís, mas c;ntre as leis ordinárias, para que se tome mais
sentadoria por tempo de serviç-o e outras conquistas sociaís- maleável e flexível, de forma a atender mais facilmente âs
dos trabalhadores, asseguradas por preceitos constitucionais. mudanças requeridas pelas partes contratantes.
Que trate, pois, á Gov~rno de governar dentro de padrões
Em consonância com esse ?rincípio básico, de que a apomínimos- de moralidade- pública! Que dê um basta ao desgo- sentadoria é um pacto de so!1dariedade entre gerações, em
verno que se instalou na administração federal! Que _afaste nenhum país o quadro dos inativos poderá ultrapassar o dos
os corruptos e incompetentes e adote ria administração R_(j.blica ativos, sob pena de que o sistema entre em colapso e provoque
a austeridade e a competéncia que exige do resto da sociedade! distúrbios sociais graves.
E o CongressO -Nacional, em tempo oportuno, f~rá a
Q~nd_o se pressentir ris_cos de que o quadro dos inativos
revisão constitucional, prevista pelo artigo 39 do Ato das Dis- comece_a ultrapassar o dos ati vos, ou que os custos de aposenposições Transitórias, que asSim reza: "A revisãO:--OOnstitu- tadoria estão superando as suas receitas, manda o bom senso
cional será realizada após cinco anos, ci:mtac::!os d~ promul- administrativo que as__ leis e normas sejam modificadas para
gação da Constituição, pelo voto da mãlOria abs-oluta dos co~rigir o_ curso_ dQ processo e, assim, evitar o colapso do
sistema.
membros do Congresso NacionaL em sessão unicilmeral".
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Este prit'lcfpio é desconhecido no Brasil. Entre nós, a

aposentadoria é tida como um serviço que o Estado deve
prestar ao trabalhador, e um prêmio que este deve receber
do Estado pelos seus anos de trabalho. Não passa pela cabeça
do trabalhador brasileiro que a sua aposentadoria decorre
de um pacto sociat.Pa_ra mer_ecê-la, ele deve contribuir para
o sustento dos que estão na inatividade e, por sua vez, será

sustentado por outras gerações de pessoas em atividade.
Por não pensarem assim, é que se apegam à á(iOSenfãdoria
por tempo de serviço e, o que é pior, trariSforniârances-se
apego em preceito c_onstitucional. Com isso, imobilizaram,
perigosamente, uni processo _que, por sua natureza, é- dinâmico, para poder acompanhar a evolução da sociedade.
E, mais ainda, foi criado um verdadeiro festival de aposentadorias especiais, confemplando_grupos corporativistas.
Este fato constitui um ateittã.do contra a justiça social, que
manda cada trabalhador contribuir de forma adequada e eqüitativa para poder merecer uma retribuição ju~,ta. _
Acrescente-se, ainda, o fato de que, entregues por inteiro
à adrr.inistração do Estado, sem a menor participação e controle das partes interessadas, os recursos da Pi-evidência Social
torna~-se presas fáceis de administrações incompetentes, de
funcionários corruptos e de desvios de verbas para outros
fins, ao talante de administradores públicos ine"sCrepulosos.
O nOticiário-da imprensa diária tem comprovado à sociedade,
com fatos dos mais escabrosos, essa assertiva.
Postos estes fatos, Srs. Senadores, não é de admirar que
o nosso sistemas de previdência social esteja caminhando,
a largos passos, para uma situação de insolvência e-de colapso
·
total.
Urge, portanto, que se corrija, a tempo, o curso- dos
fatos, para podermos salvar o nosso sistema previdenciário,
a exemplo do que vem acontecendo em outros países.
Na Itália, por exemplo, o grande desenvolvimento económico e social das últimas décadas propOicionaiS, pfóporciOnou
não apenas uma elevação da expectativa de vida para 72 anos,
para os homens, e 79 para as mulheres, como também uma
brusca queda na taxa de natalidade. Como conse(Jüêlida dessas melhorias rios padrões sociais dos italianos, o quadro do_s
inativos começou a: ultrapassar o dos ativos, pondO em riSco
a saúde financeira do sistema previdenciário. Em vista disso,
estão em curso, naquele país, negociações eritre gove-rno, cen-trais sindicais e sociedade em geral, para a elevação da idade
de aposentadoria. O plano apresentado pelo governo prevê
que a aposentadoria aos 60 anos para -os homens· e 55 para
as mulheres seja elevada para 65 anos, indiferentemente, pata
homens e mulheres.
Já na França ocorre um processo contrário. Ali, a graflde
longevidade da população, combinada com uma numerosa
geração de jovens, fez com que o goverilo Miterrand baixasse
a idade de aposentadoria dos 65 para os 60 anoS, a fini de
atender â del'"landa das novas gerações por empregos, ocupados pelos mais velhos.
Entre nós, faltam eStUdos mais profundos dos fatores
demográficos, sociais e ·ecori6rilicos para erilbas:arem Uinã -adequada política de aposentadoria. Uma próxima revisão-constitucional requer que se façam esses estudoS por técnicos competentes daquelas áreas específiCas, para Cfúe o assunfõ-Iiao seja
entregue ao "achómetro" de burdcratas incompetentes.
Na falta daqueles estudos que poderiam modificar para
melhor o entendimento sobre a matéria, venho, reiteradamente, me manifestando a favor da aposentadoria por idade,
e não por tempo de serviço.
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Em muitas ocasiões, neste Plenário, nas Comissões e através da imprensa, venho me manifestando a favor da aposentadoria aos 55 anos de idade, com um mínimo de 35 anos
de serviço, ·para os homens, e 30 para as mulheres. Salvo
melhor juízo, esse parece ser-- o sistema que ·atende à atual
expectativa· âe vida dos brasileiros, leva em consideração os
fatores demográficos, sociais e económicos, e; sobretudo, contempla, no momento, a saúde fin.anceírá-ao· noSso sistema
previdenciário.
Parece haver um certo consenso em torno desse nosso
entendimento sobre a mat~ria. Pelo menos, é o que já Ocorre
com a aposentadoria da Caixa Parlamentar. Este também
foi üm ponto defendido por todos os ex-Ministros da Previdência Social.
Srs. Senadores, coerente com esta posição, em manifestações nas Comissões e- através de- vOtos cont.r-átios, venho
me opondo categoricamen-te a projetos que dão direito a aposentadorias com tempo de serviço inferior aos 30 e 35 anos.
Venho me posicionando contr_a_~s excepcionalidades obtidas
através de pressões corporativistas. Julgo serem tais aposentadorias especiais, salvo raras exceções ~como riscos de saúde
comprovados-, privilégios abiisivoS-, contrários aos interesses
da sociedade e lesivos ao bom estado financeirp do sistema
previdenciário.
Por oportuno, quero mais uma vez manifestar a minha
opqsiçã_o a qualquer proposta dirigida à apreciação do Congresso Nacional que retire dos aposentados as garantias legfti..
mas previstas na atual Constifúlçãô. Réjeito, cOm veemê·ncià
e indignação, as manobras capciosas do_ Governo, através do
"Emendão", que visam a deteriofar os j)roven1ós âOS aposentados.
- -.
Era o que tinha a dizer. Muito obrigado. (Muito bem!)
O SR- PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Concedo
a palavra ao nobre Senador Iram Saraiva.
O SR- IRAM SARAIVA (PDT- GO. Pronuncia o segUinte discurso.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores, dentre
os problemas sociais vividos hoje pelo Brasil, nenhum conseguiu despertar tanto o interesse_ e a.iridigna·ção intetnacional,
·quanto a violência praticada contra os menores abandoriados
ou os chamados meninos de rua. E contra fatos não--existem
argumentos. Infelizmente, as estatísticas naciOnaiS -sãO eStarre-.
cedoras. Levantamentos da Polícía Federal revelam que 4.611
menores foram ai;sai;sfriados no Brasil nos últimos três anos,
o qu-e-dá uma média de 1.537 crimes por ano.
· Segundo esses mesmos dados, o Rio -de Janeiro, São P~
lo, ~ahi~. PernambuCo e Amazonas ·são os campeões dessa
triste competição. Só no âD.o passã."do-foram executãctos, no
Rio de Janeiro, 480 meninos e adolescentes. -NoS últimos -_6 _weses já foram mortos 457 no RiO, em Sã-o Paulo e Do J{ecHe.
São númerOs verdadeiramente alarmantes, que bem caracterizam uma verdadeira guerra civil não declarada, na expreSsão da Deputada Rita Camata-~ Presidente da CPI do
Menor, da Câmara dos Deputados.
E somos forçados a dizer, Sr. Presidente, que isso é apenàs -a poli ta do ''iceberg", porque o dramã dos meninos de
rua e muitO maior e passa pelo abandono e pela miséria,
pela prostituição e pelo consumo e tráfico de drogas, ·com
toda a récua de vícios, degradações e crimes que medram
nesse ambiente.
Mas, na realidade, o problema não é novo entr_e nós.
Foi apenas agravadO pela profunda crise económica e social
e,n que o País se vê ~ergulhado nos últimos tempos.
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Em 1975, uma CPI do Congresso Niicionã.I constatou internacional na luta que está empreendendo para solucionar
a existência de 25 milhões de menores carentes no Brasil o problema do menor.
Curiosamente, o Embaixador não menciona a CPI do
e 2 milhões de abandonados. A situação piorou sensivelmente
com os anos, pois, hoje, temos 43 milhões de menores carentes Menor, da Câmara dos Deputados, um dos sinais positivos
e 6 milhões de abandonados. Ou seja, o númer'o de crianças de que a sociedade brasileira começa a reagir contra essa
abandonadas, hoje, no Brasil é duas vezes a população do violência institucionalizada. Mas chama a atenção para u-m
ponto fundamental: o grave problema social do Brasil, do
vizinho Uruguai.
Mas, o que-chamou, finalmente, a atenção da comunidade qual os meninos de rua são um· componente, resulta das enor.::
internacional, foi o crescimento inédito âa violêncíã- contra mes difículdades económicas que vive o País, causadas, em
o menor, na forma selvagem -do extermínio de meninos de boa parte, por uma perversa ordem económica internacoinal,
terrivelmente danosa aos países emergentes como o Brasil._
rua.
Sr. Presidente, alguns dias depois desse affair diplomáOs prirrieiros alertas vieram da Anistia Jnternacional. Em
junho de 1990, esse organismo denunciava, pela primeira vez, tico, chegava ao Brasil uma delegação do Parlamento Europeu, composta de 26 membros e chefiada pelo socialista espaas execuções extra judiciais de menores no Brasil.
Alguns dias depois, num discurso emociOnado, transmi~ nhol Manoel Medina. Após visitarem favelas e se avistarem
tido em rede nacional de rádio e televisão, o Presidente Fer- com c Governador Brizola no Rio de_Janeiro, depois de conversarem com sindicalist~s e empresários em São Paulo, de
nando Collor declarava ã Nação:
"Não podemos mais ser c não seremos "riú.ncà ·mrus iuh serem recebidos por autoridades federais em Brasília, inclusive
país citado como violento nos informes- da Anistia Interna~ o Presidente da República, os delegados disseram-se imprescional. Não permitiremos que o novo Brasil conviva com qual~ sionados com tudo o que viram e ouviram. A dura realidade
social do nosso País ultrapassava tudo o que sabiam de ouvir
quer forma de desprezo pelos direitos humanos."
dizer. O número de menores assassinados era ainda maior
Mas essa onda de crimes, que· já era i_n~~P9riável, não do que pensavam.
só_ não diminUiu-após o compromisso c:Jo Presiden_!_e da_Repti~
E foram absolutamente precisos no diagnóstico; as causas
bhca, mas até aumentou e acattl?u_ provocando as reportagens
da falta de segurança e das precárias condições de vida de
internacionais rrláis desal)onadoras e humilhantes para o nossa
grande parte da população brasileira estão na incapacidade
Pafs, como -o ca~o de matérias divulE;adas p_ela imprensa e das instituições públicas de promoverem uma melhor distripela televisão britânica, nO ano pãss<idO;· e PelÁ revista alemã buição de renda do País. E, ao partirem, os parlamentares
Der lpiegel, em agosto deste ano, em que o Brasil _é ainda europeus não hesitaram em deixar bem claro, mais uma vez,
apontado como o país ohde mais crinles-se cometem- contra
que a ajuda, económica deverá ser acompanhada de medidas
o menor.
interi}as para solucionar os problemas económicos, sociaís e
A repercussão de tais denúncias na comú:ó"idade interna- educacionais do nosso País, sem o que "Fica inuito âifícil
cional foi profunda e imediata, como era de se Prever., e executar o plano de liberação de verbas".
_______ _
continua manifestando-se nas inúmeras cartas de cida_çiãos e
Essa mesma orientação da CEE aj:>lica-se à ajuda tecnoentidades do Primeiro MUnÇo que _chegam diariamente ao lógica e deverá pesar nas discussões sobre a transferência
Ceritro Brasileiro para a Infância e Adoies.cência -- CBIA, de tecnologia para o :Brasil, dentro de um acordo de coopeexigindo o fim dos maus-tratos, torturas e execuções de crian~ ração conhecido por Tratado de Terceira Ger3.ç3.o~ que- será
ças -e-adolescentes no Brasil.
del?atido em Bruxelas~ nos dias 6,7 e g de outubro próximo,
A última dessas reaç6es fçi uina_ duxa advertê_ncja do duralJte a visita do Presidente Fernando_ Collor à sede da
Parlamento Europeu aO GovernO brasileir_9, _er:n_qu-e ~qm:!le Comunidade Económica Européia.
órgão da Comunidade Económica Européia ameaça Cancelar
Sr:. Presidente~_ o mais trágico e desolador de tudo issoqualquer ajuda econômíca e tecnológica ã.o nosso País 1 caso é que esses fatos estejam ocorrendo há exatamente um ano
não ponhamos um fim ao extermfiiio de menores. Numa reso- e dois meses do solene comprorllissc do Presidente Fernando
lução aprovada em 11 de julho deste ano, os parlamentares Collor, assumido em cadeia de rádio e televisão:
europeus externaram sua indignação e repulsa pela .. aparente
"Não podemos ser e não seremos nunca mais- um País
indiferença das autoridades desse pafs em face do problema'', citado como violento nos informes da Anistia Internacional."
bem como a "ineficácia da ação do governo_ bras,ile.irq _ness~
Em outubro, completará um ano o Estatuto da Criança
matéria, incapaz de pór termo a essa grave violação dos direi- e do Adolescente e ççmstatamos, com tristeza, que o extertos e de punir os responsáveis".
mínio de menores aumentou, este ano, no Rio de Janeíro.
_
Mais uma vez, contra fatos não _existem argumentos. O A lei ainda é letra morta.
t cada vez mãiOr, no Brasil, ~ diSiânCla- entr'e o pafS
Governo brasileiro tentou explicar o inexplicável e justificar
o injustificável. Numa resposta igualmente idignada, o Embai- legal e o pafs real. Embota-se a consciência nacionill, cõino
xador brasileiro junto à CEE, Geraldo Egídio. da Costa Cavai~ deve ter-se embotado a do Sr. Sylvio Cunl1a, Presidente do
canti, além de protestar contra o tom intimidativo da re_solu- Clube de Diretores Lojistas do Rio. de Janeiro, para afirmar,
ção, tentou mostrar que o Governo brasileiro tem feito o num programa de rádio, que "matar um pivete é prestar um
que está ao seu alcance para combater os crimes que são benefício à s-ociedade".
A sociedade vai perdendo, aos poucos, a sua capacidade
praticados contra os meninos de rua. Em do_cumento de 105
linhas, o diplomata brasileiro relacionou a criaÇão do CBIA de _indig_nar.-s~ com .9§.~rimes hediondos cometidos por grupos
e do Ministério da Criança;a aprovação do EstatUto da Criança de extermínio financiados por comerciantes e dos quais fazem
e a ratificação da Convenção do aprovada pela ONU, o Plano parte membros da polícia, que deveriam ser os guardiães da
Nacional de Prevenção e Redução da Violência contra a Crian- lei, os promotores da ordem e os defensores da vida. A CPI
ça e o Jovem; a visita do Presidente da Anistia Internacional, do_ menor já identificou, s6 no Rio de Janeiro~ 15 desses
·
a quem o Presidente Fernando Collor solicitou a cooperação" grUpos de exterminadores.
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a ajUda não vem, porque o Brasil não resolve o problema;
e o Brasil não resolve o problema, porque a ajuda não vem.
Muito obrigado! {Muito bem!)
O SR- PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Cotlcedo
a palavra ao nobre Senador Nelson Wedekin.
O SR. NELSON WEDEKIN (PDT - SC. Pronuncia o
seguinte discurso._)- Sr. Presidente, Srs. Senadores, o Governo quer privatizar a Previdência Social. Todos procuram,
S~!fl muitO proveito, identificar as razões dessa iniciativa. Seria
para dar algum ânimo ao Tesouro combalido? Mas, como
eilSina, cpm proficiência, o mestre Carlos Lessa, o orçamento
social, ao contrário do orçamento f_iscal,_não comporta déficit.
Não cOi:lstituindO tributos, as receitas da seguridade social
são contribuições _a serem administradas e_ devolvidas à pOpulação, sob a forma de bons serviços médiOO-assis~encials e- em_
benefícios previdenciários. Daf não se confundirem o caixa
da PrevidêOcia Social e o Tesouro do País.
Os inativos, assoCiados à FederaÇão dos APosCn-tados
e Pensionistas, consideram que o Presidente, depoiS de se
propor a extinguir a aposentadoria por tempo de servrço·~
e a reduzir uma série de outros benefícios, ameaça agora
reformular, para pior, a estrUtura da Previdência.
_Em ç.o~a que fizeiam publicar, opinam:
Pelo que se sabe do projeto, será extinta, ou drasticamerite reduzidã, a- Collfr1bui_ção d,os trabalh3;d,ores para o sistema previdenciárfo, que não terá mais _obrigações para com
os t!abalhadores. Pa.ra _garantir sua aposentadoria, deverão
optar entre uma seguradora pública - o Banco do_ Brasil
Sr. Presidente, nessa paisagem desoladora de inobser- ou uma particular. Para os aposentados, essa iniciatiVa
vância e de violação dos preceitos legais, é confortador verifitem um nome: "privatização da Previdência Social no Brªsil".
car a atuação da CPI da Câmara dos Deputados, criada para
Um dos maiores expoentes da luta em defesa da Previinvestigar a· fundo o problema dos menores no Brasil. Quero dência Social pública, a Associação Nacional ç:los Fiscais de
elogiar essa iniciativa ~de extraordinária importânCia e dizer
Contribuições Previdenciárias- ANFIP, vem, há tempo, adque lhe empresto o mais completo e irrestritO apoio. Que
os trabalhos dessa Cómissã6 possam Contribuir efetivamente .vertindo para os inconvenientes des]ia decisão, alta~_en_te d~
nosa, sob todos os títulos, para a nossa instituição Previdenpara identificar os responsáveis pelo extermíniO de menores,
ciárfã e- para a maSsa de seus segurados e respectivos depena fim de que sejam presos e enCaminhados à Justiça e recebam
punição exemplar. Somenté aSsim reverteremos as trág!cas dentes.
Ainda na gestão do Presidente do Conselho Consultivo,
estatísticas que tanto enfeiam a imagem do Brasil junto à
Aniceto Martins, a Anfip "acreditava que, .. nas propostas de
comunidade internacional.
privatização, o que s·e Vê é a oferta de vários mecaniSqJoS
Por fim, Sr. Presidente, eu diria que é justa a indignação e de atrativos até mesmo àS entidades classistas. Fala-se em
internacional quando, diante da brutal violação dos direitos exclusão da contribuição do trabalhador, em sindicatos podenhumanos no extermínio de Crianças, não fazemos cumprir do criar fundos e conceder benefícios, e outras leviandades.
as nossas próprias leis. Mas essa indignação é também injusta Só não se fala que o objetivO é, a médio e longo prazos,
e hipócrita, na medida em que os países do Primeiro Mundo acabar com todo e qualquer direito do trabéJ.Ihador".
são também responsáveis pelo caos económico _e social em
Justo quando começam a _yigorar a_s Leis sobre _o Plano
que se debatem os países subdesenvolvidQs. A intransigente de Custeio e de Benefícios, definindo os programas soCiaisinflexibilidade dos países ricos no tocante ã dívida externa e os recursos para executá-los. É de se ressaltar, nesse ponto,
dos países pobres também é responsável pelas condições de que a Constituição de 1988 indicou não apenas as fontes adeextrema pobreza, miséria e revolta em que vivem milhões quadas à execução, mas também abriu a perspectiva de se
. de pessoas.
criarem novas receitas, quando as exigii"ei.n- a manutenção
Ao condicionar a concessão de novos empréstimos exter- dos direitos que assegura.
Vigorando a nova legislação, esperava-se melhor futuro
nos à adoção de medidas económicas essencialmente recessivas, os organismos financeiros intemãeionâis estão sendo_ para a Previdência. Com os Conselhos Nacionais da Seguriconiventes com o empobrecimento e a deterioração da quali- dade Social e da Previdência Social, ingressaram no cenário
dade de vida de nossa população, com todas as seqüelas de os trabalhadores, os aposentados e os empresários, seus princidesagregação familiar e marginalização de criançªs e adoles- paHi interessados e defensores. Não apenas dos direitos qUe
- lhe_s foram deferidos, mas· do próprio sistema, que, uma vez
centes.
Nesse contexto, as sanções económicas com que a CEE falido, trará 0- CaOs sõCial para o Brasil.
Os Conselhos, pelo zelo de sua atuação, erigem-se como
ameaçou .o Brasil, em virtude dos crimes praticados contra
os meninos de rua, só nos levariam ao velho círculo vicioso uina barreira às fraUdes e desvios dos recursos da Seguridade
em que o FMI nos vem cozinhando durante todos esses anos: Social. Os programas e orçamentos dorayan!e nãO ~-~spensarão
Mas, segundo palavras da ilustre Deputada Rita Cama ta,

"enquanto houver impunidade e medo das pessoas de denunciar esses matadores, tais crimes vão continuar".
Aí está, Sr. Presidente, a Constituição Federal assegurando, com prioridade absoluta, à criança e ao adolescente,
o direito à vida, à alimentação, a'o Tazer~-à profissiortaliza_ç_ão,
à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência
familiar e comunitária. Mas a sociedade assiste, indiferente,
ao espetáculo dantesco de 6 milhões de menQtes abandonados
nas ruas de nossas cidades.
Aí está, Sr. Presidente, a Lei n"' 8.069/90, o Estaiuto
da C1:iança e t1o Adolescente, que incorporou os princípios
extraordinariamente lúcidos da Declaração Universal dos Direitos da Criança, de 1959-, e da Convenção Internacional
sobre os Direitos aa Criança, aprovada pela ONU em 1990.
Trata-se, pois, de uma lei moderna, erigida sobre dois pilares
mestres: a concepção da criança e do ,adolescente como sujeitos de direitos e a sua condição particular de pessoa em desenvolvimento.
Ao desdobrar o art. 227 da Constituição, o Estatuto dedicas- capítulos aos direitos fundamentais da criança, dos quais
o primeiro é o direito à vida. Apesar disso, o País já não
reage ao tomar conhecimento de que, só nos primeiros 6
meses deste ano, foram assassinados 457 crianças e adolescentes, cujo úrficõ delito foi terem que lutar, sozinhos,_ pela
sobrevivência. O que vem provar, mais uma vez, qUe neste
País as coisas deixam de funcionar, não por falta de leis ou
por culpa delas, mas 'por culpa de quem as não faz Citmpi"ir.

o
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o seu aval, sugerindo a participação de parcela significativa
da sociedade, em quest~es antes adstritas a_ órgãos federais
omissos -ou desmotivados.
Contudo, jurarido admiração pelo "êxito'' da experiência
chilena, na área previdcnciáría, setores éró emPresariado avaliam que a Previdência nacional, além de seu alto custo para
os contribuintes, dá como retorno, aos seus beneficiários, apenas serviços de péssima qualidade. Vivenciando déficit crónico, está sempre a__ de_pendcr de re_ç_ursos do_ Tesouro, para
cobrir o prejuíZO daS fraudes e os romb_os de sua caixa.
Coriclucm qUe o País, acostLJmado à tradição assistencialista, ao paternalismo e à hipertrofia das estruturas estatais,
deve adotar essas_ providências de modernização- do Sistema
previdenciário-, ini(>lantando aqui a soluçãO chilena, e ponde
termo ao modelo brasileiro, c-omprovadamente falido e inope·
rante.
Opiniào maís lúCida- esposam os esped::iiistas na área da
Previdência Soci3.1, como António Penteado Mendonça, Celso
Barroso Leite e Moacyr Velloso Çardoso Qe Oliveira. Para
o primeiro, Surpreende qú~ -se fale em priv"atização de todo
o sistema roédico·hospitalar, "além da possibilidade da opção
de se escolher os_ planos de aposentadoria", c de trocá-los
qua-ntas vezes for desejado.
"Isso não é possível, nem mesmo nos países mais ricos
do mundo", explica. Tal atendimento básico é deficitário jus·
tamente por ser um serviço social, que por seus· custos não
pode ser remunerado pelo usuário, neceSsitando- da coinple·
mentação do Governo para a sua viabilização._ _
A iniciativa: privada pode complementar esse serviço, maSnunca assumir, integralmente, o tratamento de qualquer doen·
ça. Por isso, Os seguros de saúde, ou planos de assistência
médica, preservam carências e exclusões para uma série _de
eventos, como as epidemias, as doenças infecto·contãgiosas,
as catástrofes. "Sem essas-restrições seria imfioS't:iívcl o equilí·
brio do plano e o conseqüe-nte atendimento das situações co·
bertas", conclui.
Para o seguf!dO, "se o trat_ame!)JO_ privatizante for SCgui~
do, o doente vai piorar riiaís ainda'', pois eXistenl coisas que
o Governo .não pode _deixar de fazer. _A inid~tiv-a privada
funciona-a contento, onde há lucros, mas "isso não acontece
na Previdência Social, como serviço público que é".
·
Mas, além do lucro ou do prejuízo, "está em jogo a
própria natureza das coisas: previdência- privada, aberta- ou
fechada, encontra·se na área particular; a Previde_ncia _So.cial,
ao contrário, é"iildiscutível atribuição do Estado".
"A Previdência Social-é o- seguro dos pobreS, e pobre
não dá lucro", finaliza o último estudioso citado. A não ser
que, dentre as diversas formã.s de privatizaçã-o, se queira optal
pela mais "matr~ira de iodas, e que consiste cm privatizar
o lucro e socializar o prejuízo".
Nesse rumo prospera a-tese de _que a seguridade social,
à luz da Lei Maior vigente, constit.ui-Se atividad~ estatal típica.
Necessariamente, seus agentes executores só podem ser insti·
tu tos de direito público, iniegran~es da AdEriln_ist~a_ção; desca.bendo à Lei ordinária transferir esse enêargô' às entidades
particulares, por não se tratar de exerçfcio sfe _ativfdade econó·
mica submetida ao regime jurídico próprio das Cil)presas privadas.
Esses ãrgurilciltos, adicionados ao fato <.!c que incumbe
ao Poder Público organizar e dcseiJlpenhar as atividades da
Previdência Social, justificam as razões pelas quais ã Lei n"
8.031, de 12 de abril de 1990, que criou o Programa Nacional
de Desestatização, excluiu do programa de privatização as
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empresas e sociedades de economia mista, exercentes de en·
cargos exclusivos da União.
D_ispensou·se a exclusão da Previdência Social, dada a
impossibilidade de se constituir sob a forma de empresa públi·
ca ou sociedade de economia mista- entidades que, ao contrário daquela, dedicam-se à exploração de atividade econômica.
Assim, a Previdência Social, conforme sentencia Hcly
Lopes Meirelles, identifica·se como serviço público privativo
do Governo, pelas suas características de essencialidade, ne~
cessidade e importância, Como serviço privativO do Poder
Público, só a Administração deve prestá·Io, não sendo passível, portanto, de transferência a terceiros, por concessão ou
delegaç~ão.

Os Estados Unidos da América, tantas vezes tomado
como exemplo de país liberal, e que há muito exerce a econo·
mia de mercado, ainda assim adota a previdência social públi·
ca. O atuário Rob.ert J. Myers, que integrou, nos anos· 30,
a comis~ão encarregada de elaborar a legislação sobre o sistema previdenciário federal daquele país, por determinação do
Presidente Franklin Dellano Roosevelt. asseverou que os programas alcançam, com invariável eficiência, a quase totalidade
dos assalariados norte-americanos.
Disse·nos, em con"íerência, o profesSOJ; Myers. que é também u~ dos maiores especialistas mundiais sobre assuntos
previdenciários, que o sistema americano, administrado, com
baixo custo _operacional, sq tem confirmado a validade da
opção pelo modelo estatal, nesse campo.
Informa-nos o especialista que é um mito a sentença "de
que um sistema previdenciário estatal é sempre oneroso eco·
nomicame_nte, emperrado, mal·administrado e de altíssimO
_
custo operacional".
As despesas com a previdência, nos Estados Unidos, não
consomem mais do que 1% das contribuições. Auto-sustentado, o sistema dispensa subsídios governamentais, e acurou·
lava, em dezembro de_1990, um saldo ao redor dos 30_0 bilhões

di dólares

A pievictência sO-cúú estatal ~Orte·ameriEana dá cobertura
àS pensões e apoSentadorias, integfando o seguia-desemprego
uin sístem·a difeienciádo. Os benefícios são idêlltiCOs, tanto
para o homem como para a mulher, garantindo a essa a inativação·antecipada em três anos, em _relação àquele.
As prestações previdenciárias relacionam·se à remuneração, independentemente do tempo de contribuição, observando-se a melhor renda do beneficiário, em 35 anos de tr.ibalho. O percentual devido pelo empregado e pelo empregador
~i_tua-se erii. torno_de 7,65% do salário, para um benefício
-médio de 600 dólares mensais, e um máximo de 1 mil dólares.
Importante anotar, ainda, que 92% dos americanosíntegram o sistema previdenciário federal. O mesmo percentual
de aposentados recebem através do sistema, e 8% são ben_eficiários de outro, sendo que apenas 5% dos atendidos pelo
seguro soc_ial necessitam de amparo complementar das autoridades federais .
Quanto à previdência privada escolhida pelo Chile, Ro·
bert Nyers entende que não se trata de exemplo a ser adetado
pelos Estados Unidos, pois as suas desvantagens, em comparação a eventuais vantagens, não o recomendam para os traba·
lhadores norte·americanos.
No I Seminário sobre Seguridade Social, realizado pela
ANFIP, entre 3 e 5 de dezembro do último ano, ficou evidenciado o processo de sucatearnento do Instituto Nacional de
Seguridade Social- INSS, objetivando condicionar a popu-
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· lação brasileira para absorver, em breve tempo, a idéia de
privatizaÇão dos seus serviços.
_
Já naquela época, ignorando que a assistência prestada
pelo INSS é de capital importância para Os assalariados _de

menor renda, inclusive para os cerca de 13 rnilh.ó_e$ de aposentados e pensionistas, procurava-se demonstrar as excelências
do modelo chileno, sintetizadas na promessa de que a privatização somente poderia melhorar o atendimento da previdência pública.
Esse modelo, no entanto, a despeito de tão festejado
pelas correntes do neoliberalismo incrus_tadãS_ ·no atual Governo, nasceu sOb a ditadura do General Augusto Pinochet, quan-

do o Chile, assolado pela onda da "modernização da,s estruturas e da administração pública", adotou_ as prescrições ditadas pelo economista_ norte-americano Milton Friedman.
Os resultados, após dez anos de vigência da previdência
privada chilena, resumem-se ao fato de que o sistema atendeu
a apenas 10% da massa assalariada, por sinal a parcela melhor
remunerada, enquanto marginalizava a grande maioria- dos
trabalhadore_s de me_nor_renda.
Profunda reflexão do jornalista Roberto _Hillas _constata
que o sistema previdenciáriO chileno, datado de 1~24, era
o mais antigo do Continente. Cobrava 13% de corHribuição
do empregador, e outro tanto do empregado. Com a priVatização, .os empregadOres deixaram de contribuir, "o que dá
bem um indicativo do porQuê a privatização foi defendida
lá, no início dos anos 80, e por que é defendid_a,__aqui no
Brasil".
Hoje, teoricamente, os trabalhadores daquele -pais descontam 10% para as Administradoras de Fundos de Pensãp_.
Mas, na realidade, a contribuição nunca é inferior a 19,5%
da remuneração mensal, por conta de que a cada benefício
corresponde parcela independente da contribuição, não se
comunicando, por exemplo, o custo da aposentadoria com
o da pensão.
___ ___
No caso brasileiro, adotada a privatização, a quanto chegará a contribuição, sabendo-se que a Previdência oferta 40
espécies de béiefícios? Por outro lado, se vai a previdência
privada cuidar tão-somente de aposentadorias e pensões,
quem vai assumir a responsabilidade pelas restantes obrigações sociais?
_
_ __ _
Entende, com ·acertO, o correto homem de imprensa que
é de se exigir respostãs a essas indagaçõesm "antes que se
inicie a- aVe"ritilra privãtizante; que vai agravar a Vida já dificílima de 53 milhões de brasileiros, marginalizados da economia
de mercado". São os trabalhadores de baixa renda, impossibilitados de pagar contribuições suplementares, para ter direito ao seguro-saúde, ao seguro-invalidez, ao seguro-desemprego e outros benelícíOs.
Ainda assim, com esse balanço_ ridicJ.IIo, visto em função
de benefícios sociais, o sistema de previdência privada chileno
encontra em nosso País os mais ardorosos defensores. Entre
eles, inevitavelmente, alguns empresários nacionais, que por
certo querem desistir de multiplicar ao infinito õ seU capital,
para alinharem-se, desprendidos, aos que se entregam ao sacerdócio das missões sociats relevantes.
Não se contando com essa súbit~ e jnusitad_a benemerência, o certo é que a Previdência Social arrecadou 2 tx:ilJlões
e 100m bilhões de cruzeiros, rgistrando um superávit de 83
bilhões e 110 milhões, no exercfcio de 1990. Para a ANFIP,
"é exatarnente esse volume de dinheiro mov_~mentado que
átrai a cobiça dos defensores da privatização".
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Nessa hipótese, o noticiáriÕ dos últimos dias confirma
que os estudos formulados pelo INSS apontam a previdência
privada como um-dos principais interessados no projeTo, posto
que somam, em conjunto com os fundos públicos, reservas
em torno dos 15 bilhões de dólares, e, avidamente, procUram
aumentá-las.
De fato, a proposição prevê que a administração da previdência privada caberia aos fundos hoje existentes, e aos que,
ínc~ntivados pela nova lei, viessem a ser criados. Nesse último
grupo incluir-se-iam oS fundos administrados pelos sindicatos
de trabalhadores - permissivo com a evidente intenção de
coriquistar, pâTa a tese da privatizaç-ão, o apoio das lideranças
sindic;lis.
,.
_
"
Assim, também, procura-se seduZir o aSsalariado com
o fim do desconto de sua parte para a Previdêncía Social,
ou a sua extinção prira e~ simples, uma vez que, segundo o
texto, o seu financiamento ficaria restrito apenas aos empregadores.
O projeto, que não abrange os trabalhadores do setor
público, irá estabelecer as fói'mulas de cálculo das contri·
buições dos empresários, levando em conta o comportamento
da arrecadação, as projeções das despesas com os benefícios
e aS condições de periculosidade com_ que atuar a empresa.
_ Di~se-nos o Presidente, nos primeiros momentos de seu
mandato, eSperar, -.. dos_ partidos, das entidades e dos cidadãos,
que atuem com o melhor sentido de interesse público. Para
minhas propostas - prossegue - tanto desejo apoio consciente, fundamentado e sincero, quanto preciso da crítica que
nasça de uma avaliação objetiva e raciomrl das medidas que
proponha".
Outro não é o escopo destes brev(;!s comentários, pois
o in{enis~e público sobreleva, é certo, em todas as horas,
os ditames de ordem estritamente partidária, assOciativa ou
individual. Por isso mesmo,(;! tendo em conta a densa avaliação
dos propósitos governamentais de privatiiat a Prevldência,
somamos a nossa adesão à campanha em boa hora desenvolvida pela ANFIP, e a quantos, de forma antecipada, vêm
denunciando os passos dos inimigos e tecendo a mais sólida
argumentação em sua defesa.
__ __
. _ _ __ .
·
Acreditamos, Sr. Presidente e Srs. Senadores, que as
medidas projetadas procuram copiar malsucedida experiência
alheia que, se tem de útil, em tese, a promoção da recuperação
económica de um país, nada acrescenta às condições d~ bemestat: social_ de sua população.
Nó casó refeienci.ado, que- se quer imiiar, os in-dicadores
refletem, é verdade, notáVel melhoria das condiçõe:s_da_economia do Chile. Todavia, _esse sucesso nada traduz em termos
de felicidade para o bravo e bom povo chilenO, pon]uaDto
uma _tal polític~, que aqui se exalta, lá depriri:te os avanços
sociais.
Acreditanlos, Sr. Preside-nte;- (iue Oíndigiütdo projeto,
enquanto se aproxima do favorecimento de setores privilegiados, ricos e poderosos, não se compadece da sorte dos
menos afortunados, da multidão de brasileiros economicamente desassistidos e, por inteiro, dependentes do amparo
previdenciário.
Assim como o interesse público sobrepaira ao de indivíduo e grupos, tam6éiit- a questão econõmíca deve subordinar-se aos direitos sociais, legitimamente conquistados.
Antes d-e nova e irrespOnsável aventura, cumpre à chefia
do Estado estender àqueles infelizes uma proteção social mais
ampla, envidar esforços que persigam o aperfeiçoamento do
vigente sistema de seguridade social e rechaçar as maquinações
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que intentam desacreditar a Previdência Social, no exercício
de um método, tanto espúrio quanto desavergonhado, de pavimentação de vias sórdidas, como essa que, esperam, conduzirá
à privatização.
Era o que tínhamos a dizer. (Muito bem!)
COMPARECEM MAIS OS SRS. SENADORES:
- ,;,.mir Lando - Áureo Mello - Divaldo Suruagy Eduardo Suplicy- Iram Saraiva -Jonas Pinheiro -José
Sarney- Júlio Campos- Ney Maranhão- Odacir Soares
-Onofre Qtiinan - _pçdro Simon.

O SR. PRESI_DENTE (Mauro Benevides) - A Presidência consulta aos n_obres Senadores Antônio Mariz, Albano
Franco e Cid Sabóia de Carvalho, já que se inicia o espaço
de tempo destinado à Ordem do Dia, se S. Ex•s desejam
falar após a Ordem do Dia. (Pausa.)
Como o assentimento dos Srs. Senadores, vamos passar
à Ordem do Dia.
· ·
· ··
- ·- ·
Sobre a mesa, projeto que será lido pelo Sr. 1• Secretário.
É lido o·seguinte
PROJETO DE LEI DO SENADO N• 328, DE 1991
Disciplina as eleições para a Câmara dos Deputados
e Assembléias Legislativas.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 19 A eleição para a Câmara dos Deputados e para
as Assembléias Legíslativas obedecerá ao princípio da representação proporcional, na forma desta LeL
Art. 29 Na eleição a que,se refere o art. 19 , o Estado
será dividido em circunscrições em número igual à metade
das vagas de Deputados Federais a serem preenchidas.
CAPITULO I
Das Circunscrições
Art. 39 A divisão dos Estados em circunscrições obedecerá aos seguintes critériOs:
I -cada circunscrição deverá ter, tanto quanto possível,
um número de eleitores aproximadamente igual ao quociente
da divisão do total d_o _eleitorado _do Estado pelo número de
circunscrições, com uma variação de 5% (cinco por cento),
para mais ou para menos;
II - nas circunscrições que englobem mais de um município, deverão estes ser contíguos, pertencer à mesma região
geoeconômica e estar ligados por transporte direto.
§ 19 É _vedada a divisão territoriãl d~ município para
integrar circunsciições -distintas, exceto Quando O~ seu eleitorado exceder o limite_ máximo previsto no inciso I deste artigo.
§ 2"' A sede da circunscrição será a do município de maior
população. ..
.. .
.. .. . ..
. . .
--·
Art. 49 Os Tribunais Regionais Eleitorais, no prazo de
até 90 novenia dias a contar da vigência desta Lei, apresentarão e farão publicar, na imprensa oficiãl, o projeto de divisão
do Estado, sob sua jurisdição em circu!lscriç6es.
__
§ 1• Os partidos políticos terão· o prazo de trinta (30)
dias, a contar da publicação a que se refere -o "c3put" deste
artigo, para impugnar, fundamentahnente, o projeto de divisão, ou propor retificaçóes a ele.
§ 2" Não havendo impugnação ou proposta de retificação;
o projeto será encaminhado _ao Tribunal Superior Eleitoral
para a homologação de que trata o art. 6•
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§ 3~ As impugnações a proposta de retificação referentesa cada circunscrição formarão processo aUtónomo, distríbufdO
a um relator, que abrirá vista aos partidos políticos iDteres~
~Qos pelo prazo de cinco dias e, em seguida, ao ProcuradorRegional, pelo mesmo prazo.
§ 49 O relator terá quinze dias para apresentar o relatório.~
§ s~ Apresentados os relatórios refererites a todos os pro-"'"
cessos, será sorteado um relator-geral, que coordenará as deci~
sões preliminares e submeterá ao Plenário, no prazo de 20
(vinte) dias, plano final de divisão.
§ 6" O plano final de divisão deverá ser aprovado pela
maioria absoluta do Tribunal Regional Eleitoral.
§ 79 Sempre que a variação do eleitorado tomar necessária
a al~ração da divisão a_.que se refere o art. 3~> desta Lei,
os Tribunais Regionais Eleitorais farão publicar, na impi"ensa
oficial, até 28 (vinte e oito) meses antes da eleição de que
trata esta Lei, o projeto de alteraÇão respectivo, ao qual se
aplicam as dispo~ições des_te artigo.
Art. 59 Da decisão que aprovar a divisão cabe recurso
para o Tribunal Superior Eleitofal, no prazo de 3 (três) dias.
Art. 6~" A divisão do Estado em circunscrições deverá
estar homologada, ou todos os recursos deverão estar decidiw
dos, pelo Tribunal_Superior Eleitoral, até 12 (doze) meses
antes da eleição a que se refere o art. 19

CAPITULO II
Do Registro das Candidaturas
Art. 7~" Somente podem concorrer às eleições candidatos registrados por partido político que tenha diretório devida,_mente registrado no Estado.
_
- Parágrafo único. O candidato deverá ser fili<;tdo ao- pai~
tido pelo qual concorrerá, pelo tempo fixado nos respectivos_
-estatutos.
Art. 8~" Os partidos poderão registrar um candidato _por
circi.mscrição e uma lista partidária-, em ordem de precedência;
escolhida em convenção, para cada Estado.
§ 19 O candidato registrado por uma circunscrição poderá
ser inscrito na lista partidária do Estado.
.· § 2" Ressalva~o o dispos-to no p_arágr8.fõ ~nterior, é vedado
o registro de candidato por mais de uma circunscrição nO~
mesmo Estado ou em Estados diferentes, pa~a mais de um
cargo na mesma circunscrição, bem como a inclusão de candiw
dato em lista partidária de mais de um Estado. _
Art. 9" Na lista partidária não poderão_ constar candidatos em número superior ao dobr_o_dos lugares a serem preenchidos.
""CAPÍTULO III
Das Coligações
Art. 10. Fica facultado a doís ou mais partidos coligarem-se para registro de candidatos comuns a Deputado Federal ou a Deputado Estadual.
_
- § 1~> A deliberação sobre coligação cabe_rá à ConvençãO
Regional de cada partido.
§ 29 Cada partido indicará em Convenção os seus candidatos, sendo o respectivo registro promovido em conjunto
pela coligação.
§ 3• Os limites fixados nos arts. 8' e 9• aplicam-se à coligação.
CAPÍTULO IV
Do Voto
Art. 11 Nas eleições de que_trata esta lei, o eleitor disporá de um voto, que será confe_rido a candidato inscrito
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por partido na circunscrição, ~ cand!_~a_t_o__c_ofl;stante ~e_}ista
partidária ou a partido político registrado na c1rcunscnçao.
Parágrafo único. Em ql!alq~er caso o voto será co~pu
tado para o partido-político, -no Estado, e para o can?Idato
do mesmo partido, na circunscrição.
CAPíTULO V
Da Cédula Oficial

Art. 12 As cédulas ofíciãís-·serão confecCionadas e distribuídas exclusivamente pela Justiça Eleitoral, bem como impressas em papel branco, opaco e pouco absorvent_e.
. _
§ 1'' A impressão far-se-á em tinta preta, com tipO umforme de letras.
§ z~ Nas eleições realizadas pelo sistema proporcional,
a cédula conterá o nome e o númerO do candídato da circunscrição registrado por cada partido, a sigla de cada partido
concorrente, e espaço para que o-eleitor escreva o no'?e do
candidato de sua preferência constante de lista partidána.

sefelnbro~de

1991

dato, passando ele a concorrer, dentro do !lOYO partido,,com
o candidato da circunscrição.
Art. 16. Recebidos os papéis eleitorais a que se refere
o art. 184, da Lei n•• 4.737, de 15 de julho de 1965,os Tribunais
Regionais enviaião, ·aOTribunal Superior Eleitoral, informações sobre o número de votos obtidos por cada partido e
o número de cadeiras de Deputado Federal que lhes caberá
no Estado sob sua jurisdiçào.
·
Parágrafo únic_Ç>_. - R_ecebida$ as inforJ!lações ·de que tr~t?t.
este artigo, o Tribunal Superior Eleitoral divulgará a relação
dos partidos que alcançaram o percentual fixado no art. 15,
para efeito da distribuilção de que trata o art. 14.
Art. 1?. ÇonsideraJ-Se':"_ã9 suplentes da representação partidária os candidatos não eleitos, constantes da respectivas listas.

Da -APUl-3ção

Art. 18. Os mapas dos resultados das eleições serão
remetidos
ao Tribunal Regional, nã. lorma do art. 184 do
CAPÍTULO VI
Código Eleitoral.
Da Representação pelo Sistema Proporcional
Art. 19. Concluída a apuração de cada urna e antes
Art. 13. A determinação do número de vagas a serem de se passar à subseqüente, o Presidente da Mesa Receptora
atribuídas a cada partido obedecerá ao seguinte:
expedirá boletim contendo o resultado da respectiva Seção,
I -divide-se o número de votos válidos apurados, dele no qual serão consignados o número de_ votantes, a votação
subtraído os votos brancos e nulos, pelo de lugares a preencher individual de cada candidato por circunscrição ou por lista,
no Estado, desprezada a fração se igual ou inferior -meio e- a votação das listas partidárias, o-total de vOtos de cada partiarredondada para a unidade, se superior, obtendo-se o quo- do, os votos nulos e os em branco.
ciente eleitoral;
§ 1~ O boletim a que se refere este artigo:
II -determina-se o _número de cadeiras a serem atribuíI - obedecerá a modelo aprovado pelo Tribunal Supedas a cada partido ou coligação, dividindo-se o número de rior, podendo, na sua falta, ser substituído por qualquer outro
votos válidos dados ao mesmo pelo quociente eleitoral, des- expedido por Tribunal Regional ou pela próp~a J_unta Eleiprezada a fração;
- · tOraf;
III - os lugares não preenchidos com a aplicação da
II - será assinado pelo Presidente e membros da Mesa
regra do inciso_ anterioi-seflo distribuídos da seguinte fOrma: e rubricado pelos Delegados ou Fiscãis dos partidos presentes
a) divide-se o número de votos válidos atribuídos a cada
que o desejarem;
partido ou coligação pelo número de lugares por ele obtido,
III - será entregue, em cópia autenticada, imediatamais Um, cabendo ao partido que apresentar o maior quociente mente após a apuração da urna, a um DelegadQ_ Ot]. fiscal
um dos lugares a preencher;
de cada partido presente a essa apuração.
'
.
b) repete-se a operação, com o novo divisor para o par§ 2~ A recusa da expedição ou da entregã. do tioletinl
tido beneficiado pela aplicação da alínea anterior, para a distri- aos representantes dos partidos, ou o simples atraso intencio--buição de cada um dos lugares.
nal, constitui crime eleitoral punível com a pena de detenção
Parágrafo único. VerifíCando-se empate na atribuição de seiS meses ã. um ano, além da multa de cinco a dez mil
de vaga, será_ esta atribuída ~o partido com maior número cruzeiros.
de votos- e-nl todo o Estado.
§ 3~ O boletim, ou a respectiva cópia, deVid<iritt~-nie autenArt. 14. As vagas que couberem a cada partido serão ticada com a assinatura do Presidente e, pelo menos, de um
preenchidas na seguinte ordem:
_
dos membros da Mesa, será instrumento hábil para autorizar
I - pelos candidatos que obtiveram a maioria dos votos o deferimento do pedido de recontagem _9os_ votos da urna,
em sua circunscrição, ni Ordem do percentual de votos, entre sempre que, --na apuração pelos Tribunais Reg!onais das_ ~Jei
os que concorreram por circunscrição no Estado;
ções federais ou estaduais, se verificar que o resultado da
II - pelos candidatos constantes da lista partidária, na votação de qualquer candidato ou das listas partidárias, consigordem de inscrição na lísta respectíva.
·
nado nos documentos enviado:; pela Junta, de acordo_ ~oro
Parágrafo único. Em caso de empate, haver-se-á por o art. 184 do Código Eleitoral, não coincide com o inScrito
eleito o candidato mais idoso.
no citado boletim.
Art. 15. Para ter direito à representação na Câmara
§ 49 Verificado pelo Tribunal !<.egional, na apuração final
dos Deputados, o partido deverá eleger, no mínimo, um 1% ou no julgamento de qualquer recurso, que não foi expedido
(por cento) dos Deputados Federais.
o boletim, a PrOcuradoria Regional promoverá incontinenti
§ 1~ O candidato por circUnscrição que,-tendo se creden- a responsabilidade penal ~os membros da Junta.
ciado a uma das vagas, pertencer a partido que não atingir
CAPÍTULO Vlll
o percentual fixado neste artigo poderá, no prazo de 2 (dois)
·
Disposições finais
dias a contar da divulgação a que se refere o art. 17, optar
por filiar-se a outro._
A-rt.20. Q~__ dispositivos abaixo transcritos da Lei n"
§ 2~ Na hipótese do parágrafo primeiro deste artigo, com- 4.737, de 15 de julho de 1965, que institui o Código Eleitoral,
.putar-s_e-ão para o novo partido os votos atribuídos ao candi- passam a vigorar com a- seguinte redação: -
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"Art. 14
§ 3? Da homolo-gação da respectiva convenção partidária até a apuràção--final da eleição, não poderão
servir como juízes nos Tribunais El~itorais, ou como
juiz eleitoral, o cónjugue, parente consaguíiieõ legítimo
ou ilegítimo, ou afim, ãté segundo gra!J., ~e candidato
a cargo eletivo registrado na circunscrição ou no Es-

tado.
Art. 86 Nas eleições presidenciais, a circunscrição será o pais-e nasmutl.icipars· o respeCtivo Município."
Art. 21 Esta lei entra em vigor na data de sua publi.:ação._
Art. 22 Revogam-se as disposições em contfáiio.

Justificação
O projeto de lei que ora submeto ã deliberação dos Senhores Senadores disciplina as eleições para Deputado Federal
e Estadual, introduzindo duas alterações no atual sistema eleitoral.
É indispensável, a nosso ver, melhorar a representatividade do sistema proporcional que adotamos, de forma a
permitir a formação e a consolidação de um quadro partidário
que atenda às exigências do modelo político construído pelo
legislador constituinte.
_
Como todos sabem, é crescente o consenso entre as lideranças políticas e também entre os estudiosos, sobre a necessidade de se promover profundas alterações no sistema eleitoral
brasileiro. PesquiSa recente denionstra que este é o posicionamento da grande maioria: do Congresso_ e es-pecialmente da
bancada majoritária nas duas Casas. Isto certainente se deve
ao reconhecimento de que a necessidade de se assegurar representatividade a todos os grupos sociaiS-, -pOr nlenor que sejam - valor político significativo e que foi essencial durante o
regim~totalitáriO - , se choca com outro valor de relevo,
qual seja o de que o sistema político não pode gerar a desagregaçijo-e a paralisia do sistema político. ·
De faio a práticã já demonstrou ·que o sistema em uso
no Brasil associa os males tanto do sistema proporcional quanto do majoritário. Ao levar ao exagero a tese de representação
de todos os grupos sociais, nosso sistema estimula a atomização da representação no Legislativo. Ao determinar a eleição proporcional por meio do número de votos obtido por
cada candidato, introduz a essência do chamado "distritão
plurinominal .. e torna inevitáVel que a rivalidade interna se
sobreponha até mesmo à disputa entre partidos, eis que o
maior concorrente de um candidato_ é o seu companheiro de
partido, que disputa com ele a mesma vaga.
Além disso, ao fixar o estado como circunscrição da eleição de deputado, o sistema afasta o eleitor de seu representante e instala 3. confusão no processo eleitoral pela dificuldade
que tem o eleitor de conhecer as alternativas disponíveis,
tantas são as opções.
.
No entanto, as propostas de mudança tem encontrado
um obstáculo que parecia intransponível: o mandamento constitucional que exige que o siStema seja proporcioilal (art. 45
da Constituição).
---0 presente projeto enfrenta os pioblemas maiores existentes na legislação eleitoral brasileira dentro da mais rigorosa
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obediência ao dispositivo constitucional referido, ou seja,
mantendo integralmente o sistema proporcional.
Com efeito, ao determinar a distribuição das vagas rigorosamente em prÇ)porção aos votos obtidos por cada partido,
o sistema ora proposto satisfaz o requisito de nossa Lei Maior.
A originalidade da proposta, então, se cinge à forma de esco.lha, dentro da proporcionalidade, dos candidatos que efetivamente serão eleitos.
Para isso foi utilizado o artifício da concentração de cada
candidato numa determinada região, de forma a aproximar
o candidato do eleitor, facilitando a esColha eleitoral e co-nseqüentemente aumentando "a possibilidade de um eleitor médio prever que tipo de governo está ajudando a constituir·
quando emite o seu voto", na expressão de Bolivar Lamounier. Esta concentração . ;. ;. . associada à regra de escolha dos
eleitos - tende a induzir as forças políticas a se unirem em
torno de um menor número de candidatos, fortalecendo, também, a representatividade. Com isto elimin·a-se, ainda, a concorrência entre companheiros de um mesmo partido.
Por tudo isso, sugerimos, no art. 29, a divisão do território
eleitoral dos estados_ em circunscrições em niÍifi_ero igual à
metade da representação a que tem direito na Câinara dos
Deputados. Os critérios a serem observados para t3.i"divisão
e as atribuições da Justiça Eleitoral estão previstos nos arts.
3' a 6'
Os partidos políticos poderão registrar um candidato para
concorrer na circunscrição, ~ uma lista de candidatos, em
ordem de precedência, em número não superior ao dobro
dos lugares a serem preenchidos, escolhidos democraticamente, em convenção--:-u candid:lto inscrito na circunscrição poderá, também, fazer parte da lista (art. 8"'). Estabelece-se, assim,
não apenas o equihbriO entre c'andídatõs Com base poiífica
localizada e aqueles com uma visão mais global da política,
mas também uma maior vínci.dação dos candidatos com seu
partido - com conseqüeine fortalecimento do sistema partidário- eis que a eleição já não depende somente do candidato, mas também da "perform8nce" do partido no Estado.
Outra alteração, que visa melhorar o nível de representatividade do sistema, preconiza a substituição da fórmula ora
utilizada para determinar o nú_mero de _lUgares a que cada
partido tem direito, com a eliminação da barreira existente
na forma em que é _calculado o coeficiente eleitorill. Na sistemática atual, que utiliza o métOdo de quocientes, calcula-se,
inicialmente, o quociente eleitoral e, em seguida, o quociente
partidário - na forma dos arts. 106 a 108 da Lei n' 4. 737
de 15 de julho de 1965. Isso significa que hoje, em primeiro
lugar, se elimina da competição pelas cadeiras o partido que
não o_bteve o número de votos igual ou maior ao quociente
eleitoral, aplicando-se, a partir daí, o método de d'Hondt.
Tal procedimento distorce a representatividade.
Com o cálculo da forma que é feita atualmente, se cria
uma barreira que significa que, nos estados menores, os partidos que não obtiverem pelo menos treze. por cento (13%)
dos votos perdem o direito de disputar as vagas disponíveis.
Esta barreira, no projeto ora apresentado, é substituída pelo
limite mínimo de cinco por cento (5%) das cadeiras na Câmarados Deputados, dando assim maior oportunidade para os pequenos partidos· se aglutinarem em uma força significativa
e que permita um mínimo de organicidade ao processo legislativo.
O método ora proposto é exatamente igual ao atual, eliminando-se apeilas-a Contagem dOs Votos brancos e nulos para:
efeito de fixação do quociente eleitoral. Assim, todos os parti-
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dos, mesmo os que obtiveram votação menor que este quociente, participam da disputa pelas cadeiras não preenchidas.
A regra para o preenchimento dos lugares pertencentes
a cada partido, que dá precedência ao candidato co.ncor_rente
na circunscrição (art. 15) tem el!l vista o estabelecimento de
vínculos mais efetivos do candidato com__ s_ua bas_e_ e _com. o
seu partido. A fixação da barreira em cinco por cento (5%)
das cadeiras, em substituição à barreira dentro de .cada estado,
para o acesso do partido à Câmara de Deputados (art. 16),
visa o fortalecimento do sistema partidário.
Em face do exposto, esperamos que os ilustres colegas
contribuam para o aprimoramento da presente proposta e
apóiem a nossa iniciativa, a fim de que venha a tr_ansformar-se
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O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Os requerimentos que acabam de ser lidos serão incluídos oportunamente em Ordem do Dia, nos termos do art. 255, inciso II~
letra c, no 3, do Regimento Interno.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -Esgotado
o tempo destinado ao Expediente.
Passa-se à

ORDEM DO DIA
Item 1:

Votação, eil_l turno único, do Requerim_ento n<:>534,
de 1991, de autoria do Senador Carlos Patrocínio, solicitando, nos termos regimentais, a tramitação conjunta
=~·
dos Projetas de Lei da Câmaia n9$ 72, de 1989, e 40,
Sala das Sessões, 25 de setembro de 1991. _- Senador
~e 1991, qu'e tornãm obrigatória a indlc3ção do G"rupo
Fernando Henrique Cardoso.
Sanguíneo nas cédulas de identidade e nas carteiras
(À Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania
nacionais de habilitação.
- decístio terminativa.) ---Em votação o requerimento.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - O projeto
. sentados. -(Pausa.)
lido será publicado e remetido à comissão competente. _
Sobre a mesa, requerimentos que serão lidos pelo Sr.
Aprovado.
Os Projetes de Lei da Câmara n95 72, de 1989, e 40,
1"' Secretário.
de 1991, passarão a tramitar em conjunto.
São lidos os seguintes
O SR. PRESIDENTE (M~uro B~nevidesj- !Íe.;. 2:
REQUERIMENTO N• 655, De-1991
-votação, em primeiro turno, da Proposta de
Nos termos do art. 172, inciso I, do Regimento Interno,
Emenda à Constituição n? 2, de 1991, de autoria do
requeiro a inclusão, em Ordem do Dia, do Projeto de Decreto
Senador Affonso Camargo e outros Senhores SenadoLegislativo no 78, de 1991 (no 184/90, na Câmara dos Deputares, que dá nova redação ao inciso III do art. !55 da
dos), que aprova _o texto do acordo celebrado em Brasília,
Constituição Federal.
.
_
, .
.
_
no dia 15 de dezembro de 1989, entre o Governo da República
Federativa do Brasil e o Centro Latino-Americano de Física
A d1scussao da matena fOI encerrada na sessao de 6 de
sobre suas obrigações, direitos e privilégios em térritófTo brasi-:-_- junho" ú~imO, quando foi a~rese_ntada um~ em~nda à matéria.
leiro, cujo prazo, na Comissão de Relações Exteriores e· D_efe~.
So~~~- a mesa, ,req_uenment9 _que se_rá _h~? ~elo_ Sr. __ !_:
sa Nacional, _já se acha esgotado.
Secretáno.
.
_ - -.- _
- - --- - -Sala das Sessões, 25 de setembro de 1991. - Irapuan
É hdo o segumte
Costa Júnior.
REQUERIMENTO N• 658, DE 1991
REQUERIMENTO N• 656, DE 1991
Nos termos do art. 311, ítein 2, d, do Regimento Interno,
Nos termos do ar_t_._l72, inciso I, do Regimento Interno, requeiiO preferência para a Emenda n9 1 à PEC -n~ 2/91 a
requeiro a inclusão, em Ordem do Dia, do Projeto de Decreto fim de ser_ votada antes do_ tex_to da PEC.
Legislativo n' 79, de 1991 (n' 168/89, na Câmara dos DeputaSala das Sessões, 25 de setembro de 1991. - Senador
dos), que aprova o texto do acordo Cc-Produção Cinemato- Cnutinho Jorge.
gráfica, celebrado entre o Governo da República Federativa
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Em votação
do Brasil e o Governo clã-República Popular de Angola, em
Luanda, a 28 de janeiro de 1989, cujo prazo, na Comissão ~-requerimento.
O Sr. Affonso Camargo - Sr. Presidente, vou encamide Relações Exteriores e Defesa Nacional, já se acha esgonhar, contrariamente, mas antes peço a palavra pela ordem.
tado.
Sala das sessões, 25 de setembro de 1991. - Senador
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -Tem V. Ex•
Albano Franco.
a palavra.
REQUERIMENTO N• 657, DE 1991
O SR. AFFONSO CAMARGO (PTB- PR. Pela ordem.)
Nos termos do art. 172, inciso I, do Regímento Interno, -Sr. Presidente, não estando presente o __autor _do requerirequeiro a inclusão, em Ordem do Dia, do Projeto de Decreto mento, este pode ser -yotado?
Legislativo n' 81, de 1991 (n' 78/89, na Câmara dos Deputa·
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - A- Presi·
dos), que aprova o texto do Acordo de Cooperação Cu1tural dência confirma que _o nobre Senador Coutinho Jorge está
e Educacional, celebrado entre 9_ Govemo da República Fede- presente na Casa.
rativa do Brasil e o Governo da República Popular de BanglaO Sr. Affonso Camargo- Sr. Presidente, peço a palavra
desh, cujo prazo, na Comissão de Relações Exteriores e Oefepara encaminhar a votação.
sa Nacional, já se acha esgotado.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Tem V. Ex•.
Sala das Sessões, 25 de setembro de 1991. - Irapun
a palavra.
Costa Júnior
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O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -~Concedo
a palavra a V. Ex~ para uma questão de ordem.
O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO (PMDB- CE.
Para uma questão de ordem. Sem revisão do orador.) primeiro uma subemehda-sU.bstitutiva do que a minha emenda. Sr. Presidente, Srs. Senadores, eu queria argüir_ uma questão
E reítero ã. V. Ex• aquela preocupação que já tem sido demons- que me parece importante.
trada várias vezes, não--só por mim coinó por todos os outros
A emenda constitucional tem uma solenidade própria;
autores de propostas de emenda à Consti:fuição, que é o pro-_ e_la tem uma comissão que se constitui para esSe fim; deve
blema do quorum. Recordo-me bem de que, inclusive, o Se_~a-__ ser apresentada por um númer<? mínimo de parlamentares
dor Marco Maciel, Líder do Governo na Casa, já, há"'ãlgum quando a iniciativa é parlamentar. Na inversão da votação,
tempo, vem· discutindo isso. E eu, regimentalmente, não vejo quando se põe uma emenda à emenda em primeiro lugar,
como poderíamos-soluciona~ a questão; talvez !asse o ~S?_-o tenho a impressão de que vamos subverter toda a solenidade,
de se fazer uttra·sessão espeCial, quando das sessoes espec1a1s toda a exigência atinente à emenda constitucional. Assim,
para a votação de escolha de autoridades, em que_os Senadores teríamos uma emenda à emenda, que_ chegaria em primeiro
já-Sã.bem de antemão que para_ ~9la_!__pró_R0S_!~S de emenda lugar, que é a emenda constitucional, sem as solenidades daà ConstitúlçáciSe exige o voto de aprovação de 49 Srs. Senado- quela, sem as exigências da emenda constitucional propriares. A própria emenda suóstitutiva do S~n~dor C?utinho Jorge mente dita. Estou levantando esta questão só por razão de
é um assunto para se discutir aqui na Cas_a, e poderíamos zelo regimental à matéria constitucional. Porque, assim o faacabar votando a proposta de emenda, porque a minha pro- zendo, terminaríamos por aprovar uma emenda à Constituição
posta pretende apenas aumentar o poder aqu!sítivo do traba_- por meio indireto. Então, acho que, necessariamente, se de~e
lhador brasileiro. O poder aquisitivo é aumentado na medida apreciar, de modo primordial, a emenda, porque esta cumpnu
em que se aumenta o salário e se dimiitiu o custo da cesta a sua ·função constitucional para existir. Ela conseguiu as prerbásica. A prop~sta de emenda à Constituiç~o é exatam_ente - rogativas constitucionais para a sua existência. Ao passo que
possibilitar que o Senado Federal fixe as' alíquotas máxtmas a subemenda, votada com primazia, substitui, e até pode prede ItMS para os produtos definidos como de primeira necessi- judicar em definitivo a emenda, sem ter percorrido os trâmites
dadb. Todos reclamam que os produtos agrícolas são taxados processuais atinentes à matéria.
_.
em níveiS ·mais alto do que deveria_m __ser ~ _ _
--= .Portanto, faço esta questão de ordem por zelo regimental,
Assim, peço a V. EX~ que examine uma forma de contor- e explico a V. Ex~. inclusive, _que o requerimento é de um
nar fegi~entalmen~e esse problema. Como temos_sessões para querido companheiro de Partido, Senador Coutinho Jorge,
escdlher autoridades, poderíamos ter sessões onde fossem vo- mas para mim, no meu modesto modo de entender, a prefetadi3? todas as propostas de emenda à Constituição. Não sei rência de uma subemenda em matéria Con'Stitucional não é
se regimentalmente é possível.
_ _ -.
possível, por estar a subemenda desassistida das condições
De qualquer forma, se o requerimento vier a ser votado, exigjdas na Constituição e no Regimento da Casa. Mas faço
encaminho contrariamente. Não vejo motivos para que a esta questão de ordem confiando na luminosidade da decisão
emenda do nobre Senador seja votada antes da minha.
de V. Ex•
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevidcs)- Em votação
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Sr. Senador
-.
- Cid Sabóia de Carvalho, Srs. Senadores, realmente a Mesa
o requerimento._
_
Os Srs. Senadores que o aprovam queuam permanecer terá que decidir em torno dessa matéria com extraordinária
sentados. (Pausa.)
_acuidade, ainda mais porque, em função dessa decisão, a Mesa
Aprovado.
·- terá que pautar o seu comportamento na apreciação dessa
O SR. AFFUNSO CAMARG-ó - Sr. Presidente," peço e de outras emendas constitucionais que vierem a ser submetidas a exame do Senado Federal.
verificaÇão de votação.
Já se anuncia que uma proposta originária do Poder ExeO SR. l'RESII)l!:NTE (Mauro Benevides)- É regimental cutivo, alterando a Carta Magna brasileira, deverá ser apreo requerimento de V. Ex~ Será feita a verificação solicitada.
ciada nos próximos dias pelo Senado Federal.
_
O Sr. Humberto Lucena- Sr. Presidente, peço a palavra
Essa, pelo menos, é a anunciada intenção do atual Governo, a julgar pela presença, há poucos dias, no Senado, do
pela ordem.
seu
articulador político, Senador Jarbas Passarinho. _
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevidcs) - Concedo
- Em razão disso e por ser evidente a inexistência, neste
a palavra ao nObre Senador.
momento, do quorum qualificado para apreciação desta matéO SR- HUMBERTO LUCENA (PMDB - PB. Pela or- ria, a Mesa, então, vai determinar o seu sobrestamento· e
dem.) -Sr. Presidente, em se tratando de proposta de emen.- a decisão sobre o requerimento de preferência que teria, realda constitucional, eu perguntaria a V._ Ex~,_ d~ntro daquela mente, amparo regimental. O requerimento, entãq_, neste exalinha de que o acessório segUe o prinCipal, por seres~ votação to momento, não seria apreciado. Assim sendo, no momento
dependente de quorum qualificado de maioria absoluta, se próprio, o seu signatário, certamente, o reabilitará com uma
esse requerimento pode ser·objeto de apreciação por maior~a nova apresentação.
simples"? E ainda mais·, sendo evidente que não há no plenáno
Portanto, a matéria deixa de ser apreciada, neste momen- número, para votação da proposta de emenda c<?n.st!tu_Cíonal, to, e, posteriormente, a MeSá anunciará decisões sobre requenão seria de bom alvitre se V. Ex~ tomasse a mJCJativa_, de rimentos como este que procuram hierarquizar com uma pre--ofício, de adiar a votação da matéria?
ferência a emenda sobre a própria proposição original.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Está esgoo Sr. Cid Sabóia de Carvalho .::. Sr. Presidente; peço
tada a matéria da Ordem do Dia.
a palavra para uma questão de ordem.
O SR- AFFONSO-CAMARGO (PTB- PR. Para enc~ami
nhar a votação._ Sem revisão do orador.) --Sr. Presidente,
Srs. Senadores, vou encaminhar contrariamente a_o requerimento porque não vejo razão pa-ra, num caso desse, se votar

o
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Volta-se à lista de oradores.
COncedo a palavra ao nobre Senador -Antôriio Mariz.
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das equipes econôrriii::aS que -entendem, não de se adaptar
à Constituição, mas de adaptá-la a cada um dos seus planos
malogr~do_~· Este é o ter~ iro plano de governo para combater
O SR. ANTÓNIO MARIZ (PMDB - PB. Pronuncia o a inflação, para trazer o ajuste fiscal, para conter o dedínio
seguinte discurso. Sem revisão do <;>rador.)-:- Sr. _?~~!dente, da economia brasileira. É preciso que o Presidente da Rept.íblíca se capacite de que foi eleito tafubérn para cumprir a
s~~ e Senadores, ao inscrever-me, a minha intenção é fazer
considerações preliminares sobre a emenda constitucional, o Constituição. E que o Congresso Nacional certamente não
Emendão, proposto aos partidos, porque ainda não-foí endere- aceitará rever o texto vigente, única e exclusiVamente para
çado ao Congresso Nacionãl pelo Governo, pelo Senhor Presi- submeter~se aos caprichos de uma simples equipe económica
de çluração duviçiosa,_ que pode ser substituída a qualquer
dente da República.
A primeira _questão_ que me ocorre, Sr. Presidente, ao momento.
E s~ o Congresso se curvasse a essas imposições certaanalisar esse antcprojcto, -é sobre os seus objetivos. o- qüe
pretende alcançar o Go11erno com as mudanças que propõe mente o Brasil se veria n_o caos institucional, porque a cada
à ConstituiÇão, com esta autérttiarreviSão cortstitucidnal que plano económico, novos _dispositvos deveriam ser alterados.
Mas a proposta é extremamente atrevida desde o seu primeiro
se contém no texto enviado aos partidos?
À primeira vista, a julgar por declarações de porta-vozes artigo, ao estabelecer que é suspensa a eficácia dos disposítivos
do Governo de autoridades do Excutivo, este Emendão teria, constitucionais porVentura iricompatíveis corri a emenda; ó
como objetivo primacial, o ajuste fiscal, como se diz no jargãO que se constitui numa autêntica aberração. Seria talvez tentar
dos economistas, e resolver o problema da inflação. Esta, implantar em matéria constitucional, uma prática comum na
em face do erro do único tiro do Presidente, retomou fôlego legislação ordinária que costuma dizer: revogam-se as disposições em cmilrário. Ora, é illadmissível que a emenda tivesse
e se expande em índices alarmantes.
Ora, Sr. Presidente, na tentativa de convencer o Con- maiSO força· do que o texto- ccinstituciónal permanente. O dever
gresso Nacional, o Governo lançou mão_de um dos seus mais do intérprete, este sim será o de dar coeréncia, a compaticategorizados funcionáriOs, O-sr. Rob~rto Macedo, que vem bilidade, a unidade sistemática que se requer de uma constiexibindo em sessões contínuas, e sucessivas o que se poderia tuição em face das emendas porventura votadas, e não contrário; que as _emendas se sobreponham ao texto, que tenham
chamar de um -curta-metragem do terror fiscal.
Nas transparências nem tão .transparentes,--aprese-ntadas mais força do que a própria- ConstitUiÇão. E, .a partir desse
pelo Sr. Roberto Macedo, procura-se demonstrar a insolvên~ primeiro ponto,-cfue é por si só indicativo do desconhecimento
cia do Estado, a falência do Estado, a incapacidade do Estado da realidade constitucional, que revela um profundo desprezo
pela manifestação da vontade nacional, tal comO se. revelou
arcar com os seus deveres constitucionais. Ocorre, ·sr. Presiente, Srs. Senadores, que é o- p-róprio na Assembléia Nacional Constituinte, esse texto se estende
Sr. Roberto Macedo que vem a público fazer declarações em modificações profundas, pretende alterar os monopólios
dizendo que o Ernendão não tem alcance a curto prazo, que do Estado, retirar direitos dos servidores públicos e dos_ trabaos seus objetivos sâo de médio e longo prazos. Médio e longo lhadores no que se refere aos primeiros, a estabilidade e a
aposentadoria, e aos segundos, a aposentadoria; reduz os funprazos que traduzidos sigriificãm prazos de 5 a 10 anos.Ora, para uma inflção que cresce, para um Estado fã.lido dos estaduais e municipaís, quando retira parcela significativa
que antecipa a sua inc:ap-a-cídade de pagar, sequer o funciona- do Imposto de Renda da Constituição desses mesmos fundos;
lismo no mês de dezembro ou os encargos da Previdência atinge os fundos regionais, recursos destinados ao desenvolvimento equilibrado das várias regiões do País; fere o prinCípio
Social, é possível esperar 5, 10 anos?
da
anualidade, princípio secularmente estabelecido; cria imO Emendão seria, Sr. Presid,ente, para dizer o menos,
uma inutilidade, falsearia os seus objetivos, não tem o_sentído postos novos e tudo isto para quê?
Para nada, segundo o Sr. Roberto Macedo, para acresque ele empresta ao discurso oficial. Então, é outra coisa-,
centar 3 bilhões de dólares - e esta parece ser, agora, a
seria outro o significado dessa _iniciativa presidencial.
Na verdade, o que se pretende é antecipar a revisão cons- moeda oficial do Pafs, segundo os cálculos do Deputado
titucional; é quebrar o disposto transitoriamente na Consti- César Maia.
Creio-;Sr. Presidente, que o episódio de ontem, do cancetuição em vigor, para cjtie esta reforma se antecipe e que
se alterem os fundamentos da Carta Magna brasileira, nlas lamento do leilão da Usiminas;com os incidentes que provoesquece o Governo, Sr. Presidente, que esta ConstituiÇão coU nas ruas do Rio de Janeiro e de Belo Horizonte, pode
é resultado de trabalho de uma Assembléia Nacional Con~ti ser interpretado tàmbém positivamente, deixado de lado o
tuinte para este fim convocada, não obstante a presença ide aspecto da violência que alguns dos episódios encerraram.
Ao contrário do que anuncia a propaganda oficial, existe,
Parlamentares não eleitos com esse fim- espcífico.
Mas, ainda assim, uma Assembléia Nacional Constituinte certarrienfe, um sentimento nacional muito forte em defesa
que, ao longo de vinte meses, discutiu ponto por jJCiritó, ãrtigo desses pontos ess_enciaiS da Constituição.
por artigo o texto, hoje, em vigor. Diriã~-sr. Presidente, que
Se a privatização de uma única siderúrgica, que talvez
não há artigos, nem incisos, nem alíneas, nem parágrafos pudesse ser entendida corno um ato legítimo, na medida em
órfãos nesta ConStífuição. Cada um desses dispositivos 'foi que a Siderurgia já não constituísse um ponto estratégico da
resultado de longas negociaç6es. Foi o resultado de um com- ação de governo porque não se dirá que a ação do_ GOyerno
promisso da sociedade brasileira, representada na Assembléia terá ~jdo inií.til _-nessa_ ár~a. basta lembrar o que Sígnificou
Nacional Constituinte. Por isso cumpririã afirmar que esse para a economia nacional a implantação de Volta Redonda;
Emendão deve ser liminarmente recusado pela impertinência basta l~rnbrar o preço que o Brasil pagou por Volta Redonda:
da iniciativa, por pretender o Governo substituir a vontade- diz-se que envio de tropas para a Itália, para se juntar às
nacional reunida no fórum próprio para a elaboração da Carta Forças Aliadas, teria sido parte da negociação da própria
Magna. É preciso_dar um basta à arrogância, à petulância implantação da usina de Volta Redonda.) Se a privatização
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da usina causa tanto tumulto o que ocorre-rá- com a tentativa
de privatizar a Pctrobrás; o que· será com o moitopólio das
telecomunicações, que, estes sim, sem sombra de dúvida, interessam ao Estado brasileiro.
As reações nas ruas - e não s-6 nas--nms -..:.. é predsõ
acentuar um outro aspecto: na justiça brasileira, o pronunciamento reiterado de numerosos juízes, estes certamente, não
são responsáveis por pontapés ou agreSsões, mas ~nterpretam
a Constituição, interpretam aS leis, e somaram-se à voz das
ruas, ao protesto das ruas, para impedir um ato que à maioria-,
certamente, pareceu c parece lesivo aos interesses nacionais.
O ·sr. -Cid Sabóia de Carvalho -

Permite-me V. Exci

um aparte'?
O SR. ANTÔNIO MARIZ- Com prazer, nobre Senador.
O Sr. Cid Sabóia de Carv31ho- Senador Antônio Mariz,
ouvindo agora sua afirmativa, queremOS- concordar com ela.
Na verdade, não há de se encontrar nos Jatos registrados
nos jornais apenas o aspecto pejorafiVo, há de se encontrar
também no farto noticiário, embora muitas vezes_ dirigido,
a essência do pcnsanierito do povo, a impopularidade da determinação presidencial. E até um juízo condenatório aos que
do Congresso Nacional autorizaram o Governo da República
a proceder essas privatizações, que são decididas, como disse
bem V. Ex~, ao sabor de integrantes, de equipes económicas
que chegam de passagem e que, portanto, não tem a responsabilidade maior daqueles que são eleitos pelo povo. Estamos
indo ao embalo dos economistas, da equipe governamental.
E~ muitas vezes, esses ·economistas se distanciam da vontade
popular, da verdade popular. da esséncia do pensamento do
povo. É inconteStável que o Governo Federal está indo contra
a maré formada por um impedimento adverso na alma do
povo. no seio da população. O Governo se defront~ agora
diretamentc com o povo, não é mais com as instituições qUe
tento desmontar, que tenta destruir. O seu confro_nto agora,
em praça pública, é com as pessoas do povo. As fotos são
intrigantes, são chocantes; mas, muito mais do que isso, intri~
gante e chocante é a postura da Presidência da Repúb_lica,
inclusive quando não tolera a Carta Maijna, a Car~a que foi
jurada por Sua Excelência o Presidente da República. Esse
homem, se não respeita a Constituição, se não reSpeitOu até
assuntos familiares que lhe dizem respeito e que não vale
a pena aprofundar, se não respei~~ o vice-pres~dente, se .nãç:>
respeita o património nacional, não_ sei o que deva respeitar.
Recebo o- -pronunciamento de_ V.- EX~_ deri_t_ro -~cfaquela linh~
que temos adotado aqui no Congresso de fazermos uma oposição sadia, clara e, ao mesmo tempo, de aconselhamento para
mostrar que não há salvação nos caminfios.que se conflitam
com a própria opinião pública, nos caminhos que se entrechocam com a alma do povo, com a vontade_ popular. Muito
obrigado por me haver escutado, Senador Antônio Mariz.
O SR. ANTÔNIO MARIZ- Sotieu quem agradece a
V. Ex\ Senador Cid Sabóia de Carvalho. Evidentemente,
o aparte de V. Ex• traz relevante contribuição ao meu discurso
e recebo-a com grande honra.
Como eu dizia, nobres Senadores, do episódio da USIMINAS ressalta o divórcio entre Governo e País, entre Go-vCino
e povo. Na hipótese, pouco importam os eXcessos; o que
importa é a constatação de que a iniciativá do. Governo não
tem ressonância na nacionalidade. Não são só, como eu dizia,
manifeStações -de- fuã; SãO -as manifestaçõeS do Poder Judiciário.
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O Presidente da República parece não haver compreendido o sentido, o alcance, a magnitude da ação da A~sembléia
Nacional Constituinte. Não tem idéia, não avalia o significado
da Co!lstituição, dessa Lei Magna que veio reorganizafJodo
O arcabouço institucional, após um lor.go período de arbítrio,
de fluidez das leis, de desrespeito a textos constitucionais,
num país que saiu de um período que teve como moldura
uma emenda constitucional fazendo vezes de Constituição,
a Eriienda ConStitucional n°' 1, Conhecida como Constítui_ção
de 1969, que se iniciava por uma declaração dos Ministros
militares. Os Ministros militares, no exercício de não sei que
prerrogativas, outorgam uma Constituição ao ~rasil.
O Governo precisa cOnscientizar-se da importância e da
grandeza dessa Constituição, para que não se lance na aventura de ãlterá-la na sua medula, na sua estrutura, em absoluta
dissonância com o sentimento popular. O que reclama o-Brasil, o que requer a conjuntura nacional são políticas quC resolvam a questão social, esta, sim, incontrolável. O País vive
clima de guerra civil. A criminalidade, os índices escandalosos
de criminalidade, a violência nas ruas são os reflexos da injuStiça, da desigualdade, da brutalidade da ordem econórriícci
neste País.
Que medidas, porventua, propôs esse Governo? Nenhuma. Onde está um plano coerente c conseqüente de redistribuição de renda? Nessa emenda constitucionaL qual dos seus
artigos se dirige a resolver a questão social no Brasil? Nenhum
deles, ao contrário, são medidas restritivas que retiram dir~itos
dos trabalhadores e dos servidores públicos, que procuram,
uma vez mais. resolver os problemas fiscais do País à custa
dos que têm pago todos esses atrozes e nefastos planos ecnômicos apresentados pelos vários governos.
Ao invés de requerer a participação intensa dos que se
beneficaram da ciranda financeira, dos que se enriqueceram
com a miséria do povo, é sobre os ombros dos trabalhadores
que, uma vez mais, se pretende lançar a grande responsabilidade pelo resgaste da crise brasileira. _
Quando se analisa esse Orçamento que está hoje no Congresso e se busca, da mesma forma, alguma direção a esses
problemas, a retomada do desenvolvimento, nada se encontra~
Esse Orçamento, pode-se dizer, é um documento irresponsável, na medida em que não define políticas, na medida
em que permite a pulverizaçãO das suas ver~as em pequenªs
infciativas,-ern-distribuições de benesses a municípios, subdi-Visão de meios escassos e a falta de uma diretriz, a falta de
um direcionamento, a falta de uma vontade política clara
que permita supor que o Governo tem um projeto, tem um
plano para determinar .a retomada do desenvolvimento, para
iniciar um processo de solução da crise social que o País enfrenta.
O que se quer é atingir a aposentadoria do trabalhador
e do servidor público~ O que se pretende é a suspensão das
garantias da estabilidade no serviço público, como se o Estado
pudesse prescindir dessa estabilidade, como se isso fosse priv~
légio do servidor e não prerrogativa do Estado, e não necessidade do Estado, que exige_ quadros permarrenre:s, _eficientes,
qualificados c que nãO poderia ficar ã mercê do vendaval
dos rodízios de governos, q_u~_ não terja a sua estrutura, a
su~a base, b seu fundamento para atravessar ~s crises; mas
o sentido das m<::didas é esse: o de transferir a responsabilidade, que é do Governo, para as categorias sociais mais
fracas. Nada reclama dos potentados, dos magnatas, mas exige
dos assalariados, dos trabalhadores uma quota de sacrifícios
que eles já não podem dar.
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O primeiro diz respeito aos objetivos do Emendão~ traduO Sr. Divaldo Suruagy - Permite V. Ex• um aparte?
zidos em planos, metas, resultados a serem alcançados. Na
O SR. ANTÓNIO MARIZ- Pois não. Ouço, com satisfa- verdade, nenhum documento foi produzido pelo Governo pação, ·o aparte de V. Ex\ nobre Senador Divaldo Suruagy,
ra demonstrar que a alteração dos vários di$positivoS ConstituO Sr. Divaldo Suruagy- Nobre Senador Antônio Matiz, cionais levaria a tais ou quais resultados. Tudo que o Governo
a pergunta que deve ser feita é- se essas rnedi,dªs propostas conseguiu foi a demonstração de sua falência, a revelação
pelo Poder Executivo, uina ve-z transformadas em realidade, da sua incapacidade de arrecadar, da sua capacidade de constireduzirão o déficit público, acabarão com a inflação, reduzirão tuir a _receita pública necessária ao desempenho de suas funa dívida externa e melho_rarã~ o padrão de vida do povo ções. Mas falta ao Governo, de fato, indicar o que pretende
brasileiro, que são as metas màiores, os objetivos finais de alcariçar em terrrios objetivos,. qllantificados e específicos e
toda uma ação governament~l. Bem sabemos que isso não não, pura ·e simplesmente, agreàir ã Constitúiçâo.
O segundo ponto é a incapacidade do -Governo de entenmelhorará em nada, pelo contrário, penalizará niais uma vez
vários segmentos da sociedade brasileira. É público e notório der o sentido, o que é mais profundo, e estrutural na Constique o Poder E:xec_utivo, que fracassou em todas as suas iriiciã~ tuiçãO em vigor.
tivas para debelar a inflação, que fracassou em tod.as a,s suas
_ Na verdade, fez-se uma mudança essencial na organização
tentativas para reacelerar o desenvolvimentq do Pais. e fraCaS~ dos poderes, dos vários entes políticos que acompanham o
sou em todas as suas tentativas de corrigir as distorções da Es_tad_o __e _n_a distribuição de competências no Estado. Há um
nossa sociedade, mais uma vez buscou o engodo, tental).dO novo ciclo a .ser vivido constitudonalmente, há um. nova realise escuda~: perante a opinião_pública pelos seus fracassOs. dade constitucional.
QUando a Constituição fixou a cOmpetência tributária
A crise que estamos vivendo é puramente gerencial, é um
problema puramente administrativo. As instituições não· estão da U,nião, dos Estados e Municlpios, quando estabeleceu as
em perigo, nada está pondo em risco o funcionamento do transferências de recursos, nada se fazia por acaso~ ou ligeiraPoder Judiciário, nada está pondo e.m. rfsco o fii.n_çimt.amento mente,_ mas com o objetivo de fortalecer a Federação, de
do Poder Legislativo, nada está pondo em risco o funciona- atribuir con,teúdo à autonomia formal de Estados e Municímento institucional do Executivo, ·poiqUe ninguém está cons- pioS. A União perdeu receitas mas perdeu também atribuipirando para derrubar o GovernO. O" que precisa Sua Exce- ções. Cabe à União, aos Estados e aos Municípios deixarem-se
lência o Presidente da República é ter a humildade nece:ssária penetrar pelo espírito da Constituição e assurrtire:m.as sQa~
de reconhecer que errou, que fracassou, que não tem condi~ responsabilidades e não, pura e simplesmente, se limitarem
ções de dirigir e conclamar, aí sim, todas as forças vivas da a lamúrias, a lamentações, à cegueira dos que não querem
Nação para, num esforço conjunto integrado, t"entar reerguer encarar a nova realidade constituciOnal. Estados e Municípios
o País desse quadro caótico em que se encontra. Os -índices têm·, hoje, recursos para gerir os SeUs ·encargos e assumir
são verdadeiramente alarmantes. Gosto ·de repetir, para que a sua responsabilidade diante das unidades políticas que repreM
fique bem fixado na mente de todos .nós, o quadro a que, sentam, do povo que integra essas realidades políticas.
Não poderíamos, os que participamos da Assembléia Naem apenas um ano e meio, em apenas 18 meses, o País chegou:
mais de 5 milhões de brasileiros perderam o empr~go; ,milhares cional Constituinte, e não poderia o povo brasileiro, que ocude empresas entraram em concordata e falência; b noSso País, pou estes corredores, estas galerias e foi Ouvído nas subcoque tinha o 89 PIB do mundo ocidental, hoje tem o 11 ~; a missões, nas comissões e até no plenário-da Assembléia Nacioreserva de ouro do Brasil, que era de 180 toneladas~ hoje nal Constituip.te, aceitar o açodamento, a irresponsabilidade,
está a menos de um terço, o Goverrio confiscou 80 bilhõ~& a leviandade dos que formulam emendas como essa, de objede dólares da poupança popular, visando acabar com_a infla- tivos obscuros, desconhecidos e que, em qualquer caso, não
ção, que, hoje, já está se ·aproximando da casa dos 20%, atendem, no meu ponto de vista, ao interesse nacional.
As mudanças são as mais audaciosas.
a no.&.ªa produção de alimentos, que ·estava em quase 80 milhões de toneladas, atingiu, na última safra, 56 milhões, levanO Sr. Humberto Lucena- V. EX1' me permite um aparte,
do o Brasil a gastar uma fortuna na importação de alim._e"ntos, nobre Senador Antônio Mariz?
mais de um bilhão de dólares; há perda total de credibilidade,
O SR. ANTÓNIO MARIZ - Com muito prazer, nobre
tanto que o Governo lançou mai$ de 200 bilhõ~s de Ct:UZeirq_~
em títulos do Tesouro .e não b~ está .conseguindo vender, Senador Humberto Lucena.
por não terem valor algum. Elltão, nesse instante difícil em
-O Sr. Humberto Lucena - Antes que V. Ex~ continue
que o País se encontra, o Presidente mais uma vez, na sua o seu pronunciamento, gostaria de felicitá-lo, pois que, nas
arrogância, na sua prepotênCia, tenta transferir pata o Poder suas palavras, guarda absoluta coerência com todas as convicLegislativo a responsabilidade do_s seus fracassos. Não pode- ções que sempre defendeu na sua vida pública, sobretudo
mos permitir. Devemos deiiunci3i à Nação que o Presidente no que se relaciona à defesa da grande maioria da nossa gente,
fracassou, para que ele tenha consciência do seu fra_çasso e - constltU:lda por trabalhadores urbanQs e rurais, cada dia mais
assuma a responsabilidade. Aí sim, o Congresso dev_e dar desprotegidos, diante de uma po!1tica económica de cunho
inhos que o Brasil deve perseguir para sair desse quadro caó~ rec~ssivq, que os leva, gradualmente, ao desemprego e ao
tico em que se encontra. Quero me CQ.ogratular com V. Ex• arrocho salarial. v: Ex• ouviu o aparte do nobre Senador
por, mais uma vez, interpretar os anseiOS da sociedade bra.$i- Divaldo Suruagy, que tentou recolocar aquela mesma asserleira.
tiva, que aindà hoje comentei aqui, da lavra do ex~Govemador
O SR. ANTÓNIO MARIZ - Muito obrigado, Senador Tasso Jereissati, quando S. Ex~ se referia a que o entendiinerito
nacional não deveria se restringir apenas à tentativa de reforma
Divaldo Suruagy.
V. Ex~, no seu aparte, pleno de informações, dados numé- constitucional, pois não resolveria, pelo que contém a sua
ricos e estatísticas, reporta-se a dois pontos que me parecem proposta até hoje, pelo menos, a crise fiscal do ~stado e,
_mais do que isso, que estaríamos diante, evidentemente, de_
~xtremamente importantes.
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incompetência gerencial. Trata-se de uma questão que preciSa
ser aprofundada, porque, na verdade, não se pode deixar
de reconhecê-la como Válida, uma vezque-lqdos s~tem, que
não há, na equipe chefiada pelo Presidente Fernando Collor
de Mello, aquela harmonia indispensável à eficiência da administração. Mas, nobre Senador António Mariz, já que V. Ex~
vai se adentrar no exame, nes-sã tribuna, do anteprojeto de
proposta de emenda constitucional, que, pof enquanto, ainda
está em discussão interná no ámbito" dos partidos, gostaria
apenas cte situa~ ctois pont_os que se afiguram clã m_aior imPortância nesse assunto. O primeiro, Sem -dúvida, V. Ex~ vai
logo se referir a ele, é a questão já colocada pelo nobre Senador José Paulo Bisol, com a sua competência de jurista eminente do que contém o· artigo 1~ do anteprojeto de emenda
constitucional, que representa um miniato institucional, na
medida em que pretende suspender a eficáciajurídica de iodos
os dispositivos da Constituição, até a sua revisão em 1993,
que forem incompatíveis com o que se contém na referida
proposta de emenda constitucional. Isso é inteiramente inadmissível e representa uma verdadeira heresia jurídica. Porque
o que se deseja, com essa idéia, não é- senão pratiCamente
suspender o art. 60 da Constituição, que, como sabe V. Ex~,
é o núcleo maior do nosso Direito Constitucional_ Positivo,
pelo qual não permite que nenhuma proposta de emenda
fira a Federação, a República e os DireitoS--e Garantias Indi~i
duais. O segundo, gostaria também que V. Ex~ apreciasse
a chamada rolagem das dívidas dos Estados. Não vejo como
se possa incluir, a nível de reforma da Constituição, matéria
como essa, que diz respeito mais à decisão da área económica
do Governo. Há algumas normas sobre esse assunto de rolagero de dívidas dos Estados que nâo poderão ser incluídas
porque se referem apenas ao refinanciamento de débitos_ dos
EStados em instituições· oficiais de crédito. Não há como se
colocar na Constituição um assUntO desSa -natureza, nem em
caráter transitório. Portanto, ficam nessas palavras os meus.
parabéns pelo seu pronunciamen-to, e --a certeza de que V.
Ex~. que faz parte do grupo de trabalho da nossa bancada,
que irá se debruçar sobre essa proposta, haverá de se portar
com o patriotismo, o espírito público e a lucidez que sempre
caracterizaram a sua atuação parlamentã.r,para que possamos
ter uma resposta ao Governo, em nome_ do PMDB, o qual
representará uma prova de boa vontade, mas que terá que
se compatibilizar com princípiOS "qUe, para nós, são iinpostero programa do nosso partido.
O SR. ANTÓNIO MARIZ- Agradeço a V. Ex•, Senador
Humberto Lucena. Já me havia referido ao conteúdo do artigo
1~, mas sem dúvida, V. E~_ faz comentários _e aduz_ opinião
de suma importância para a inteligência desse· dispositivo.
. A questão da díVida estadual, também tratada por V.
Ex• com muita propriedade, quando as~inala a natureza estranha desta matéria à COnstituição, âÕ que Pan~Ce- foi inserida
no Emendão como armadilha na vã tentativa de aliciar governadores, no sentido de trabalhar a aprovação da iniciativa
presidencial. De fato, demonstrações dó próprio Governo,
no primeirO esboço entregue aos secretários de finanças, reve:..
lava que o total dos recursos decorrentes dos vários fundos,
das várias fontes de recursos; alcançariam apenas sete bilhões
e duzentos milhões de dólares - e ainda aí, novamente, a
moeda americana - quando a dívida dos Estados seria de
53 _bilhões. Portanto, são propostas -in~~ficientes, obs~tiraS,
que precisam ser interpretadas, é preciso descobrir o fito,
o objetivo do Governo ao tomar essas HiíciãtívâS, qUé -i:nâis
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parece-m um-a provocaçãO ao Brasil, ao povo brasileiro, ao
Congresso Nacional. O que seria de se esperar cra:m medidas
capazes de determinar a retomada do crescimento econômico,
do desenvolvimen~o deste País, a criação de empregos-, aelevação de salários, o fortalecimento do mercado interno, fazendo
renascer a esperança deste País, que hoje se vê diante de
autoridades capisbaixas, perplexas, incapazes de afirmar objetivos construtivos para o Brasil.
A emenda fere o sentimento nacional, fere os interesses
dos assalariados, dos trabalhadores; a emenda conflita com
a Nação brasileira quando altera a definição de empresa brasileira de capital nacional, quando elimina os incentivos, o
apoio, o estímulo, para que o País se estruture nacionalmente;:.
Não serve, certamente, ao interesse brasileiro. Ao mesmo
tempo, agride decisões do Congresso Nacional. N_ão faz um
mês-que o Congresso Nacional aprovou aqui a Lei de Informática. Vem agora,.;> Presid~nte da_ República, por seus prepostós, sugerir não apenas a liquidação da informática brasileira,
mª"s a abolição do conceito de empresa brasileira de capital
nacional, o que invalida a lei votada, o que contraria uma
decisão do Congresso Nacional e que terá conseqüências trágícas para este País. Um dos objetivos centrais do .Presidente
da República parece ser o de cortejar as grandes potências,
o Grupo dos Sete; procurar sei-lhes agradável na expectativa
ingénua, tola, seilãO desonesta de. obter-lhes os favores.
A grande ver;dade, Sr. Presidente, Srs. Senadores~ é que·
o Emendão, tal como proposto, não atende_ às expectativas
nacionais; não contribuirá para tirar o Brasil do poço em
qUe ele teria caído, nas palavras do próprio Ministro da Economia, Fazenda e Planejamento, não altera, fundamentalmente;
o _que seria desejável é que se reestruturasse a ordem econôniica para permitir a reforma agrária e que _se_ desse eficácia
a impostos como o Imposto das Grandes Fortunas, que se
revisse o Imposto de Renda, que se estabelecessem mecanismos para que as categorias, as classes privilegiadas pudessem dar a sua contf\buição ao desenvolvimento nacional. Mas
não. O Governo pretende agravar mais ainda a questão social,
pretende empobrecer mais ainda o povo, pretende lançar sobre os ombros dos assalariados a responsabilidade pela solução
dessa crise que o próprio Governo anuncia e define.
Por tudo isso, Sr. Presidente, acredito que não tenha
viabilidade essa emenda, por tudo isso, estou convencido _de
que o Emendão é lixo. e lixo se joga fora.
Durante o discurso do Sr. Antonio Mariz, o Sr.
Mauro Benevides, Presidente, deixa a cadeira da presidência, que é ocupada pelo Sr. Carlos De'Carli, 2» V icePresidente.
Durante o discurso do Sr. Antonio Mariz, o Sr.
Carlos De'Carli, 2 9 Vice-Presidente, deixa a cadeira da
presldêncfa,'-que l ocupada ]Jelo Sr. Luc/dio Porte/la,
Sf!plente de Secretário.
O SR. PRESIDENTE (Lucídio Portçlla) - Concedo a
palavra ao nobre Senador Albano Franco.
O SR. ALBANO .FRANCO (PRN - SE. Pronuncia o
s_eguinte discurso. Sem revisão do orador.) --Sr. Presidente,
Srs. Senadores, é lamentável verificar que, apesar de três
semanas de esforço patriótico do Presidente Collor em fª-vor
da conciliação política, houve pouca evolução nesse sentido.
Mais lamentável ainda é constatar que, como troco de sua
tentativa de concertação, o Presidente da Re_pública recebe
agora, de vários cantos, manifestações. de incompreensão.
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Numa hora de tanta gravidade, não é certo dramatizar
as dificuldades do Presidente e muito menos utilizá-las col)lo
justiítCativa para negar apoio.
Ninguém mais do que o Presidente Fernai:J.dO CoUor
amarga a dramaticidade da c_rise atual. Melhor do que ninguém, ele conhece os números da realidade. A crise ocorre
no seu mandato, mas ela é o transbordame:nto do passado.
Mas, o Presidente é incansável, insiste na conciliação.
Ele fala com todas as_pcssoas c grupos que detêm alguma
parcela de poder - poder político, econômico ou so_cial colocando o Brasil acima de vaidades pessoais. Ninguém pode
acusar íLPre:sjd_ente Collor de preconceituoso. Ele já se abriu
com os integrantes do Conselho da República. com os presidentes de partidos das mais djvcrsas posições, com os empresários, governadores, parlam_entares e agora mesmo ~e _pre:para para dialogar com as lideranças sindicais. Ninguém pode
acusá-lo tampouco de desinteressado na resoJIJ.çãp_ da _crise,
trabalha o quanto pode.
Não é justó, pois, que as pessoas que detêm algum tipo
de poder utilizem a abertura do Presidente para justificar
a sua _própria intransigêricia.
E isso mesmo!
Falemos sem rodeios. O fato concreto é .que niriguérn
quer ceder nada do que tem. Devo ser Justo para dizer que
até mesmo no empresariado ainda não alcançamos o pleno
consenso. Sei que a situação é -difícil. A recessão castiga as
empresas: os juros e-os tributos_ estão nas_ nuvens. Mas é
nessa hora que ternos de nos desdobrar e tudo faz_er para
encontrar alguns atenuantes da crise. Criticar é fácil. Propor
é difíCil.
Alega-se que o Governo- deveria dar iníCio às conCeSSões
mostrando algum despreendimento. Abrindo mão de receitas.
Aliviando- impostos. E assim por diante. É aí que começa
a corrida entre a causa e o efeito.
Sr. Presidente, do lado dos sindicatos de trabalhadores,
o quadro não é muito diferente. Que há perdas ninguém duvida. O Brasil inteiro está perdendo renda- há quase 10 anos!
Mas, precisamos meditar ben}_ se é esta a hora de recuperar
o terreno perdido. Aqui no Cohgresso Nacional, observo dezenas de corporações atuando para aprovar uma legislação salarial que não condiz com a c:lifícllldade do momento.
Entre nós, políticos, ouço vozes alardeando esta,rm_Qs sem
poder, que o Presidente da.República concentra exageradamente a força que tem - como se sua Excelência e todo
Poder Executivo estivessem ·nadando em recursos.
A hora é de sacrifícios para todos. Nessa hora é que
se impõem as lideranças amadurecidas, aquelas que não temem a impopularidade das medidas que têm ação efetiva
no encaminhamento das .soluções. Na redução do sofrimento
do povo.
.
·- .
·-· ~
Sr. Presidente, Srs. Senado.res, enganam-se os qu_e regam
a popularidade com as águas da crise. Ao tratar dos problemas
com seriedade e realismo, é aí que se fortalece O_prestígío
dos verdadeiros líderes. O objetivo maior deve ser o de salvar
- .o~gerações e não mera_mente ganhar eleições.
Do esforço do Presidente Collor resultou, e-rri surilã, uma
situação em que empresários, sindicalistas corporativos e políticos esperam que a outra parte ceda primeiro, que a- outra
parte dê o primeiro passo. Nesse jogo de_ espera, ninguém
cede nada, ninguém se oferece, ninguém arrisca. --rwn O mesmo ocorre em outras esferas. Os esta_çlos e muni_cípios resistem em abrir mão de parte de suas receitas etii favor
çla União. Ao mesmo tempo, resistem assumir certos encargos
•

Setembro de 1991

do Poder Central. São os que defendem a descentrai_ização,
mal'- só das receitas.
__
. .
. _ __
__
MuitoS dos que defendem a liberalizàção da economia,
iguãlm_ente, mudam de posição, 180 graus, quando se tenta
mexer nos privilégios que SUStentam· O_ sé:u_negócio.
_E::;ta C~ise exigirá perdas, de todas as partes, alguns mais,
oUii:oS mt_nos·, mas todos _terãq_de entr~r com seu quinhão.
. __ força -~conômiça e prestígio popular não podem ficar
acima das riecessidades do poVo- que SOfre tanto. A Nação
precisa de um choque de realidade. é fácil culpar o Presidente
da República. Não é justo usar a crise numa hora tão difícil.
De nada adianta tentar enfraquecer o Presidente da República. ao contrário·, eSta é a hora da tolerância ·e da compreensão.
Este é o momento de compor forças, sem condicionanteS,
sem propósitos eleitoreiros, sem objetivos populistas. Isso vale
para empresários, corporativistas e políticos. Todos estão sendo chamados a parar de massagear suas vaidades e defender
os interesses particulares- antes que sefa tarde demais.
Ç> que é tarde deriiais? Tarde demais é a devastação da
hiperinflação. Tarde derriais é a liéJuidação da legitímidãdC
do Governo. 'farde demais é o desrespeito generalizado às
instituições.
-~ Nessas conCfiÇões, todo~ perdem. E perdem inuito! Perdem o que cada parte tem de mais fUndamentaL O empresáriO
perde a empresa. O trabalhador perde o emprego. Os políticos
perdem a confiança da população.
Chega de retaliações. Façamos um pacto mais simples
ou pelo menos uma trégua, segundo a qual os interesses particulares sejam momentaneamente colocados de lado, pelo menos para examinar a viabilidade de se encontrar uma saída
concertada.
Seriã bom que, nessa trégua, ficasse acordado parar com
as acusações gratuitas e demonstrar disposição de ceder antes
de__cobrar isso da outra parte. Ê hora de se inverter o jogo.
A saída da crise implíca perder algum poder, mas é melhor
perder pouco agora do que tudo amanhã. Sejamos ainda mais
explícitos: a saída da crise implica perder poder económico,
prestígio político e popularidade. À mesa da conciliação. Portanto, só há lugar para quem tem a coragem de renunciar.
-~O Sr. Meira Filho - Permite V. Ex~ um aparte?
O SR. ALBANO FRANCO- Com muito prazer, Senador
Meira Filho.
·O Sr. Meira Filho -Quero estar solidário com V. Ex~
no seu pronunciamento, que demonstra, mais uma vez, o
equilíbrio e o_ bom senso de V. Ex~ Ninguém pode negar
que o Presidente tem realmente despendido um esforço muito
grande na busca das soluções nacionais. Para"~:?enizo \1_'. _Ex~
pelo seu pronunciamento.
O SR. ALBANO FRANCO -Agradeço a V. Ex•, nobre
Senador Meira Filho, o aparte que vem honrar nos_so pronunciamento nesta tarde_, principalmente reconhecendo o equilíbriO~ cOm qUe estamos tratando_ d.o. ass_u_nto na tarde de hoje
no Senado Federal.
O Sr. Divaldo Suruagy- Senador Albano Franco, permite-me V. Ex~ um aparte?
O SR. ALJJANO FRANCO- Com muito prazer, nobre
Senador.
O Sr. DivaldoSuruagy- Senador-Albano Franco, V.
Ex' bem sabe da admiraçáo, do respeito e da grande estima
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que nutro por V. Ex~ que, sem favor nenhum, dignifica a ameaçando o Poder Executiv-o, não há nenhuma conspiração
representação do Nordeste na Câmará Alta do País. E digni- militar para derrubar o regime. Nada disso está em jogo.
fica, também, as tradições maiores da famflia Franco,_ que O problema é de competência gerencial_. E V. Ex\ que é
tanto contribuiu e vein contribuirido para o_ d~senvolvimento um vitorioso, que multiplicou o património que o Dr. Augusto
do importante Estado de Sergipe. Portanto é com trist~za Frarico construiu no Estado de Sergipe, sabe que o gerente
que ouso discordardes pontos_de vi_s~a colocados por V. Ex~ é fundamental para o êxito de uma·empresa; e se V. Ex\
neste instante. O Presidente da República lançou dois pfanos na~ diversas empresas que possui, não tiver um bom gerente,
económicos diametralmente opostos, na su_a eSsêncía; no seu V. Ex~ será o primeiro a afastá-lo, para o bem daquela empreespírito, em··apenaS-dez meses. Uma diferença de 180 graus sa. Na verdade, o Pres~dente da República é um péssimo
de metodologia, ou filosofia de ação económica. Levou milha- gerente. Ele tem que reconhecer isso, fazer sua autocrítica,
res de colegas de V, Ex• à concordata e à falênCia. Lev_ou neste momento em que toda a sociedade brasileira deve se
milhões de trabalhadores deste País ao desemprego. Fez algo engajar nessa luta em busca de uma saída, que todos estamos
totaJmente inusitado no mundo capitalista. V. Ex~, certa feita, desejosos que se transform~ em realidade. Mas o que acon~
me_ confidenciou, num diálogo que manteve com um empre~ tece? O Presidente Fernando Collor não quer colaboração.
sário americano,- diZendo que, se o Presidente_ dos Estados Na verdade, ele quer adesão. porque jamais admitíu que está
Unidos da América do Norte ousasse confiscá! ·a poupança, errado. O Presidente está certo, errados somos nós todos;
ele teria pouco tempo de vida, nos Estados Unidos, que é e~ tão ele quer que adiramos ãssuas idéias, ã:O seu pensamento.
"'b modelo, o padrão da estrutura capitalista. O Presidente- --Ele não quer colaboração, ele quer adesão. Agora, quem
confiscou 80 bilhões de dólares da poupança popular, retiran- é que vai aderir a uma carro--desembestado, a 100km, sem
do-a do mercado. Acabar com a inflação era o alvo maiOr. freio, numa ladeira abaixo? Porque essa é a imagem que vejo
Aliás, o Presidente Fernando Collor nunca escondeu, em sua neste momento. Quem é que vai pegar carona num carro
fala à Nação, que _o objetivo- ú-Oico -do Governo era acabar nesse instante? E V. Ex~ sabe que há nesse Emendão uma
com a inflação, doesse em quem doesse. Usou até aquela das propostas que considero a mais absurda. Desde João Semmetáfora: "Só -tenhO um tifo para matar o tigre a inflação", Terra, em 1200, na Inglaterra, quando os barões revoltados
Pois bem, nada disso aconteceu, nada se fiailsformou em impuseram ao principe regente -porque o Rei Ricardo estava
realidade. Entretanto, em algum momentO-desses 18 meses, guerreando nas Cruzadas- que só se poderia criar tributos,
V. Ex• viu ou ouviu Sua Excelêncía admitir qüe estivesse quer dizer, impostos para o exercício seguinte, isso é assim.
errado? Não. Culpados são a Assembléia Constituinte, OCon~ Há quase mil anos que isso é uma norma clássica na Históríagresso Nacional, os empresários, os trabalhadores, os func.io~ do mundo mo_derno. Quem prime"iro instituiu isso num docunários públicos; à Sua Excelência náo _cabe culpa de nada, mento, numa Carta Magna:, foi a Inglaterra. Pois bem, o
é uma vítima disso tudo, é uma vítima das circunstâncias. Presidente Fernando Collor está querendo mudar esse preceMas~ meu Deus, isso não é possível, nesse momento em que
dimento que todo o mundo capitalista adotou há quase um
Sua Excelêncía anuncíava perspeCtiva de um entendimento milénio. Tenho certeza de que V. Ex•, como digno represen~
nacional! Não sei se V. Ex• estava na Casa do Senador Maúro tante, como líder maior e como Presidente da Confederação
Benevides, naquela tarde, quando antevi ~ que- acontecei-ia Nacional das Indústri~s vai votar contra essa emenda, porque
e disse: ''vai ser o parto da montanha, nada disso vai transfor~ ela é um absurdo para a classe empresarial. Fico muito felíz
mar-se em realidade". Entendo o apelo que faz V. Ex\ por~ em saber que V. Exa não poderá apoiar uma medida desse
que, como representante de urna classe responsável pela for~ porte, porque é negar, inclusive, toda uma tradição histórica
mação da riqueza brasileira, tem de deixar esse apelo; mas, da estrutura capitalista. V. Ex~ perdoe-me por este aparte
gostaria que V. Ex!' colocasse, dentre as suas elucubrações, tão longo, mas era para colocar, primeiro, a minha discara certeza da falta de humildade, da falta de capacidade p~ra dância de alguns pontos de vista _esposados por V. Ex~ neste
gerenciar que o Chefe do ExeCutiVo detém neste momento. instante, e reafirmar a minha admiração, a minha estíma e
O Presidente Fernando Collor é, sem sombra de dúvidas, o meu respeito, porque V. Exa dignifica não apenas esta Casa,
o maior fenômeno eleitoral que este País já presenciou. Nem V. Ex~ dignifica o Congresso no Senado da Repúhlica.
Jânio Quadros, nem Getúlio Vargas, nem Juscelino Kubits~
O SR. ALBANO FRANCO - Nobre Senador Divaldo
chek, presidentes de notória popularidade, caracterizaram um Suruagy·,- V. Ex~ sabe bem da admiração e do apreço que
fenômeno como o Presidente Fernando Collor de Mello, saído nutro por v. Ex~, tendo em viSta o nosso relacionamento
de um dos menores Estados da Federação. O Estado de V.
nos últimos 16 anos, principalmente em torno da vizinhança
Er e o meu são os menores Estados da Federação brasileira. de Sergipe e A lagoas. Respeito também os pontos de vista
Pois bem, um Governador de Sergipe, ou um Governador de V~ Ex~. aqui pronunciados nesta tarde: Não posso concorde Alagoas que ouse dizer que é postulante ã Presidência dar plenamente com todos. Reconheço e até posso dizer de
da República é levado na chacota; ninguém acredita. É consi~ público aos meus Colegas, nesta tarde, no Senado- Federal,
derado ridículo, mas ele conseguiu ultrapassar essa faixa do que, infelizmente, os dois planos do Presidente Fernarido Co~
ridículo, conseguiu impor-se à Nação, foi eleito Presidente llor deMello tiveram deficiências, tiveram falhas. No entanto
da República e qual o resultado prático, qual o resultado temos de admitir que Sua Excelência encontrou um País com
concreto, em termos administrativos, para o· País? Nenhum. 83% de inflação e que, iilfelizmente, a maior inflação do
Estamos caminhando para o caos. Na verdade, já estamos mundo em um país com um certo desenvolvimento·, como
no caos. Há poucos minutos o Senador Almir Gabriel fez 0 Brasil, não poderia, çia noite para 0 dia, ser consertada.
um discurso brilhante, como é seu hábito em todos os pronun- Inclusive, como V. Ex~ disse, o nosso se to r, o empresarial,
ciamentos que esse eminente representante do Pará faz nesta foi um dos mais sacrificados, dos mais penalizados no último
s faJiu, e faliu por problema de gerenciamento. As instituições ano, tendo em vista não só o crescimento negativo do PIB,
não estão em crise, ninguém está ameaçando o Congresso, mas também várias medidas que foram tomadas em detri~
ninguém está ameaçando o Po_der Judiciário, ninguém está mento da classe empresarial brasileira.
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Mas, também, Senador Divaldo Suruagy, é-mister destacar e ressaltar que o Presidente Fernando Collor, na minha
opinião pessoal, está disposto a conversar. Não está disposto
somente a impor as suas idéias. E é por isso que posso até
dizer de público a V. Ex~ que quando falou na questão da
anuidade fiscal, expressou o meu ponto de vista. Votarei contrariamente a isso, porque sei, c isso tenho ouvido de V.
Ex~ e da equipe do Governo, que o Emendão veio para cá
como uma proposta, para ser discutida, para ser analisada,
para ser aperfeiçoada, tendo_ em vista a crise que- vive o País,
que vive e atravessa a Nação brasileira.
_
Por isso, agradeço as o_b_s_ervações de V. Ex•, sempre
respeitando o seu valor intelectual e o seu conheciriú~nto da
realidade nordestina e brasileira.
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que não existe. Estarei junto COm V. Ex~. examinando as
propOStas e não me nego a examiná-las. Só que não posso
concordar e ou aceitar o fato de que é a aposentadoria do
trabalhador que está atrapalhando este País; ou a perda de
estabilidade do funcionário público é que irá salvar o Brasil.
_Nem_, ao menos, o Presidente disse: ''Preciso demitir tantos,
mas os OlJ.trosfjcam estáveis"! E quero dizer qUe, na hipótese
do que ainda vem - e que ninguém sabe o que virá - o
que se quer é não apenas demitir, mas manter todo o funcionalismo sob a "Espada de Dâmocles'', impedindo pessoas que
t_êm uma vida toda dedicada ao serviço púb1ico de dormir
com alguma tranqüilidade. Além dos baixos salários, querem
que o funcionário perca totalmente a eStabilidade. E essas
emendas eu nem discuto, porque não as votarei de maneira
3Iiuril~. Mas, cada item desse chamad_o Emendão deve vir
com a justífícativa, determiÍlando o _quanto a União terá de
aumento- na sua receita, ou de diminuição na sua despesa.
Se não vier quantificado, não me sentirei em condições de
votar proposta alguma. Meus parabéns a V. Ex• que, como
sempre, levanta assuntos de tal importância, com a seriedade
com que os está apresentando ao Senado Federal.

O Sr. Epitácio Cafeteira- Permite V. Ex• um aparteT
O SR. ALBANO FRANCO- Concedo o aparte ao nobre
Senador Epítácío Cafeteira, com rimit_o pi"azer e com muita
honra.
O Sr. Epitácio Cafeteira - Fiquei esperando o nobre
Senador Mário Covas pedir o seu aparte, mas como S. EX1'
O SR. ALBANO FRANCO -Muito obrigado, Senàdor
apenas se preparou para tal quero acrescentar, nobre Senador
Albano Franco;- que amanhã, em se examinando os Anais Ep"itácio Cafeteira. O aparte de V. Ex~ vem valorizar o nosso
da Casa, as correspondências trocadas, ficaremos numa dúvida pronunciamento. Mas é importante que V. Ex~ reconh_eça
muito grãnde, porque estamos discutindo sobre o que não que o conteúdo prindpal do nosso pronunciamento, nesta
existe. V. Ex• faz um belíssjmo. pronunciamento na tarde de tarde, é no sentido de defender a conciliação, o entendimento,
hoje sobre uma matéria que ainda não existe. Começou Com_ principalmente afastando a intransigênCia e o SeCtãiísmo.
a história do Emendão, depois falaram que era o ,.'Remen- Aproveitando as palavras de V. Ex~, quero dizer que o Presida República está disposto a ter a humildade necessária
dão", que é um "Remendinho", Nin_guém pode afirmar o dente
para vir dialogar com o Congresso Nacional _acerca das_ proque virá, mas nós estamos discutindo. Já é uma demonstração
de que nós queremos examinar cada assunto; estamos prepa- postas do Governo. Disso não tenho dúvidas_.
rados para isso. Mas o Presidente nos colocou para discutir
O Sr. Mário Covas- Senador Albano Franco, eu poderia
uma coisa que não existe. Isso é que é mais impressionante: ter a honra e o privilégio de um aparte?
a forma como Sua Excelência consegue chamar a atenção
O
SR.
ALBANO
FRANCOCom
ruuito
prazer,
Senador
da opinião pública até para o que não existe. O Presidente
é, realmente, o fenómeno eleitoral que falou o_no_br_e Senador Mário CovaS.
Divaldo Suruagy. O geref!.cia~e~to_de um país como o Btasil
O Sr. Mário Covas - Sr. Senador, tenho para mim que
não se deve .a uma pessoa. Nem em um Estado podemos a principal teia na qual estaríamos enredados hoje, neste País,
dizer que o governador é um gerente. Ele precisa ter a sapiên- pertence à área do vefnáculo. Estam-os perdidos nas palavras.
cia, a sabedoria de escolher bons auxiliares. Se ele escolher As palavras- não vem acompanhadas de uma conceituação
auxiliares mais inteligentes e mais--capazes do que ele, ele de forma propositada, de tal maneira que cada interlocutor
será mais capaz do que aqueles que escolheu. O segredo do extrai da palavra o conteúdo que deseja. A primeira palaVra
gerenciamento, no meu e·ntender, não é da pessoa que está sobre a qual pairam- tremendas dúvidas, é a palavra crise.
gerindo, mas da equipe que ela organiza para dirigir a coisa Há Pouco, V. Ex• fazia referência a uma reunião ocorrida
pública. Talvez seja por aí. Quero dizer que o Presidente na residência do Senador Mauro Benevides, Presidente desta
e, nas suas propostas, alardear a quantidade de votos que Casa. em que, creio que como todos· os demai'S Senadores
recebeu, porque se Sua Excelência fizer um exame dos -seus presentes, ouviu .o Líder do Governo sustentar que o País
programas de televisão, que foi onde comunicou-se_com o não vivia em cfise. Penso até que. se tirar uma fotografia
povo e conseguiu aquela votação, verificará que está fazendo, do momento em que vivemos, ela terá paralelos, talvez até
em muitos casos, o oposto daquilo que prometeu. O ca_ndidato mais dramáticos em outros instantes da vida nacional. Portantinha um discurso e o Presidente tem outro. EntãO, no mo- to, cabe uma primeira dúvida. Até onde a crise existe, que
mento em que vier falar conosco, Sua Excelência tem que dimensão ela tem, qUe providências ela exige? A partir daí
se lembrar que havia dito que só tinha uma '"bala" e iria inventou-se, ou se odjetiVou a crise. Seria crise séria de ingoresolver o problema com aquela "bala". Não r~solveu; agora vernabilidade. Volto a perder-me novamente no conteúdo
está preCisando de munição, mas precisa vir com humildade. do vocábulo. O que é ingoverÍlabilidade? Seria o contrário
Precisa vir aqui até para ouvir do Congresso, cujos membros de governabilid.ade. O que é governabilidade? É a existência,
tem uma vida pública respeitável e por isso estão aqui, exata- o exercício de um poder pelos caminhos convencionais; com
mente aquilo que os seus amigos de dentro do Palácio não instituiçóes predefinidas, funcionarido normalmente, chega-se
dizem. Ouvir as críticas das pessoas que não qué"rem os-cargos, - ã() pOder. Vivemos em uma ingovernabilidade. Se o regime
mas que querem ver o País bem gerenciado. Quero dizer escolhido para o País-é b democrático, como acentuo a goverque V. Ex• está fazendo um pronunciamento, hoje, sobre nabilidade? É exatamente aprofundando o processo democráum assunto que é palpitante neste País. Estamos falando do . tico; é fazendo mais democracia; é e:vitando que ela seja atro-
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pelada por qualquer fator; é fazendo com que as-instituições
vivam, atuem; é fazendo com que õs mecanismos da vida
em sociedade se alimentem de forma lógica. Há pouco, V.
gre_sso como uma proposta. Sua Excelência não poderia mandá-lo de outra formal Só poderia enviá-lo como uma proposta.
Caso contrário, estaria deixando de reconhecer que a prerrogativa de decidir é do Congresso e não de Sua Excelência;
a do Presidente é de propor, e não maís do que isso. Portanto,
Sua Excelência não pode mandar em outra direção. Não vejo
issograi.I algum de humildade, e já não perco tempo em pedir
humildade ao Presidente. Dizer que o Presidente vai até ao
ponto de conversar hoje, parece-me algo que pãssa pelos canos
tradicionais da vida política. Para resolver o assunto, hoje
vigora uma palavra que também para Cada interlocutor tem
um sentido diferente, que é a palavra entendimento. Ora,
existe ou não existe crise? Ela existe, porque se fala cm um
entendimento como uma necessidade. Se não houvesse crise
não haveria necessidade de se pedir um entendimento. Mas
o que é o entendimento? O entendimento é o mecanismo
pelo qual a política convenCionai tem como pólo o Executivo.
De repente, perder esse pólo, todos nós, pot um_mecanisnl.o
de concessões, passarmos à trégua que V. Ex~ persegue, por~
tanto, passatrnos a olhar o Executivo com complacência, com
olhos de não ver, com olJioS de quem diz: tendo_ em vista
a situação -do País, vou admitir aquilo que se diz,_ aquilo que
ocorre, exatamente para não jogar mais lenha na fogueira.
Entendimento será isso? Não. Na minha visão não é isso;
na visão do meu Partido, que se propôs a caminhar na linha
do entendimento, é diferente. Entendimento não se faz em
tomo de Governo. Entenâimento se faz em torno-de objetivõs,
em torno de propostas, em torno de fatos concretos. Entendimento, no meu modo de ver, nasce da convicção de cada
um dos setores da sociedade, que está convencido de que
a crise tende a aumentar, de conferirem - aí sim --o que
V. Ex~ diz: uma trégua conium. O meu Partido tem _urna
proposta, que é aqUela que defendeu na campanha. Admitd
que o Partido coloque numa prateleira, por algum tempo,
sua proposta, que é permanente, e decida: vamos negociar
quatro ou cinco pontos, e-m relação aos quais a sociedade
se entenda, para persegui-los. Nós iremos ao Executivo e
diremos: a sociedade inteira, pela sua representação política,
pela sua representação na Ordem dos Advogados, pela
CNBB, pela área sindical, pela área empresarial entende que
se deve fazer isto com o déficit público, isto cmn os salários,
isto com a taxa de juros, isto com a retomada do crescimento
e ponto final. E, a partir daí, o Executivo é ou não parte
desse entendimento. O entendimento se. faz em torno desses
aspectos: Qualquer entendimento diferente, não é entendimento, é adesão, é simplesmente a aceitação de que aquilo
que o Executivo fixa é o correto e, portanto, para nos entendermos, simplesmente, devemos perfilar ao lado do Execu~
tivo. E aí vem a lição que V. Ex' acaba de transmitir com
grandeza. V. Ex•_ fez referência, há pouco, a uma expressão
que vi cunhada iniciéllmente pelo atual Governador da Bahia
António Carlos Magalhães V. Ex' diz que para haver entendimento é preciso haver cessão de poder. Imagino que o conceito, também aí, apresenta uma gama de var-iáveis. V. Ex~ não
tem entendimento igual ao de António Carlos Magalhães.
António Carlos Magalhães quando fala em ceder poder significa que quem está no Executivo tem que partilhar o que
comanda para que haja cessão de poder. V. Exa, não. V.
Ex~ diz: o político cede o podç_r quando ele cede ao seu interesse particular - e eu estou falando no ângulo político -
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e é capaz de fazer concessões para atingir determinados objeti~
vos. Mas, se eu cedo o poder, o faço em relação a que objetivos? Voltamos lá atrás. Eu cedo para sup_e:rar a crise. S-r_.
S_enador, só existe uma crise hoje no País: a situação social
económica é grave. a situação_ é grave, mas há uma crise
insuperável, dificilima de ser superada, e daí por que essa
demanda por entendimento da sociedade; é que a crise nasce
do fato de que, com um ano e meio de Governo, a" sociedade
não acredita mais no Governo. Esse é o drama em que o
País vive; a crise é decorrente de quê? Perdeu-se a fé no
Governo e um Çloverno que foi construído em cima, funda~
mentalmente, da fé; Sua Excelência foi um candidato que
se apresentgu e disse: "em três meses eu baixo a inflação
para 10%. E lógico, V. Ex• há pouco dizia: Não era possível
que uma crise de dez anos fosse superada imediatamente.
Mas isso não parecia ao candidato, isso não parecia ao Presí~
dente antes de eleito, como não parecia ao Presidente, antes
de eleito, a necessidade de, via mudança da Constituição,
tornar o País govçrnável. A rigor, a grande crise - e esta,
sim, gera _necessidade de quem tem responsabilidade, neste
País, que se busque uma solução que não seja de adesão
ao Governo, mas que s_eja de Ç9QStrução de um objetivo mas a grande crise é que se perdeu a confiança de que este
Governo, que foi montado na base de uma afirmação prévia,
a de que havia presente o "Salvador da Pátria", deixou de
ser para-a Nação o "Salvador da P.átria". Já não se C(ê que
ele seja capaz de construir, a curto prazo, esse objetiyo . .C
daí a crise - que, nos seus contornOs, não- é illaior do que
outras que este País já enfrentou- ganha dimensão porqu-e
não se crê no futuro, porque não se crê no amanhã. E se
parte do seguinte raciocínio: este Governo foi eleitO - e
vou defender que ele cumpra -'por cinco anos de governo.
~um ano depois ele foi de encontro ãs suas afirmativas iniciais.
E por isso que o entendimento se faz necessário. Entendi~
mente exige grandeza. Mas ele não exige a grandeza necessária
ou, o que não reputo grandeza, o calar diante de certos fatos.
Tenho responsabilidade com esta Nação, mas elas nasceram
de um mandato_ que, quando me foi outorgado, exigiu de
mim uma determinada conduta em face dos acontecimentos.
Estou disposto a sentar com quem quer que seja neste País.
O meu Partido está - e pela vez primeira foi o Líder do
meu Partido que foi àquela tribuna salientar isSo- interessado
em sentar com a sociedade inteira para dizer: o que fazemos
em face do futuro? Quais são os nossos objetivos imediatos.
_se partirmos todos da análise de que é preciso montar objetivos
imediatos, já que nãp me servem mais . . :. . . ou, pelo m-enos,
não sãq_obtíveis a curto prazo - se comandados pelo Execu~
tivo? Não se trata de alguma coisa a ser feita contra um Go~
verno democraticamente estabelecido, mas de uma necessi~
dade que nasce, exataml:mte, da descrença. E, se nasce da
descrença, ela tem que aglutinar todos os setores. E aí, sim,
cada um de nós cede poder. C<,tda um cede poder no sentido
de abrir mão dos seus objetivos permanentes para montar
algo parecido com o que aconteceu na Constituinte, ou seja,
buscar o possível e não o que cada um individualmente deseja.
dor, não há pessoa de bem neste País que não aceite a palavra
entendimento de forma conveniente, porque cada um de nós,
com consciência ou não do fato, está profundamente desiludido com os acontecimentos. Abstrair o fato de que temos
um Executivo eleito pelo povo, que cuidou no seu compro~
misso de resolver os problemas nacionais a curto prazo, e
foi com base nisso que foi eleito·. Não valeu o discurso da
lógica, não valeu o discurso de dizer: "olha, o paraíso não
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está próximo, o que está próximo é o purgatório e para chegar pos, não temos tido notícia de que o Senhor apateça para
lá teremos que lutar muito". Esse discurso não valeu, o que indicar os rumos, os caminhos. Então, é preciso que nós niesvaleu foi o discurso heróico, foi o discurso do __"Eu, com as mos sejamos capazes de distinguir cortetá.mente- as dificulminhas forças pessoais, comando este País para, em três mew dades que temos de enfrentar. Neste ponto, o Senador Mário
ses, recolocáwlo nos eixos". Foi a dimensão do_ compromisso -- Covas tem inteira razão quando diz que o entendimento tem
que torna tão grande a desilusão hoje. Isso nos desobriga de ser em cima de alguns pontos que tenham a aprovação
em relação ao País? De jeito nenhum. Quem tem a consciência da sociedade brasileira, que, reconhecidamente, sejam as prioneste País, tem responsabili~ade com o País, independente ridades nacionais. E, para que haja esse consenso em tomo
de ser Governo ou Oposição. Mas essa responsabilfdãde não de ãig-uitS -pontos, é preciso enxergar a floresta~ e p-reciSose cumpre por um processo de adesão, não se cumpre por enxergai' o deserto e saber qual o caminho que vai nos dirigir
um processo de omissão; cumprewse por um processo de afir- para fora do deserto. Costumo dizer sempre que para um
mação em que todos os setores se juntem c tentem fabricar, administrador enfrentar os problemas da administração de
construir, negociar alguns pontos objetivos em relação aos qualquer negócio, de qualquer empreendimento, precisa enR
quais o País possa, a curto prazo, superar, evitar ou minimizar xergar a floresta inteira, precisa visualizar todos_os problemas.
E, somente quando enxerga todos os problemas, quando defias difiCuldades que enfrenta.
ne e distingue todas as dificuldades pode estabelecer as priori R
O SR. ALBANO FRANCO- Nobre Senador M~rio Co· dades corretas~ porque do_ contrário vai ser surpreendido, em
vas, o parte de V. Ex~ é um atestado ínequfVocO da S"i.úa honraw seu caminho, por problemas inusitãdos, não previstos, que
dez, da sua competência e do seu espírito público. Posso até certamente serão óbices; eventualmente, alguns insuperáveis
mesmo dizer, neste instante, Senad9r Mário Covas, que con- por não se haver preparado corretamente para aquelas dificulcordo com V. Ex~ em grande pa-rte do que disse, no seu dades. O Emendão, remetido pelo Governo à apreciação do
aparte. Fico feliz, principalmente, quando V. Ex~ reconhece Congresso Nacional, trata, em sua maior parte, dos problemas
como prioridade os objetivos/Íanto por parte do Governo, estruturais do País, e estamos afogados em problemas conjunquanto por parte do Legislativo e da sociedade brasileira. turais, em problemas imediatos. E não se pode pedir o apoio
Além do mais, V. Ex' disSe o que é prioridade, em nosso e a compreensão para quem está se afogando ou morrendo
pronunciamento desta tarde. É a questão de todos terem que de fome, acenando com a comida ou_com a bóia para um
ceder. V. Er também fói feliz e real, quando atribuiu exata- ano depois. O momento vivido, hoje, nessas duas Casas do
mente o que eu disse, no ·meu pronunciamento, aCerca da povo, ou seja, o COrigresso Nacional, é de se discutir o Orçaperda de poder.
mento, que trata dos problemas conjuriturais da NaçãO, proNobre Senador Mário Covas, por quem tenho profunda blemas imediatos e, aí, sou obrigado a concordar com o PresiR
admiração, quero- também, por dever de justiça, enaltecer dente da República: o _Orçamento engessa a administração
o desempenho, hoje, do Partido de V. Ex• nessa crise que pública. DebruceiRme nestes últimos dias, em estudos, com
enfrentamos, principalmente procurando soluções através de a 'assessoria técnica de pesc;oas que realmente têm viveiiciado
propostas; propostas que sejam discutidas com a sociedade.
a elaboração e a administração do Orçamento nacional há
E hoje, dizíamos, nesta tarde, Sr. Presidente, Srs. Sena- 15, 20 anos, e muito pOuco se pode mudar das verbas que
dores, que é o pensamento nosso, que é o pensamentO, hoje, estão alocadas no Orçamento. O Presidente e o Congresso
da sociedade brasileira, o entendimento político. Na minha Nacional não podem mudar. E esse Orçamento, da-maneira
classe empresarial, todos dizem, consensualmente, que o início como está elaborado, engessado por imposições constitucioda solução da crise brasileira passa por esse entendimento nais, lança o PaíS no _rumo da recessão; é altamente recessivo.
político. E V. Ex~ falou, também, acerca da desilusão. Eu Sem um grande entendimento entre Governo e Congresso
não diria desilusão, -nobre Senador Mário Cova5, mas diria para mudar este aspecto, que é de resultado imediato, não
desânirrio, preocupação, angúStia, com o-que estamos Vivendo vamos sair da crise. Com esse Orçamento vamos chegar no
e atravessando. fl.{as penso que é através do somatório de ano que vem mais pobres como Nação do que estamos este
todos nós, ·cte homens públicos como V. Ex•, de Partidos ano, com mais desemprego -e menos_ produção. E, se não
como ·o de V. Ex', que encontraremos aqueles objetivos dese- pudermos mexer no Orçamento deste ano, não poderemos
jados pela socied3.de brasileira. Da mesma forma, V. Ex~ mos- mexer também no do ano que vem. E esse Orçamento, como
trou, mais uma vez, o seu espírito público ao reconhecer é elaborado pelas injunções legais e até constitucionais, dirige
aliás, todos têm reconhecido, democraticamente- que o Pre- os gastos do Governo- para áreas improdutivas, para -áreas
sidente Fernando Collor foi eleito, legitimado, para cinco anos que não são prioritárias â luz dos nossos ·dias. E isso precisa
de mandato.
ser mudado. Além de haver no Orçamento grandes distorções
na aplicação dos recursos do Tesouro, temos ainda um OrçaO Sr. José Eduardo- Permite-me V. Ex• Um aparte?
mento monetário no Banco Central que não passa pela crítiCa
O SR. ALBANO FRANCO - OuÇo o aparte do nobre ou análise do Congresso Nacioral; sequer passa pela análise,
Senador José Eduardo.
pela crítica do Tesouro, do Ministério da Economia; está resO Sr. José Eduardo- Senador Albano Franco, em boa trita à administração do Banco Central, o que é uma distorção
hora V. Ex~ traz à discussão, neste plenário, as propostaS enorme dentro da economia, dentro das melhores técnicas
enviadas pelo Executivo, e que são o assunto da maior impor- de administração pública. O Banco Central gera lucros enortância, hoje, no cenário nacional. Mas, analisando esse qu~dro mes às custas do_ Tesouro Nacional; e é um dinheiro que,
em que -o País vive, visualizo '? povo biasileiro, nós_ t_o?os, por destinação constitucional, é aplicado na amortização da
como os judeus no deserto, perdtdos, perambulando, dtngtd~s dívida interna, quando esses recursos ou parte deles deveriam
por Moisés, que não sabiam o rumo a tomar, e por maxs ser aplicados em investimentos produtivos, em investimentos
de 40 anos perambularam, até que lhes apareceu o Senhor que viessem a contribuir para o aumento da produção. Não
e lhes indicou o caminho. Lam""ntavelmente, em nossos tem- entendo por que, com tantos economistas que conhecem esta
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problemática, que têm passado pela administração pública,
não há uma análise mais profunda desta questão. Não sei
se é porque não enxergam a floresta toda, ou se, por questões
de formação universitária,-aplicam regras estritamente monetaristas na administração do Orçamento do Tesouro. Mas,
em meu entendimento, o gargalo da questão, o nó que garroteia a administração do Orçamento nacional está nesta questão
r parte dos recursos do Orçamento nacio-nal. E é sobre esses
pontos que se devia voltar a atenção do Presidente da República na busca de um entendimento, porque, primeiro, temos
de tratar do hoje e do amanhã para,_ depois, tratar das emendas
à Constituição, que trarão resultados de médio e longo prazos.
Primeiro, prccisarrlos resolvei os problemas dos dias de
hoje, para termos condições de resolver os problemas do dia
de amanhã. Sem: um entendimento sobre esse Qrçrupento,
que vai nortear a po1ítica económica do próxlriiO ano, e mesmo
que se chegue ~ um entendimento sobre os. programas de
1993 e 1994- não chegaremos a 1993 e 1994- não vamos
atravessar o ano de 1992. Dou meus parâbens, mais uma
vez, a V. Ex~ por trazer o tema à áiscussão,"pela oportunidade
do assunto, comu são sempre pertinentes aS ·s·llifSTnterVeiiÇOes
nesta Casa.
·
· - - --· ·
O SR; ALBANO FRANCO--' Nobre Senador José Eduardo Vieira, o aparte de v. Ex'! vem engra.ndecer o.nosso pronunciamento e podemos até mesmo afirmiu que é com a colaboração· e ·co.tn contribuição de homens como o Senador José
Eduardo Vicifa que vamos eriXergar as flore~tas.
"Mas V. Exi abordou 1 com niuita oportunidade e com
~~ita· Val~dade,. 3 questão delicada,: complexa e urgente do
Orçamento. V .. Ex~ que, em pouco tempo, aqui no Senado,
granjeou o respeito, a admiração e o conceito de todos os
seus pares pela sua seriedade, pela sua capacidade de trabalho
e pela su~competência, V. Ex~, que é um dublê d~_po_lítico
vitorioso e" empreSário vitOrioso, abordou, também com mui_ta_
propriedade, a questão do sistema financeiro principalmente
os relativos aosjuros da d_í~ida inte_rna quando tudo isso aumenta, piora o reaquecimento da e.conomia brasileira.
·Realmente, h.á.scmelhança no-QQSSO pensamento, nobre
Sehádor José ,Eduardo Vieira, ·porque é prioridade, e o Governo tem que encontrar a fórmula dentro dess.e entendimento, dentro dessa._ objetividad~ necess~ria para, o acoido
referente à reformulã.çãO-orçãmentária e finariceira d3.r Certo.
O País não pode deixar de voltar a crCscer.
O Sr. ~onan-·Títo __:__ Perm-iie-me \i. Ex~ um aparte?
O SR- ALBANO FRANCO
prazer.

=--,~Ouço

V. Ex' com. muito

. O Sr~ ROnan Tito - Sen~dor Albano Franco, não posso
ficar calado quando ouço as-palavras "entendimento~·, "acordo", "pacto", mesmo porque penso que·essas··r;alavras, ·neste
momento·, são unanimidade nacional. No entanto, corremos
um risco muito grande de_ pronunciar· uma palavra e repeti-la,
principalmente nos momentos de crise. O escritor frari.cês,
Jacques· Maritain, nos chama a atenção para a distorção dos
vocábulos à medida que vai sendo repetido. O grande Goebbels, o homem da comunicação; disse que uma mentira·repetida diversas vezes acaba tendo conotação de verdade. Com
relação ao entendimento, já fiz alguns discurso.s,~ com n_IUitos
apartes, tendo dado entrevistas na teleVisã-o e em jorOais a
esse respeito. Mas tenho medo de já não estar compreendendo
o sentido· da palavra "entendimento", porque se falou muito
em entendimento e depois veio para cá UID "Emendão". Disse-
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ram: "O entendimento é o seguinte: aprovem isso". Diante
disso, então, resolvi recorrer ao famoso dicionário. Se. _eu
não perturbar esta seleta assembléia, gostaria de ler pausadamente o que quer dizer ""entendimento" .. Depois q!Jeço ler
também o significado da palavra "pacto", porque inicialmente
falávamos em pactuar e ficou famoso o pacto chamado .de
Arco Constitucionale, na Itália, no Pós-Guerra, em que os
partidos de extrema esquerda se sentaram com os partidos
de extrema direita e fizeram um pacto. Talvez os mais famosos
acordos da História mundial recente tenham sido os Pactos
de Moncloa, que muitos teimam em pronunciar no singular.
Na realidade, são diversos pactos, mais de 20 ...0 acordo de
Portugal. ou Pacto de Portugal também permitiu que esse país
saísse daquele momento de dormência, de enorme crise e
entrasse para a democracia. O México, há pouco tempo, fez
um acordo entre partidos. Vamos ver o que diz o nosso dicionário "Aurélio" sobre "entendimento":
S.m.I. Filos. Faculdade de compreender, de pensar ou de conhecer. (Define-se esta faculdade ora como
a fonte do conhecimento verdadeirO, e então. é oposta
à sensação ou à imaginação, ora como ·a faculdade
de conhecimento cliscursivo e, neste caso opõe-se à
razão, que curnphrá úffià ~elapa·-superíor dé coDhecimento. 2. Juízo, opinião: "No meu entendiniento, Cruz
e Souza é um grande poeta". 3-..C.ombinaç<'io, acordo,
ajuste: '"'[rei amanhã, confon:ne o nosso entendimento."
Entendimento, então, segundo o Novo Dicionário Aurélio - se_ ainda não foi. revogado, pois se pretende revogar
praticamene toda a nossa COnstituição - , ·quer dizer as pessoas se sentarem e se entenderem. O que significa isso? Nao
quer dizer votação, não quer dizer imposição de uma idéia.
Srs. Senadores, é função precípua e indelegável do Congresso
Nacional elaborar a Constituição c modificá-la. Pode -o. Presidente da República""mandar para cá uma emenda constitu·
ciona!, sobre a qual o Congresso se pronunciará de maneira
de:CinitlVa, sim ou não. Sobre a palavra "pacto" - prefiro
a palavra "pacto" â palavra "entendimento" - diz Aurélio
Buarque de Holanda Ferreira: '"'ajuste, convert~ãó, contrato,
constituição". A Constituição, Srs. s·enadores, é o maior pacto
de todos, é um pacto por excelência. Desconstituir, portantó;
não é pactuar, _é despactuar. E prossegue_ Aurélio em sua
definição: uPacto adjeto: contrato acessório. PactO de sangue". Tudo isso quer dizer entendimento. Os lados se encontram e começa o entendimento, o pacto. Vejamos o que quer
dizer o verbo "pactuar": "combinar, ajustar, contratar, estipular, convencionar", entre outros conceitos. Eu não estava
querendo ler a seqüência para não parecer que estava fazendo
ironia. Consultem o DicionárioAurélio, por favõf. Vou dar
a seqüência, para que V.. Ex~s_não digam que parei no meio
da leitura. O Novo Dicionário Aurélio tem na sua· página
1024 uns exemplos~
'"'Os bandidos pactuar3'-_m o assaltC!_para o dia seguinte"·2. Faze! ·pacto: Domingo~ Fernan~.~s. Çalabªr
pactuou Com os· invasores holandeses, sendo por isso
condenado à forca. 3. Transigir, condescender: Ho:
mem de bem não pactua com bandidos. Conjuga-se
como averiguar. Fut. do pret. pactuariaJ pactuária, paC~
tuário. ''
Senador Albano Franco, pactuar não é cooptar. Não é
uma parte determinar à outra o que f.azer, mas é entrar em
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acordo despido de suas vaid_ades. O Senhor Presidente da
República disse muitas vezeS, e o disse bem "fui eleito". Nós
também o fomos. Sua Excelência foi eleito para cumprir o
seu programa, disse muito bem o Senador Mário CovãS. Esse
compromis_so maior que o Presidente F~rnando Collor de Mello fez com a sociedade brasileira não pode Cumpri-lo. Por
isso, a meu ver; tem toda a raz:ão de apelar para um pacto,
para o entendimento, para um acordo. Mas esse acordo deve
ser feito. Em todo lugar do mundo se faz através dos partidos,
porque eles são partes da sociedade, Portanto, todos os partidos juntos devem representar a sociedade. Paçto_entre patrões
e empregados para resolver o problema do País não resolve.
V. EX' é patrão e eu também. O que quer o patrão? É pagar
mehos, ganhar mais, quer pagar menosjuros e impOstos·. O
que quer o empregado? Gã.nhar mais e trabalhar menos. É
evidente. Se houver acerto apenas por um lado, o País fica
prejudicado. Em todo acordo em que apenas patrão e empregado decidem o problema do País, quem perde é o País.
O local do pacto é o CotlgfeSsO Nacional, através dos partidos
políticoS, évidente que por iniciativa do Presidente d_a República, porque é um regime presidencialista. Até af elogio demais a atitude do Presidente da República, porque Sua Excelência está bem intencionado quando diz que quer- o entendimento, que quer pactuar. Apenas penso que houve aí um
desviO de entendimento na sua conotação, um desvio de compreensão do que significa a palavra "entendimento". Outro
dia, estivemos, nobre Senador - e tenho a impressão de
que V. Ex~ também esteve"""':'"' na casa do Presidente do Senado,
com miCrofOrie baixinho, sem a imprensa, e vimos 66 Senadores muito bem comportados; não-ouvi voz discordante alguma em nãó :pactuar. TodoS queríamos pactuar, mas todos
colocamo~ algumas premissas, porque, se não, seria a cooptação, e a primejra das premissas _é a_ austeridade, a segunda
é transparência e a terceira é cada um abrir mão de alguma
das suas prerrogativas. ·o Presidente foi eleito pelo voto popular; nós também. Muito obrigado.
O SR. ~LHANO FR~NCO - Nobre Senador Ronan
Tito, V. Ex•, com sua inteligência privilegiada, não só vem
abrilhantar este pronunciamento nesta tarde como também
vem nos prOpiciar aprimOi"a:mento, principalmente nos nossos
conhecimentos. V. Ex~ teve oportunidade d_e se referir à questão dos vocál;mlos, citando o filósofo cristão Jacques M-ªritai_n.
É verdade, V. Ex~ teve oportunidade de ler no dicionário
o que significa "pacto", o que significa "entendimento". Eu
até poderia acrescentar, conforme di_zia_neste prOnunciamento
desta tarde, a palavra "trégua". Mas, efetivamente, V. E~,
Senador Ronan Tito, deferide o pacto jurídico.
Voltando a novembro de 1984, era candidato à Presidê.ncia da República o Dr. Tancredo Neves, seu querido companheiro e de quem V. Ex• foi ilustre colaborador no seu
governo, inclusive na área _mais nevrálgica, na Secretaria do
Trabalho. Todo o povo mineiro admira e reconhece o trabalho
de V. Ex•
Naquela época, exercendo a Presidência da Confederação
Nacional da Indústria, convidei a comparecer ao encontro_,
realizado no Rio _de Janeiro, da indústria na.cional, o Presi:.
dente das OrganizaÇõe~i"Empresariais Espanholas, o Secretário-Geral do Partido Comunista, o Secretário-Geral do Par. tido Socialista e os_ dois lfçleres sindicais mais "ifnportantes
da Espanha.
Efetivamente, também concordo em um aspecto que V.
EXi citou e que, hõje; é realmente o problema do Brasil:
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primeíro tem· que haver o pacto político, _como na Espanha.
O Pacto de Moncloa foi, inicialmente, político, depois, sucederam-se os acordos confederais entre as classes empresariais
e a dos trabalhadores.
É esse o meu objetivo na tarde âe ·hoje. Temos que
ter compreensão, desprendimento. Ao ouvir V. Ex~, que aqui
representa o PMDB, senti a disposição de todos os partidos
com assento nesta Casa em contribuir, ouvir os Objetivos do
Presidente da República e colaborar ·para sairmos desta crise
que a- Nação brasileira enfrenta hoje ..
Muito obrigado, Senador Ronan Tito.
O Sr. Eduardo Suplicy - V. Ex• me permite um aparte?
O SR. ALBANO FRANCO - Com muito prazer, nobre
Senador Eduardo Suplicy.
o· Sí-. Eduardo Suplicy - Prezado SenadorAlbano Franco, pedi a palavra apenas para reiterar e tornar mais explícita
a posição do Partido dos Trabalhadores no que diz respeito
à questão do entendimento e da necessidade de se discutir
os problemas nacionais, inclusive, as mensagens do Executivo,
a que o Partido dos Trabalhadores tem se mostrado aberto,
pois que esta é nossa responSabilidade enquanto representantes do povo. Não acreditamos, entretanto, na maneira como está o Governo a -convidar diversos partidos para compor,
eventualmente, até um governo de coalizão. Não acreditamos
na necessidade e na possibilidade de estar o Partido dos Trabalhadores no âmbito desse entendimento e dessa coalizão. Queremos deixar niuíto claro que a nossa eXpectativa é d-e estarmos
contribuindo com a Nação, colOcando, com clareza, os nossos
f)ontos de vista, procedimentos-e os valo-res que defendemos,
bastante diferentes daqueles qlJ.e levaram o Presidente da República a ser eleito e que e.stão caracterizando a sua ação,
seja no âmbito administrativo, seja· no desenrolar da política
económica. Discordamos, frontalmente, da forma pela qual
o Governo tem procurado utilizar-s-e·da recessão, cOmo maneira de combater a inflação; critieálilt>S o. desemprego, a maneira
por que tantos tiveram os seuS salárioS arrochados e outros
foram desempregados, o modo, enfim, Como tem- Se caracterizado a ação da política económiCa."Aqui estaremoS lutando
por aquilo Que acreditamos em termos da construção de uma
politica económica mais civilizada, que leve em cont~ tanto
a voz dos trabalhadores quanto a do próprio segmento etrtpresatial, rifas com maior eqUilíbrio em relação ao que tem sido
realizado pelo Governo. A nosso ver, é importante que isso
fique registrado para não parecer que todos aqui queiram
participai do entendimento, tal como _o Governo tem colocado, de vez que, em muitos termos-, ·a posição- do partido dos
Trabalhadores é divergente. Embora aqui sempre estejamos
querendo debater as proposiÇões, entendemos que cabe ao
Governo e aos Partidos que o defendem se pautarem não
apenas pelas proposições governamentais, mas também pelos
nossos trabalhos, fazendo com que também sejam examinadas
as nossas proposições, inclusive às da Oposição, e não apenas
aquilo que o Governo envia ao CongresSo Nacional.
O SR. ALBANO FRANCO - Nobre Senador Eduardo
Suplicy, com o espírito público que lhe é peculiar, V. Ex\
com _seu_ aparte, valqi"iZa est~ ptonu"Qciainellto.
Aproveito para fazer duas observações acer-ca do que
V. Ex~ se referiu. Ao discordar apenas da forma, V. Ex~
nos dá confiança e esperân~i'nir contribuição do seu partido
a esse entendimento. E importante ô _Seu espírito-democi"ãtico
em querer ajudar, no Congresso, a·saírmos dessas dificuldades.
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eNtra semelhança do pensamento de V. Ex• em relação dos, a Alemanha. O Japão, cujo território caberia cerca dê
à indústria brasileira é _quanto à questão da re_cessão. Ninguém 23 vezes dentro do território brasileiro, é auto-suficiente eril
maís tem combatido a recessão, ninguém mais tenl protestado arroz, base da alimentação nipônica, produzindo ainda batata 1
contra as medidas recessivas do que a indústrfa brasileira. hortaliças e frutas. Isso, num território extremamente montaV. Ex~ reahnente, ao discordar também da forma da recessão, nhoso e recoberto de florestas, que abriga população da mes·~
ma ordem de grandeza que a nossa -123 milhões de habitan~
pensa como a indústria brasileira.
Agradeço a V. Ex• pelo aparte, nobre Senador Eduardo tes, em 1988. Além de tudo, aquele país financia e presta"
Suplicy.
assistência técnica à agricultura praticamente no resto do munSr. Presidente, Srs. Senadores: - -do. É tão vital para a humanidade a prod_ução de alimentos
É urgente acertarmos tudo agora. Nunca a Nação preci- que a Organização das Naçõe-s Unidas criou a FAO, organismo
sOu tanto de esforços conjJ.!gados; Empresários, cOrporati- destinado exclusivamente à agricultura e à produção.
vistas e políticos estão -se-ndo chamados a ceder em nome
Falta tomarmos a firme decisão de caminhar no rumo
de um ideal bem mais alto: a salvação de 150 milhões de certo. O Brasil, quando quer, pode. Exemplo disso é a indús. brasileiros. Ajudemos o Presidente da República nessa taref_a, tria nacional do álcool. Vencendo resistências e ceticismos
fortalecer o Presidente é fortalecer o Brasil.
Era o que aquém e além-fronteiras. Implantamos aqui um modelo enertinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!_)
.. gético alternativo que é hoje exemplo para o-mundo. For
preciso derrubar muralhas- e nós as derrubamos. Foi neces;..
Durante o discurso do Sr. Albano Franco, o Sr,
sário criar tecnologia de producão e de transformação - e
Lucídio Porti!lla, Sup(ente de Secretário, deixa a cadeira nós soubemos criá-la. Foi preciso coragem de buscar soluções
da presidência, que é ocupada pelo _Sr. Meira Fil~_o,
novas - e nós provamos ter essa coragem. ~Há quem diga
Suplente de Secretário.
· -·
que a cana-de-açúcar tomou o lugar da plantação de -·grã-os_,
Durante o discurso do Sr. Albano Franco, o Sr.
prejudicando a produção de alimentos. Afirmo, ao contrário,
Meira Filho, Suplente de Secretário, deixa a cadeira que nos sobra terra para abarrotarmos nossos paióis e nossos·
da presidência, que é ocupada pelo Sr. Carlos De'Carli,
silos e ainda, de quebra, exportar alimento para meio mmrdo.
29 Vice-Presidente.
Falta decidirmos no momento certo. Agricultura é ativiO SR. PRESIDENTE (Carlos De'Car.lí) - Concedo a dad~ s~zonal, comandada pela natureza~ Hª- tempo certo de
palavra ao nobre Senador Levy_J?ias:
arar, de corrigir, de plantar e de colher. Está chegando-_()
O SR. LEVY DIAS (PTB. - MS. Pronuncia o seguinte fim do tempo de definirmoS a ·safra 91192. ConsideraOdo-se
discursO) -Sr. Presidente: Srs. Senador~s, os _fat<?~-e~_ curso as intenções de plantio a partir das encomendas de máquinas,
na União SOviética são' -e-Serão ainda, por muítos ãnos,~ tema calcáreo, adubos e defensivos, a expectativa dessa safra assus-:-_
ta. Enl julho/agosto de 1990 foram vendidos no Brasil quase
de reflexão de toda ordem.
Que razões terão levado aquela potência nuclear e aeroes- ·sete mil tratares. No corrente ano, os pedidos no mesmo
pacial à derrocada que hoje presenciamos? Abordar todas período mal ultrapassam 2.800 unidades. De 417 colheita,
elas seria impraticável,~inoportuno e fora dos propósitos deste deiras vendidas em 1990, caímos para 10 em 91. Na safrã
pronunciamento; Detenho-me numa delas, a·meu ~era mais 88189, a produção de sementes melhoradas cresceu pouco mais
importante e, sem dúvida, extremamente didática para nós de 10% em relação à safra anterior, já nas duas subseqüentes,
houve queda de 19,3 e 6,7 pontos percentuais, respectiva.:.
brasileiros.
.
_
~
--·
A causa a que me-refiro _é o errC? da áefiiiiçclo de priori-_ mente. Tais índices se referem a sementes de algodão, arroz~
dades. Em algum momento da corrida armam~ntist~ _e ipter- feijão, milho, soja, e trigo. Estima-se este ano uma queda
planetária, os dirigentes soviéticOs se._esquecetam--ae qi.Ie ne- superior a 15% na venda de fertilizantes e defensivos, em
nhuma potênCia ·sobrevive sem U!lJ.a ade_quada produ~o de relação à última safra. Os itens analisados refletem diretaalimentos. Apta a destruir váiiãs vezes a terra com seu poten- rriente a agricultura nacional que _emprega tecnologia de vancial nuclear, a União Soviética se vê na humilhante situação guarda, afetando, também diretamente, os níveis de produtide ter que pedir ajuda ao mundo ocidental para seus 350 vidade, estamos, pois, reçuando enquanto o mundo avança.
milhões de pessoas terem o que comer no inverno que já
O caderno "Agrofolha-'', do jÔrnal Folha de S. Paulo;
vem chegando. Acossado pela ameaça da fome, o povo se traz estatística muito grave so_bre o milho_. Em 1981, o Brasil
armou de paus, pedras e determinação, enfrentou blindados produziu 21,2 milhões de toneladas em 11,5 milhões de hectae implodiu uma das mais formidáveis máquinas de repr~ssão res. Nesse ano de 1991, colhemos 21,3 milhões de toneladas.
em 11 ,3 milhões de hectares plantados. Nessa mesma década,
social de que já se teve notícia.
Guardadas as proporções e as diferenças _históricas, geo_- em que reduzimos a área plantada em 2% e estacionamos
gráficas e cu1turaiS, devemos, com urgênç_ia, mir;:tr-nos no em termos de produção, a população brasileira cresceu algo
exemplo do leste europeu.
em torno de 70%.
O Brasil detém todas as condições para tornar-se um
Em pouco tempo, seguindo neste ninlO, vamo_s-importai
dos grandes produtores mundiais de alimentos. Temos terra
agricultável em abundância. Temos recursOs hfdricos invejá- tudo o que com~mos. É C?Ste o ~nho para chegarmos ao
treis. TemoS'clima favorável O ano todo. TemOs estrutura· de Primeiro Mundo? Só se estamos dando a volta por trás, para
pesquisa e extensão rural. Temos iitdústria- de _f~rtili-z~ntes, entrarmos pela porta dos fufldos.
"defensivos, máquinas e-imJ)lementos. O que no~ falta? __ _
O Sr. Jonas Pinheiro- Senador Levy Dias, concede-me
Falta conscientização sobre a importância do problema. V. Ex~ um aparte?
É- muito m·ais que acáso ou coincidência o rato -de que as
O SR. LEVY DIAS- Pois não, Senador Jonas Pinheiro~
grandes economias de nossa era pertencem a grandes produtores agrícolas, com-o a França, a Inglaterra, os Estados Uni- é uma honra.
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O Sr. Jonas Pinheiro- V. Ex• traz à Casa, nesta tarde, suÇsidi_am a agricultura._ Há uma segunda razão para o subSidio, razão que pode ·ser" àpenas àceSsório ·para OS tícôS,")nâs
assunto da maior i.rppOr1ância: Creio eu, CQIDO__ ac:r5!dita V.
Ex\ que passa pelo caminho da produção de alimentos uma que ~ssume, para nós brasileiros e para o BraSil, um caráter
das principais alternativas para que o nosso País saia da crise, essencial: subsidiar é, sob todos Os aS-pectOs; ffiU.ítO mais barato
porque ela não será superada em um ou dois anos ela se do que importar. Vejamos o subs"ídio à agricUltura como ~bs
av!zin~a e trará conseqüências para os próximos qt.fatr~,cinco, tituição de importações, e qualquer dúvida sobre o assunto
·
sets, Oito, dez anos, caso providências saneadoras e medidas vira fumaça.
corretivas profundas não sejam adotadas de imediato_. V. Ex•
O Sr. José Eduardo - Permite-me V. Ex~ um aparte?
ven: de um Estado emjncntemente agrícola e o_ representa
O SR. LEVY DIAS- Com muito prazer, nobre Senador
m~mt? bem__n_csta_ Casa. Tenho notícias auspiciosas ·ae providencias tomadas pelo Governo, segundo informaçõeS que che- José Eduardo.
garam recentemente, aLiás, como_ fruto até da§. preocupações
de V. Ex~, que foram expendidas, citadas e comenfãdas, junto · · O Sr. José Eduardo- Congratulo-me com V. Ex• pela
a lideranças expressivas representativas do Governo, que pare- oportunidade do pronunciamento_ e endosso a sua preocucem ttl-:las transmitido ao Presidente, que chegou a sensibili- pação com relação ao problema da agricultura nacional e com
zar-se, segundo soube, como rcsultado. __dessas ob~~rvações, a exigüidade do prazo, de no máximo três semanas, para
e de_tenninou providencias no sentido de aume_ntar as verbas a região Sul do nosso País formular !J.ID progrma que reverta
para custeio e plantio de produtos agrícolas. Regozijo-me -· essa-situação. Concordo plenamente com V. Ex~ em que,
com V. Ex", parabenizo-o pelas suas preocupações, que já se as medidas que venham a ser tomadas, como já anunciam
estão surtindo efeito, pela notícias que temos, o que faz renas- algumas áreas do Governo, não forem corretas, elas não surticer as_nossas esperanças._E, solidário com V. Ex~', com as rão_os efeitos esperados. Corremos ó riscO de assiS(ir a anúnsuas. apreensões c com o povo do seu Estado~ yenho ao enCon- cios de medidas que não proporcionaram o aumento da produtro do seu pronunciamento, emprestando inteira solidarie- ção, tão necessário ao abastecimento interno. Lamentavelmente, a situação é caótica, por falta de. uma política agrícola,
dade.
isto há cerca de dois, três anos, o que vem contribuindo para
O SR. LEVY DIAS - Agradeço a V. J;:x• pelo aparte, ~queda da_produção _agrícola nacional. Chegamos a um ponto
Senador Jonas Pinheiro, que enriquece o meu pronunciamen- tal que, hoje, o Governo não detéiii- rienhum estoque regulato. Sou daqueles que acreditam que deve haver urgentemente - dor do abastecimento interno. Em cohtrapártida, os produuma ação do Congresso Nacional, e cabe nós, daqui_ do tores de trigo estão coin seus arriiazéns, com seus silos lotados
Senado, uma ação contundente, po_rque o Goy__e_rn_Q_ d_i_spõe e não há quem compre, porque foi importado trigo da Argende três semanas apenas para~ tornar uma decisão, pãra: que tina. Esta situação, que leva muitps·agricultores ao desespero,
em nada contribui para restabelecer. a confiaJJ.,:a do agri~ultor
a safra de 91192 não redunde em novo ffacaSso. . - __ ~-o
Registre-se, em tempo, que o Ministério da Agiculuras no anúncio de umã nova política agrícola. E preciso muito
é_ irise"nto de culpa quanto a essas distrib_uições. O Ministro mais do que rluas ou três medidas de afogadilbo, _de tentativa
Antônio Cabrera tem-se revelado um homem sério e excelente de, precipitadamente, resolver o problema da agricultura. É
administrador. Além de profundo conhecedor do iamo·. ACon- óbvio que é uma qu-estão de mais dinheiro; é uma questão
tece que, no Brasil, o djnheii"o para a agricultura é controlado da redução das taxas de juro_s, é uma questão de preço mínimo;
pelo Ministéri.O dã EcOilOro_ia, Fazenda e Planejame_nto, que é unta questão de- muito mais do que subsídios- redução
tem poder de cortar, de contingenciar, de desviar para outras de impostos. V. Ex~ tem .razão quando anuncia _que todos
áreas recursos vitais à produção de alimentos. Sem ser alarmis- os países do mundo subsidiam a sua agricultura. No Brasil.
ta, vislumbro um quadro extremamente neg~tivo para ~3 agri- além de não se subsidiar, taxa-se a agricultura. É preciso,
cultura em 91/92, cã.so medidas corretivas profundas não sejam então, que, nessas medidas a serem anunciadas, o Governo
leve em conta não só a_ taxa de juros ou ~a disponibilidade
adotadas de imediato.
de
recursos, mas também o preço _mínimo, a questao da taxaDuas são as princip-aiS -CaUsas apontadas pelo Setor agrícola para esse estado de coisas:_ dinheiro pouco e caro. En- ção e, principalmente, medidas que possam merecer a confian_quanto o mundo desenvolvido subsidia a produÇão de alimen- ça do agricultor de que as regras do jogo não vão ser mudadas
tos, o GoVerno brasileiro deixa o produtor entregue ãs leis -daqui a três, quatro ou s_eis meses, quando o agricultor estiver
de mercado_. Q __ r~su.ltado de tal prática não poderia ser dife- colhendo a sua safra. Isto evidencia a _gravidade_ do problema,
rente: quando a safra é boa, os preços caem e o prorlutor porque, além da falta de recursos e d~ mecanismos agrícolas
mal paga os custos. Se a safra é ruim,_ os preços sobem mas para seu financiamento, existe tamhém a questão da cre_dibilidade a ser restabelecida e_ restaura.d~a. Então,.congratu.Io-me
não há produto suficiente :.. . . . e o piejilfzo é certo. A razão por que os países ricos, esses ·prii1cipa1mente, com V. Ex• pelo seu pronunciamento, chamando a atenção
subsidiam em larga escala a agricultura é me(idjanamente do Governo para esses pontos. Espero que este seu apelo
clara: agricultura é produção d,c comida. E produção de comi- em prol da agricultura brasileira encontre a correspondência
da é problema tipicamente social, ou seja, problema de gover- das autoridades. Muito obrigado.
O SR. LEVY DIAS:..::: Nobre Senador José Eduardo,
no. Logo, o governo é, nõ núni.mo, sócio do produtor. A
atividade agrícola impõe, nos di ver~~- modelos Ô~A~&taQ_o_capi sou testeniunha do s~U trabalho e da sua ação corno rePresentalista, uma parceria híbrida, em que sócio-prOdutor busca tante de um dos Estados de maior.produção nacional, que
o lucro financeiro como rt"!torho pelo seu trabalho e pelo em- é o ~rande e poderoso Paraná, e que tem sensibilidade para
prego de seus capitais, enquanto o sócio-governo terri na satis- o prõblema.
fação da necessidade social o seu retomo._ I$oso to_rna o subsídio
-'--"- ~ gr~nde dificul_dad_e que encontrei em Brasílía fó't cõüseao setor agrícola justificável sobre quaiCJUei o-utra·ã.tiVidade guir sensibilizar áreas do _GóVerri6 -para qtie'stoes· fógicas~-óbeconômica. Por isso, todos os países politiCamente avançados vias, como é o caso da agiiCultura.
-_
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Tive-alguns encontros com a Ministra Zélia Cardosá-de
· Mello, quando Ministra, e havia uma inseiíSibi}idade total.
S~ Ex• só tinha uma meta: baixar a inflação. Se para baixar
a inflaÇão fosse preciso morrer a população brasileira, que
morresse, porque era a __única meta do Govemo__e mais nada.
Cansei de converSar. Tive alguns encontros, até certo ponto,
constrangedores com a Ministra e_ não consegui sensibilizá-la,
o que veio, naturalmente, redundar no grande fracasso da
última safra agrícola.
.
,
O Brasil importar alimentos, Senador José Eduardo, é
questão de vergonha para nós. Nós que temos todas as condições de exportar alimentos. E, como sabemos,- soniente este
ano a importação de alimentos consumiu 2 bilhões de dólares
do TesourO, quando sabemos que hoje, por exemplo, faltam
500 milhões de dólares para que o Banco do Brasil possa
financiar a nossa agricultura.
Agradeço de coração a-v. Ex' pelo aparte, que enriquece
o meu pronunciamento~ Desejo que este aparte e este pronun~
ciamento cheguem aos ouvidos do Governo.
~
O enfoque sobre a agricultura tem que mudar já. Se
tivermo~ que parar a linha vermelha, do Rio de Janeiro, vamos
parar. Isso afetará a vida de 5% dos brasileiros. Se temos
que parar a linha verde, de São Paulo, paremos.- Isso prolongará o desconforto de 6 a 7% da população naci_onal. Se
tivermos que parar os Ciac,-pafeinos ioga. Ca-da _Ciac prevê
o atendimento à. 750 Crianç.as, o que, perante- os húmercis
de nossas enonnes carências educacforiaiS e de assistênciã à
infância; muito·pouCo-siirtífiCa. >--~
--

0 que não pod"êiitos faZer é deixai-de plantar. Ó q·ue
não podemos é deixar de produzir comida. O que não podemos
é abandonar o produtor à sua próPria -sorte. O tecurso que
faltar agora para a ãgrlcultura significà'-alimento a menos no
mercado em 1992. Impossível deixarmos para daqui a 60 dias.
Se tardarmos ainda mais, os 155_milhões de brasileiros, ou
seja, o Bi'asíl corria uiii todo, nao terão o que co-mprar para
comer no próximo ano; Ou o govern-o vai ter, na melhOr
das hipóteses, que comprometer todo o saldo de exportações
na compra de comida. E todo o esforço económico brasileiro
terá sido inútil.
Levemos nós, do Senado, esse_ alerta a-todo_s os níveis
do Governo. É hora de apoiarmos iOéondicionalmente a virada de rumo imprescindível e inadiável. A hora é de plantar.
Pensar, discutir, planejar, só se for para as safras de 92/93
em diante.
~
Temos que agir -ágora, Será indhor e maís fácil, muito
mais, do que nos explicarmos depois. Melhor para nós. Melhor
para o Brasil.
O Sr. Louremberg Nunes Rocha- Senador Levy Dias,
me permite um aparte.
o SR. LEVY DiAS' _:::_ Pois nãa, s'enador Louremberg
Nunes Rocha.

V.

Ex~

O Sr. Louremberg Nunes Rocha - Nobre Senador, o
pronunciamento de V. EX" é importante em si pelo conteúdo
que traz à consideração desta Casa. V. Ex~ tem se notabilizado
nas reuniões, na sua atuaçãoparlamentar, pela defesa intransigente da agricultura. Isso é muito importante hoje_. Não é
possível se falar _em entendimento nacional sem que se fixe
aquilo que é pri0ritár1o pata o Brasil. O discurso de V. Ex•
vem num momento muito_ oportuno, porque coloca para a
Nação a necessidade de que este País fixe o que é prioritário:
Só poderá haver entendimento na medida em que as partes
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collsigail). acordar- sobre o'_qlle é prioritário para o Bra-sil.
Sem isso, é impossível qualquer entendimento. O alerta que
V. Er lança no sentido da valorização do setor agrícola é
terrivelmente importante nesta hora e tem que balizar um
eventual entendimento que possa ocorrer neste País. Se não
tivermos o que é claramente prioritário, não teremos base
para chegar a um entendimento. Certamente que os CIAC
não são hoje, dentro do quadro da educação nacional, algo
prioritário. Há muitas coisas prioritárias na educação, mas
CIAC não são. Se considerarmos, ao mesmo tempo - e V.
Ex~ já lembra isso-, que'cada CIAC atenderá a 750 crianças
a um _custo não calculado, até agora, a cargo das prefeituras
municipais, temos que redeímir esse um bilhão e trezentos
e trinta milhões de dólares apenas para o orçamento do ano
que vem dirigido aos CIAC, para não se falar na linha vermelha e na outra linha. Porém, entendo que o discurso de V.
Ex~ serve para direcionar eventuais entendimentos que possam
ocorrer neste País, mas, principalmente, deixar muito claro
que um setor como a agricultura é prioridade número um
-para este País. Por isso, parabenizo_ V. Ex' pelo seu pronunciamento.
· O SR. LEVY DIAS- Muito agradecido, Senador Louremberg Nunes Rocha. A meu ver, a sua intervenção coloca
mais luz sobre o problema.
Estamos acostumados a ver, todos os dias, pela imprensa,
que o Presidente Fernando Collor de Mello gerencia uma
empresa em con~rdata: ~ogo, trata-se de um problema de
gerenciamento. E quando se gerenda uma empresa em concordata, tem-se que direcionar os recursos apenas para projetas prioritários, como disse V. Ex~ E linha vermelha, linha
verde, CIAC, não são projetOs prioiitários.
No meu entendimento, o prüneiro projeto proprietário
é a agricultura; o segundo, a m~lha rodoviá;ia_Qactonal. Temos
um património gigaritesco de rodovias federais completàmente
abandonadas, perdendo-se, por falta de recursos. Hoje, foram
destinados 600 milhões de dólares para a Embraer. Sabemos
que esta empresa não tem condições de concorrer com as
grandes empresas de aviação do mundo. Logo, não adianta
o Tesouro Nacional subsidiá-la._ Logo, não é projeto prioritário. Um bom gerente coloca como projeto prioritário a alimentação, que é o qi.ie abordo hoje no meu pronunciamento.
Agradeç.o de coração a V. Ex~ pela intervenção, que vem
enriquecer o meu discurso.
O Sr. Affonso Camargo- Permite-me V. Ex~ um aparte.
O SR. LEVY DIAS - Concedo o aparte, com muita
alegria, ao meu Líder Affonso Comargo.
O Sr. Affonso Camargo __: Senador Levy Dias,-V. Ex'
sabe que fala pela nossa bancada. Aliás, a nossa Bancada
está aqui presente. Infelizmente, as nossas sessões são assim
mesmo. Quem discursar no final da sessão, acaba falando
para poucos Senadores; mas V. Ex~ tem aqui os seus_ companheiros. Não é só uma solidaried~de de presença física, mas
também de_ comuphão de idéias_~ Dizem que a educação é
o fator principal do desenvolvimento de um País. Concordamos com isso. Mas há um outro fator, em termos de necessidade das pessoas, que excede a tudo, tanto que nei_T-1 entra
nas comparações dessa classificação;- que é a questão da alimentação, da comida. Não adianta nada levar as crianças
para a_ escola_ aos ~. 6 anos de idadet se nessa ép9_ca elas
Já estão definitivamente com suas mentes comprometidas por
falta de proteínas,-de sais minerais, por falta de alimentação.
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Infelizmente, somos um País de crianças subnutridas. Essa
é uma preocupação permanente. V. Ex~ fala cm nome da
Bancada, V. Ex~ faz eco à voz da agricultura que, infelizmente,
não penetra nos gabinetes dos tecnocratas, que pa-rece q·ue
são à prova de som, pelo menos em termos dei grito clã-agriCultura. E dou aqui um testemunho: em _setembro do ano passado, estive com o Presidente da República. Eu tinha informações do Banco do Brasil de que o dinheiro não estava chegando
na hora certa na mão de agricultor. E quando o dinheiro
do financiamento não chega, a produção não- aparece, V.
Ex~ sabe disso. O Presidente disse: "Tive, hoje pela manhã,
uma informação de que o dinheiro está chegando''. São canais
de informação. Nós, que vivemos com as noSsas bases, que
vivemos com_o setorprodutivo, que vamos àqueles que votam
em nós - o Paraná também é um Estado agrícola, V. EJC'
sabe disso-, trazemos a informação correta, porque conversamos com o agricultor que não recebeu o dmheiro. Mas
o tecnocrata dá a inform-ação ern::.da, -porque Cle quer ser
agradável a quem está governando, no caso, o Presidente
da República. E o que aconteceu é que, logo em seguida,
algum tempo depois, o Ministro da Agricultura e Reforma
Agrária esteve nesta tribuna de onde V. Ex'~ está falando
agora e declarou, para quem estivesse aqui ouvindo, que a
safra diminuiu porque houve problemas climáticos, mas houve, principalmente, falta de financiamento. Então, o Presidente havia sido mal informado. De modo que, veja V. E~,
esse é um problema que se repete e está para se repetir.
Não adianta fazerem contas. O dinheiro tem quC chegar à
mão do agricultor, s_enã_o ele não vai plantar, porque a agricultura é uma atividade de alto risco. Parabenizo V. Ex•, porque
o seu discurso é atual, muito importante. nesta hora, fala
em nome da bancada do PTB.

O SR. LEVY DIAS -Muito ()b_rigado, nobre Líder Affonso Camargo. O seu -aparte enriquece o meu -diScurso. V.
Ex~ também representa o grande Paraná, que é um Estado
·agrícola.
_
__ _
..
_. _
--·-- ___ _
Gostaria de dizer ao Sr. Presidente, Senador Carlos De'
Carli, aos Senadores presentes e às pessoas que nos assístem
que uma das coisas maiS tristes -que- se pode ver IS o- silêncio
no campo. Se as cidades falirem, o campo as sustenta; mas
se o campo falir, as cidades, a linha vermelha, os CIAC,
as linhas verdes, as grandes comunidades se_rão _totalmen,t_e
destruídas. O campo é a vida deste País, é a vida de qualquer
Nação.
O Sr. Oziel Carneiro- Pe!"mite-me V. Ex' um apa~te?
O SR. LEVY DIAS- Com muita horaouço V. Ex•,
Senador Oziel Carneiro,
O Sr. Oziel Carneiro- Senador Levy Dfãs-, ·estava ouvindo o pronunciamento de V. Ex' de meu gabinete e os apartes
que foram dados a ele. Presta V. Ex~ um grande serviço ao
País na tarde de hoje, ao demonstrar aqui que as dificuldades
da agricultura brasileira são a conseqüência de uma açãõ administrativa incoerente e incorreta. Já afirmei também;-da tribuna do Senado, que não existe justificativa para se continuar
importante alimentos subsidiados nos seus países de origem
em detrimento da agricultura nacional, simplesmente porque
os recursos em dólares que são aplicados na importação de
produtos agrícolas, quer da Comunidade Económica, Européia, quer do México, quer da Argentina ou de qualquer
país, representam, sem dúvida, um prejuízo à Nação brasi-
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leira. Primeiro, por-que eVitam que- haja atiVidade produtiva
no campo e, conseqüentemente, ali se fixe o homem e não
haja o êxOdo para as grandes metrópoles, agravando os problemas das suas pe-riferias. Segundo, porque um país que tem
escassez de diviSas n3.0 pode gastar _as suas minguadas divisas
·subsidiando a agricUltura do exterior e taxando feitamente
a sua- agricultura. V. Ex' ouviu aqUi um aparte mUito iMportante, parece-me que do Senador José Eduardo, em que S.
Ex~ dizia que não era importante apenas a fixaÇão de dotaÇões
para ap1icação na agricultura, mas regras permanentes, duradouras, para possibilitar que o homem do campo faça o seu
investimento e possa, com segurança, colher a sua ptbâução.
V. -Ex~. que é de um -Estado essencialmente agropastoril na
sua econbrriia, presta, como disse, um grande serviço à nossa
Pátria. E ·o- faz -exatarrieilte quandO o Governo brasileiro, o
Go"verno do Presidente Fernando_ -Collor, abre os olhos para
ess_e problema. Quando a Ministra Zélia Cardoso- de Mello,
procurada por V. Ex\ declarou que preocupava-se apenas
com o c_ombate à inflação, ela se esquecia "de que nenhum
país sairá de um processo inflacionário se não tiVei" uma pfodução agrícola forte o suficiente para abastecer de alimentos
a sua, população. Meus parabéns pelo belo e importante discurso que é pronu-nciá.do POr V. Ex~ nesta tarde, aqui no Senado.
O SR- LEVY DIAS -Agradeço a V. Ex• pelo aparte,
que é muito iinportan-te, porqUe reflete o pensamento de uma
pesso-a que conhece_ a área, que já foi presidente de banco
e sabe perfeitamente que os recursos da agricultura não podem
apenas ser abundantes, mas devem chegar a tempo e a hora
ao agricultor.
O Sr. Ronan Tito -Permite-me V. Ex~ um aparte?
O SR. LEVY DIAS- Concedo o aparte a V. Ex•
O Sr. Ronan Tito- Senador Levy DiaS, estava em reunião na Liderança do PMDB e pedi licença para sair antes,
porque já tinha conhecimento do discurso de V. Ex~ e não_
podia me furtar de pedir um aparte para dizer que este, sem
dúvida, é o ass~,;nto mais candente. Num país de famintps,
num país de pessoas que não têm o que comer, a agricultura
tem que ser tratada com seriedade. Nobre Senador, sou filho
e neto de agricultores, padeço desse mal de maneira congênita,
e meus filhos também continuam nessa área. No entanto,
diria, com toda sinceridade, que já cultivamos mais de vinte
vezes o que plantamos hoje em termos de lavoura. E tal
fato ocorreu por desestímulo. Tive oportunidade, hoje, de
ler o jornal Gazeta Mercantil que traz dados !l;Obre o assunto,
e passá-lo às mãos de V. Ex~ para, mais uma vez, constantarmos o empobrecimento da agricultura em um só ano. É
um absurdo o que ocorre! O número registrado pela Gazeta
Mercantil, do empobrecimento da agricultura na safra 90/91
fOi de quantos bi_lhões de dólares nobre Senador?
O SR- LEVY DIAS - O setor perdeu US$12,4 bilhões
em um ano, registra a Gazeta Mercantil de hoje.
O Sr. Ronao tito -Veja Senador, quando dentro da
sociedade, um se"tói perde, outro setor ganha. E quem ganhou? Não precisamos ser muito inteligentes para concluir
que, com juros de 18,6% do Banco do Brasil, que até há
pouco tempo era o banco mais parcimonioso ·na cobrança
de juros, não é difícil para nós concluir que a agricultura
perdeu e o setor bancário ganhou. O que vamos comer no
futuro, o que vamos comer no ano que vem? Disse ·no ano
passado, em mais de quinze pronunciamentos nesta Casa,
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Senador, que se não· fosse -liberado o dinheiro da agricultqra errados, porque é tão difícil vender o óbvio! É extremamente
em dia e a juros corretos, iríamos impOrtai àlímentos. E tenho complicado vender o- óbvio.
A Gazeta Mercantil de hoje, traz alguns números que
dito incesantemente que uma das causas do empobrecimento
da agricultura e do descaso com que é tratado esse importante considero importante serem citados. Aos mesmos já se referiu
setor, é, justamente, estar sendo liderado pelos pecuaristas. o Senador José Eduardo de Andrade Vieira, com relação
E não confundam - pelo amor de Deus - , pec_uá:ria de à questão das reservas. As reservas de cereais do País tivei"am
corte é uma coisa; agricultura é outra, completamente dife- wp.a baixa brutal,__caindo de 9,7 milhões para apenas 2,9 mirente . .São até adversárias. Não são- da mesma corrente. Ago- lhões de toneladas de grãos. Os d_ados se"referem a an_:oz,
ra, vem o Ministro da Agricultura, que é de origem da pecuá- feiJão, milho e soja. Outro aspecto importante tem relação
ria; -dizer que se tivéssemos, no afio pasSadO emprestado para com o PIB do setor: em 1980, há 10 anos, portanto, os financiao nosso agricultor, a metade do montante gasto este anp em mentos concedidos aos produt_9res chegaram a representar
importação de alimentos~ nãq terfãmoS tido necessidade de cerca de 49% do PIB e hoje, 10 anos depois, repito, repreimportar nada, ao contrário, teríamos e?'portado. É __óbv~o. sentam ape_r1as 14%._ E o mais importante de tudo é que estaMas agora, eu fico mais ou irienos como aquele pai que chega mos sem estoques estratégicos.
Antes de encerrar este pronunciamento, quero deixar
para o fiJho pequeno e diz: "não ponha o dedo no fogo,
porque queima". Aí, o menino coloca e o pai diz: "eJJ Jl.âQ bem claro que_sou membro titular da Comissão de Educação
disse que ia queiinar?" Eu já vi este filme muitas ve.ri!s! O do -Senado, sou homem ligado à educação; mas a criança
agricultor brasileiro é trabalhador, é competente; tem têcno- não cliega a ir à escola, se não comer-primeirO; ela não alcança
logia, basta que se-lhe empreste dinheiro. É preciso que se a idade escolar.
O Senador Louremberg Nunes Rocha promoveu, recenlhe empreste dinheiro, é um setor empobrecido, não está
capitalizado. Só num ano perdeu bilhões de dólares. Mais temente, um simpósio sobre educação, quanto tivemos oporde uma dezena de bilhões de dólares. Te_nbo um projeto apro- tunidade de ouvir inúmeros debatedores e cheguei a fazer
vado no Senado Federal, que_ obriga o Tesouro ·Nac_ional a uma pergunta a um padre do Rio Grande do Norte, sobre
emprestar dinheiro", alocar dinheiro no Banco do Brªsil, para qual era a sua opinião sobre os CIACs. Ele, então, calmaempréstimo ao cUsteio agrfCola, com jurOs de _3%_ ao ano. mente, tranqüilamente, maduramente, disse: "Senador, os
E pode ser pago,- correçãO monetária e iuros de. 3%, ~m _ CIAÇs não são uma solução para a educação, são uma s..olução
para a construção civil".
pr~~uto ou ell)_ e~cíe. Na épóca, õ -Senador Roberto Campos
fóiCOntra, e disse:_''_estamos voltando ao escambo". Eu disse:
O Sr. Ronan Tito {FOra do microfone.)- Muito bem!
"não, estamos chegando ao escambo. Porque nunca, na agricultura, chegamos até o escambo". Então, nobre Senador,
O SR. LEVY DIAS- Temos que agir agora. Será melhor
o pronunciatnento-ae V. Ex• é da maior importância. E vamos e mais fácil, muito mais do que explicarmos depois. Melhor
ritar, da tribuna, na imprensa, de cima do telhado se nos para nós, melhor para o Brasil.
tirarem a tribuna! Sem uma agricultrua sadia, forte, bem estruw
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!
turada, este País não tem solução. Obrigado a V. Ex•
Palmas.
O SR. PRESIDENTE (Carlos De'Carli. Fazendo soar a O orador é cum!'limentado.)
campainha) - Consulto -o Plenário sobre a prorrogação da
O SR. PRESIDENTE (Carlos De'Car!i) .,-A Presidéncia
sessão por 10 minutos, para que o Orador COnclua a sua bri- convoca sessão extraordinária a realizar-se hoje, às 18 horas
lhante oração. (Pausa.)
e 38 minutos, com a seguinte
Não havdndo objeçáo _do Plenário~ a: ~eSsão. está prorr~gada por 10 minutos.-- ---:
- ~
Continua com a palavra o Sr. Senador Levy Dias_--ORDEM DO DIA
0 SR. LEVY DIAS - Nobre Senador Ronan Titoneto de agricultor, com seus filhos militando no campo -1para mim é fator de orgulho mexer no campo e t!"abalhar
a terra. É uma profissão diferente. Claro que· todas as pessoas
DisCUSsa.o, em turno único, do parecer da Comissão de
trabalham para ganhar dinheiro; mas,-·o homem que trabalha Relações Exteriores e Defesa Nacional sobre a Mensagem
no campo tem algo além do resultado económico do seu traba- n' 201, de 1991 (n' 407/91, na origem), de 14 de agosto do
lho. O homem que milita no campo, se pudesse ter uma Ban- corrente ano, pela qual o Senhor Presidente da Rep<iblica
deira Nacional amarrada em cada colheitadeira, ele o faria. submete à deliberaç_ão do Senado a escolha do Senhor Genaro
Ele tem orgulho, porque é o homem mais importante desta António Mucciolo, Ministro de Segunda Classe, da carreira
Nação. É o mais esquecido; é o que _fica mais distante, é de Diplomata, para exercer a função de Embaixador do Brasil
o que anda o dia todo sujo de terra, coberto de poeira, lambu- junto à República da NicaPágua.
zado de óleo. Ele é o homem mais (mportante deste País,
-2porque é o que produz comida. O orgulho de ver uma colheitadeira derramando a soja, ou o milho dentro de um caminhão,
Discussão, em iumo úniC0 dÕ parecer da Comissão ·de
é Iinfiossível de ser descrito no Senado Federal. Sá-o agricultor Relações Exteriores e Defesa NaCional sobre a Mensagem
pode ter essa sensação. _
-__ n'202, de 1991 (n' 408/91, na origem), de 16 de agosto último,
Portanto, fico até emOCJOiiaâo ao ouvi!- g_,d~poimento pela qual o Senhor Pre_sidente da República submete ã delibe-_
de V. Ex~ Senador Ronan Tito, nós que estamos juntos desde ração do Sen~do a escolha do Senhor Francisco de Lima e
a Câmara dos Deputados- trabalhamos juntos na Comissãç.__ Silva, Ministro de S~g).lnda Classe, da carreira de Diplomata,
de Agricultura daquela Casa por muitos a-nos .=.. acOfltJ>a- para exercer a função de Embaixador do Brasil junto á Repúnhamos há muito essa luta. Até fico a perguntarwme se estamos blica de E! Salvador.
1

1

DIÁRIO DO~ CONGRESSO NACIONAL (Seçllo II)

6462 Quinta-feira 26

Setembro de 1991

o_u _gratuita de alimentos, farão suas compras dos referidos
alimentos na Companhia Nacional de Abastecimeto- CNA,
Discussão. em turno único, do parecer da ComiSSão de em cada Unidade da Federação.
Relações ExteriOreS- e- Defesa Nacional sobre a Mensagem
§ 19 Semestralmente, os órgãos e entidades referidos
n• 242, de 1991 (n' 493191, na orige~m), de 16 de setembro no caput deste artigo de_verão e~viar ~ CNA suas respectivas
do corrente ano, pela qual o Senhor Presidente da-República programações físicas e financeiras de compras, de modo a
submete à deliberação do Senado a escolha do Senhor Jório permitir o planejamento glogal dos fornecimentos a cargo
Dauster Magalhães e Silva, Ministro de Primeira Classe, da da citada Companhia, podendo ser firm-ãdos convênios com
carreira de Diplomata, para exercer a função de Embaixador, Estados e Municípios.
Chefe da missão do Brasil junto às coiriunidades européias.
§ 29 As programações de compras referidas no pará,
O SR. PRESIDENTE (Carlos De'Carli) - Esgotou-se grafo anterior deverão ser elaboradas em consonância com
hoje o prazo previsto no art. 91, § 3o do Regimento Interno, as dotações orçamentárias para a finalidade e com a efetiva
sem que tenha sido interposto recurso no sentido de inclusão, disponibilidade dos recursos, de modo a não comprometer
em Ordem do Dia, do Projeto de _Lei do S_enado_ Il~'-J4, de o atendimento destes e 4os demais programas sociais operacio-1991, de autoria do Senador Ney Maranhão, que disp6e, com nalizados pela CNA.
fundamento no inciSO VIII do art. 23_ da Constituição FeQe_raJ•.
Art. 29 Os demais órgãos e entidades do Governo Fedesobre a obrigatoriedade de órgãos da administração pública ral deverão fazer seu supfimerlto de gêneros alirrientfcios, prefederal realizarem suas compras na Companhíã ·Nacional de ferencialmente, através da CNA.
Art. J9 O suprimento dos programas sociais de distri·
Abastecimento - CONAB e dá_ outras providências.
A matéria fOi aprovada em apreciação conclusiva pela buição subsidiada ou_ gratuita, assim como o que decorrer
__ _
Coniissão de Assuntos Económicos. .
d~_~egra est_abe_l_ecid3:_no art. _2~J far-se-á, prioritariamente,
O projeto vai ã Câmara dos Deputados.
a partir dos estoques governamentais disponíveis pa!_a_ o abasÉ o seguinte o projeto remetido à Câmara dos teCimento interrtõ.
Art. 49 O fot_necimento,pela CNA, aos diversos órgãos
Deputados:
e programas observará os parâmetros no rnúcado, consideradas todas as variáveis: preço, prazo, qualidade, marca/tipo,
TEXTO FINAL APROVADO PEL_A COMISSÃO
condição CIF/FOB, entre outras.
DE ASSUNTOS ECONÔMICOS
Art.. 5n As condições operacionais em que se farão os
fornecimentos serão estipuladas em convênios celebrados enPROJETO DE LEI DO SENADO N• 14, DE 1991
tre as partes, inclusive as relativas à forma de remuneração
Dispõe, com fundamento no inciso VIII do art. 23 da CNA por serviços prestados, observados os ditames desta
da Constituição Federal, sobre a obrigatoriedade de ór- Lei e de outros diplomas legais relativos à matéria.
gãos e entidades da administração pública federal realiArt. 6~ _Esta lei entra em vigor na data de sua publizarem suas compras na Companhia Nacional de Abaste- cação.
cimento -- CNA e dá outras providências.
Art. 79 Revogam-se as disposiçõs em contrário.
O Congresso Nacional decreta:
OSR. PRESIDENTE (Carlos De'Carli)- Está encerrada
Art. 1o Os órgãos c entidades da administração pública a sessão.
federal di reta,_ indireta e fundacional, responsáveis pelo desen(Levanta-se a sessão às I8h e 38min.)
volvimento de programas sociais de distribuição su!Jsidiada
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Sessão, em 25 de Setembro de 1991

1~ Sessão Legislativa Ordinária, da 49~ ~Legislatura
-EXTRAORDINÁRIAPresidência do Sr. Mauro Benevides.
AS 18 HORAS E 38 MINUTOS, ACHAM-SE PRESENTES OS SRS. SENADORES:
Abdias do Nascimento - Affonso Carmargo -Albano
Franco - Alexandre Costa ~ Alfredo Campos _:_ Allnir
Gabriel - Aluizio Bezerra - Amazonino Mendes - Amir
Lando - Antonio Mariz - Aureo Mell9 :-:::-_ Beni Veras Carlos De'Carli - César Dias - Ch.agas Rodrigues -Cid
Sabóia _de Carvalho - Coutinho Jorge ---:-_ Dariq __P~r_eira DirceU. Carneiro-.::_ Divaldo Suruagy- Eduardo _SUplicY-:
Elcio Alvares ""':"" EsperidiãO Amirt - Epitácio Cafeteira-Fernando Henrique Cardoso- FranciScO Rollemberg- Ga:·
ribaldi Alves - Gerson Camata - G:ú.ilherme Palmeira ~enrique Almeida - Humberto Lucena - Iram__S_ai:aí:va._ -- ~

Irapuan Costa Júnior - João Calmon - João França João Rocha- Jonas Pinheiro - Josaphat Marinho -José
Eduardo - José Fogaça - José Paulo Biso! - José Richa
__;..José Sarney- Júlio Campos- J utah y Magalhães - Lavoisier Maia- Levy DiaS- Louremberg Nunes Rocha- Leurival Baptista - Lucídío Portella - Magno Bacelar - Mansueto de Lavor - Marco Maciel - Mário Covas - Marluce
Pinto- Maurício Corrêa- Mauro Beneyides - Meira Filho
- Moisés Abrão - Nabor Júnior - Nelson Carneiro Nelson Wedekin- Ney Maranhão- Odacir Soares_- Ono~
fré- Quinan - Oziel Carneiro - Pedro Simon - Ronaldo
Aragão- Ronah Tito- Valmir Carnpelo- Wilson Martins
-TelmO Vieira- Téotônio Vilela Filho.
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O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - A lista de
presença acusa o comparecimento de 73 Srs. Senadores. Ha~
vendo número regimental, declaro aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos.

---:A

Art. 49
cação.
Art.
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Esta lei entra em vigor na data de sua publi-

59 Revogam-se as disposições em contrário.

Justificação
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)
presidência recebeu o Oficio n' 5.428191, através do qual o presiAs operações relativas à exploração da atividade petrodente do Banco Central do Brasil encaminha ao Senado doeu~ leira traz uma série de transtornos para os municípios onde
mentos relativos à solicit8.Çã0 do Governo do Estadl? dO Rio se realizam, sejam elas de produção, de processamento (refiGral:tde do Sul para emitir e colocar no mercado, através no), armazenamento, transporte, etc._
de ofertas públicas, letras financeiras do Tesouro daquele EsCom o objetivo de amenizar os efeitos localizados de
tado, para os firiS que especific~~ ___ . __ -__ _
A matéria será despachada à Comissão de Assuntos Eco- tais operações, a Lei n• 7.990. de 28 de dezembro de 1989,
nómicos, para anexar ão processad~ do_ Of[cio n"' S/46, _de estabeleceu normas para a compensação financeira por tais·
·preji.líiOs, riOs-termos da Constituição- Federal de 1988. De
1991.
restq, tais compensações financeiras se referem, também, às
o SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Sobre a me- · operações relativas à produçã~ de ene.fgia elétric~ e à ativi9ade_
sa,projeto de lei do Senado que será lido pelo Sr.!" Secretário. minerária.
É lido o seguinte
-Deíxou, entretanto, um vazio a lei aciffia referida; qUan~
do, ao estabelecer compensações aos municípios, deixou no
PROJETO DE LEI DO SENADO N' 329, DE 1991
olvido aqueles agentes produtivos que são prejudicados de
Dispõe sobre convênios entre a Petrobrás e suas modo especialíssimo: os produtores rurais das regiões circunsubsidiárias e as concessionárias de distribuição de ener- vizinhas.
gia elétrica para eletrificação rural nos municípios onde
Estes vêem suas propriedades ocupadas pelas instalações
se efetuem as operações previstas no art. 27 da Lei da empresa operadora, sem sequer serem indenizados pelos
n• 2.004, de 3 de outubro de 1953, e dá outras provi- prejuízos decorrentes. Nos estados do Nordeste, onde ocorre
dências.
a maioria das operações terrestres da Petrobrás, os proprietái:ios, em regiões secas de extrema penúria cedem suas terras
O C6itgressõ Nacioii31 decre.ia:
Art. 1' Nos termos do artigo 27 de Lei n' 2.004, de para servidões de redes elétricas para o serviço desta empresa
3 db outubro de 1953, alterada pelas Leis n~~ 3.257, de 2 e não podem se beneficiar da energia pois nem a Petrobrás
de setembro de 1957, 7.453, de 27 de dezembro de 1985, nem a conces~;ionária de eletricid~de lhes permite estender
7.525, de 22 de julho de 1986 e 7.990, de 28 de dezembro a red_e até suas casas, muitas delas_ a apenas alguns metros
-de 1989, os recursos_ destinados aos Mu_nicípios súão aplica- de distância. ·
dos, em proporçã'o de até 100%, em programas de eletrificação
lsto além de representar lamentável perda econômica
rural nos respectivos municípios.
no aproveitamento racional de investimentos já r:ealizados,
§ 1~ A Petrobrás e .suas subsidiárias -celebrarão convê- representa também clamoroSa injustiça contrã os proprietários
nios com as empresas con:cessionárias_ de çlistri_buição de -ener- a quem a Petrobrás impõe uma série de servidões, sem lhes
gia ~létrica pafa j)Ianejamento e execução dos programas refe- trazer nenhum benefício.
ridos no caput de~te artigo.
___NQ __m_e_u_es.tad_o_,.o ..Rio .Grande. do. Nortef-o -ex~plo -é
§ 2~ Os progr-amas-de-ele-tii-ficação- rural serão- eiabo~
gritante: nos estabelecimentos agrícolas atingidos com a explorados anualmente pelas empresas concessionáriaS em confor- ração do petróleo e gás natural, vivem cerca de 120 mil pessoas
midade com a previsão de recursos disponíveis para cada Mu- na escuridão, sem poder usufruir de um insumo essencial à
nicípio.
_
nloderriizáção: ã eletrlcidade, cujas redes passam à sua porta.
§ 3» Têm prioridade nos-programas de eletrificação ruDe mais de 7 mil propriedades, apenas 50% são servidas
ral aquelas propriedades rurais pelas quais passem as linhas de energia.
destinadas ao·serviço de eampo da Petrobrás e subsidiárias.
Outro· absurdo ainda mais gritante que se vem verificando
§ 4o Os recursos de que trata o caput deste ·artigo serão
depositados à~conta das concessionáriaS conveniadas em con- nus estados do Nordeste refere-se aos desperdícios de investíformidade com o cronograma de aplicações financeiras apre- ·mentos da Petrobrás em relação aos poços que, secos de petróleo, revelam-se aquíferos. :Pc;>deriafl'!. ser col.;>cados ~ disposiç~o
sentado pelas mesmas:
Art. 2'' Nas regiões secas do País onde façam perfura- da população local, sofredora com as intermitentes estiagens
ções para a produção de petróleo·ou gás, a Petrobrás e suas e, ao invés, são lacrados, depois de, certamente,_terem·trazido
subsidiárias firmarão convênios com o's'-Municípios com a fina- sérios transtornos ao proprietário. Estabelece-se aí o pior tipo
lidade de repasSar ã. estes os poços que se demonstrem inviá- de servidão sobre a terra: vexatória, improdutiva, irraciOnal
veis ao objetivo origffial, porém capazes de produzir água e desumana.
Desse modo, nada mais justO que determinai sejam os
em qualidade e volume apropriados ao consumo h1,1mano,
produtores rurais daqueles municípios em que se localizam
animal ou agrícola.
__
_ _ _ __
Parágrafo único. Para adaptação dos poçqs à finalidade plantas de operação de um energético da importância-do petróprevista ilo caput deste artigo, poderão 'OS MunicípiOs aplicar leo, compensados pelos prejuízos e percalços que tal operação
recursos· da compensação financeira previSta-no ãrt. 27 e pará- lhes trazem. E que o. sejam pelo suprimento de dois fatores
grafos da Lei n• 2c004, de 3 de outubro de 1953.
.
-· · _que sempre lhes são cubrados a um preço injustamente caro
Art. 3o - O Poder Executivo regulanlentará a presente -_a energia e a água. Isto virá, de qualquer maneira, em
benefício de toda a população, na medida em que ensejará
lei no prazo de 30 (trinta) dias.
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produção mais abundante e, portanto, mais barata, de alimentos. Este é o objetivct ·ao presente projeto de lei.
Sala das Sessões, 25 de setembro de 1991. - Senador
Lavoisier Maia

LEGISLAÇÃO CITADA
LEI N' 2.004, DE 3 DE OUTUBRO DE 1953
Dispõe sobre a Política Na~ional do Petróleo e Define as Atribuições do Conselho Nacional ctõ Petróleo,
Institui a Sociedade por Ações Petróleo Brasileiro Sociedade Anônima, e dá Outras Providências.

Art. 27 A sociedade e suas subsidlá~i-~s ficam o~rig3._das
a pagar aos estados e territórios onde _fizerem a lavra de petiOleo e xistO betuminoso e a extr~ção de gás, i'ridel_l-Ízação ~rres

pondente a 5% (cinc·o pOrcento) sobre o valor do óleo_e_x_t_raídõ
e do xisto ou do gás.
§ 1"' Os valores do óleo e do xisto betuminosO serão
fixados pelo Conselho Nacional do Petróleo.
.
··
§ 2<:> Será efetuado trimestralmente o pagarilento de-que
trata este artigo.
§ 3' Os estados e territórios distrib.uirão 20% (vinte por
cento) do que receberem, proporcionalmente aos munidpios,
segundo a produção de óleo de cada um deles devendo este
pagamento ser efetuado trimestralmente.
§ 4<:> Os estadus, territórios e municfpios deverão aplicar
os recursos fixados neste artigo,_preferentemente, na produção
de energia elétrica e na pavimentação de rodovias.
LEI N' 7.453, DE 27 DE DEZEMBRO DE 1985
Modifica o art. 27 e seus parágrafos da Lei n~ 2.004,
de 3 de outubro de 1953, alterado pela Lei n• 3.257,
de 2 de setembro de 1957, que dispõe sobre a Política
Nacional de Petróleo e define as atribuições do Conselho
Nacional do Petróleo institui a Socie!lade por Ações Petróleo Bras1leiro SOciedade Anônima e dá outras providências.
LEI N' 7.525, DE 22 DE JULHO DE 1986 Estabelece normas complementares para a execução do disposto no art. 27 da Lei n' 2.004, de 3 de
outubro de 1953, com a redação da Lei n~ 7.453, de
27 de dezembro de 1985, e dá outras providências.

··i:Ei ·N;·7~99ü-...=-r, E_2_s.riE.iiE"ziMBR.o.oii.· i"98i
Institui, para os estados, Distrito Federal e municípios,
compensação financeira pelo resultado de exploração de petróleo ou gás natural, de recursos hídricos para fins de geração
de energia elétrica, de recursos minerais em seus respectivos
territórios, plataforma continental, mar territorial ou zona econômica exclusiva, e dá outras providências.
''"'"'"":•H•••••••-•••••••••••••••·~····--~,.
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(A Comissão de Serviços de lnfrq:_J}s_trutura:4ec~são terminativa)

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - O projeto
lido será publicado e remetido à comissão competente.
A Presidência pede aos Srs. Senadores, que se encontram
nos seus gabinetes, que venh~m, imediatamente, partiCipar
d.l!S três votações secretas para escolha d_e autoridades, embai-

xadores designados para cumprirem impOrtantes missões diplomáticas no exterior,
No plenário estão presentes apenas 32 Srs. SenadOres,
e essa votação só poderá processar-se com 41 Senadores. A
Presidência espera que os demais 9 Senadores necessários
à votação dêem uma demonstração ainda mais evidente do
espírito público de que são possuidores, vindo. iniediatamente
ao plenário, a fim de que ·se garanta o quorum indispensável
à apreciação dessas indicações.
ESse o apelo que transmito a:os Srs. Senadores para- que,
preocup-ados com os misteres parlamentares, venham ao plenário e possibilitem a apreciação dessas matérias.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -

Pass~:sê à

ORDEM DO DIA
-lDiscussão, em turno único, do Parecer da ComissãQ. c;le Relações Exteriores e Defesa Nacional sobre
a Mensagem n' 201, de 1991 (N' 407191, na origem),
de 14 de agosto do corrente ano, pela qual o Senhor
Presidente da República submete à deliberação do Senado a escolha do Senhor Geriaro António Mucciolo,
Ministro de Segunda Classe, da carreira de_ Diplomata,
para exercer a função de Embaixador dP Brasil junto
à República da Nicarágua.
~2-

Discussão, em turno úniCo, do Parecer da ComiSsão de Relações Exteriores e Defesa Nacional sobre
a Mensagem n' 202, de 1991 (N' 408191, na origem),
de 16 de agosto últimc, pela qual o Senhor Presidente
da República submete à deliberação do Senado a escolha do Senhor Francisco de Lima e Silva, Ministro de
Segunda Classe, da carreira de Diplomata, para exercer
a função de Embaixador do Brasil junto à República
de El Salvador.

-3Discussão, em turno único, do Parecer da Cernis~
são de Relações Exteriores e Defesa Nacionalsobre
a Mensagem n' 242, de 1991 (N' 493191, na origem),
de 16 de setembro do corrente ano, pela qual o Senhor
Presidente da República submete à deliberação do Senado a escolha do Senh()r J o rio Dauster Magalhães
e Silva, Ministro de Primeira Qasse, da càrreira de
Diplomata, para exercer a função de Embaixador, Chefe da Missão do Brasil junto às comunidades e_uropéias.
As matérias constantes da Ordem do Dia_ da presente
sessão nos termos do parágrafo único do art. 383 do Regimento
Jp.ternoz. deverão ser apreciadas em sessão secreta.
_ · _ Solidto aoS'Srs. funciOnários as providências necessárias,
a fim de que seja respeitado o dispositivo regimental.
(A sessáo transforma-se em secreta às 18 horas e
48 minutos e volta a ser pública às 19 horàs e 5 minutos.)
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -Nada mais
havendo a tratar, a Presidência vai encerrar os trabalhos,
designando para a sessão ordinária_~e amanhã a seguinte.
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ORDEM DO DIA
1

PROJETO DE DECRETO LEGISLA'f!VO
N• 105, DE 1991
(Incluído em Ordem do Dia, nos termos
do art. 172, II, d, do Regimento Interno)
Discussão, em- turnO único, do Proj~tO de "r>ea:~tSJ Legislativo n' 105, de 1991 (n' 9/91, na Câmara dos Deputados),
que aprova o-ato que renova a concessão outorgada à Televisão Guaíba Ltda. Para explorar serviço de radiodifusão de
sons e imagens na Çidade de Porto Alegre, Estado do Rio
Grande do Sul (dependendo de parecer_ da Comissão de Educação).
2

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N• 106, DE 1991
(Inclufdo em Ordem do Dia, nos termos
do art. 172, II, d, do Regimento Interno)
Disc1;1ssão~ em turno único,_do PrÕjeto de D-ecreto Legislativo n• 106, de 1991 (n' 11/91, na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato que outorga permissão à Rádio A Voz do
Sertão Ltda., para explorar serviço de radiodifusâo sonora
na Cidade de Afogados da Ingazeira, Estado de P~rnambuco
(dependendo de parecer da Comissão de Educação).
3
PROJETO DE DECRETO LEGfSLATlVO .
N" 107, DE 1991
(Incluído em Ordem do Dia, --nos fermõs
do art. 172, II, d, do Regimento Interno)
Discussão, -em turno único, do Projeto de Decreto Legislativo n• 107, de 1991 (n' 382/90, na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato que renova a concessão outorgada às Emissoras Reunidas Ltda. para explorar serviço de radiodifusão
sonora em onda média na Cidade de Poconé, Estado de__Mato
Grosso (dependendo de parecer da Comissão de Educação).
4
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que aprova o ato de renovação da concessão outorgada à
Rede Sul Mato-grossense de Emissoras Ltda. para explorar
serviço de radiodifusão sonora- ·e-m onda média na Cidade
de Aparecida do Taboado, Estado de Mato Grosso do Sul
(dependendo de parecer da Comissão de Educação).
6
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N• 110, DE 1991
(Incluído em Ordem do Dia, nos termos
do art. 172, II d, do Regimento Interno)
Discussão, em turno único, do Projeto de _Decreto_Legís--lativo n• 110, de 1991 (n• 395/90, na Câmara dos Deputdos),
que aprova o ato que renova a concessão outorgada à Rádio_
Liberai Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora
na Cidade de Belém, Estado do Pará (dependendo de parecer
da Comissão de Educação). ~
7
PROJETO DE DECRETO LEG!SÍATIVO
N• 3, DE 1991
(Em regime de urgência, nos termos do
- art. 36~, c, do Regimento Interno)

DiscUssão, em t,.uno único, do Projeto de Decreto Legislativo n• 3, de 19851 (n• 64/84, na Câmara dos Deputados),
qu~ apro~a o Texto ~a Convenção Destinada a Evitar a Dupla
Tributação e Prevenir a Evasão Fiscal em Matéria de Impqstos
sobre -~enda ~Qtre o Governo da Repúblic_a_Federativa do
Brªs.U ~_o Governo das Filipinas, celebrado em Brasilia, a
29 de setembro de 1983. (Dependendo de parecer da Comissão
de C~mstituição; Justíça e Cid_~dania.f 8
PROPOSTADE EMENDA
À CONSTITUIÇÃO W 2, DE 1991
Votação, em primeiro_ turno, da_ Proposta de Emenda
à Constituição n9 2, de 1991, de autoria do Senador Affonso
Camargo e outros Senhores Senadores, que dá nova redação
ao inciso III do art. 155 da Constituição Federal.

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Está encerrada a sessão.
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
(LevantaMse a sessão às 19 horas e 6 minutos.)
N• 108, DE1991
DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. AU(Incluído em Ordem do Dia, nos termos
REO
MELLO NA SESSÃO DE I7-9-91 E QUE, ENdo art. 172, II, d, do Regimento Interno)
TREGUE À REVISÃO DO ORADOR, SERIA PUDiscussão, em turno único, do-Projero de Decreto LegisBLICADO POSTERIORMENTE. ·~lativo n' 108, de 1991 (n' 393/90, na Câmara dos Deputados),
0 SR. AUREO MELLO (PRN - AM. Pronuncia·~ seque aprova o ato de renovação da concessão -o-utorgada ã
Rede Sul Mato-grossense--de Emissoras Ltda. para ex~lorar guinte discurso.) - Sr. Presidente! nobre Srs. Senadores,
serviço de radiodifusão sonora em onda média na Cidade tramita na Casa um projeto oriUndo na Câmara dos Deputados, que neste Senado tomou o nQ 8, dispondo s9bre_ a extinde Aparecida Jo Taboado, Estado de Mato Grosso do Sq)
ção progressiva doS manicómios, prevê sua subs~ituição por
(dependendo de parecer da Comissão de Educação).
outros recursos assistenciais e regulamenta a internação psi5
quiátrica compulsóría.Esse documento foi depois dirigido _à Comissão de ServiPROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
ços Sociais, onde aguarda parecer do respectivo Relator.
N' 109, DE 1991
Não poderia, Sr. Presidente! deixar de tece.!;" alguns co(Inclufdo em Ordem do \)ia, nos termos
mentários, a pedido, inclusive; de expOentes da classe médica
do art. 172, II, d, do Regimento Interno)
brasileira, em que se destaca: a falta de oportunidade e a
Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto Legis-· inc.onstitucionalidade dessa proposiçâo, que s~ dispõe a legislativo n• 109, de 1991 (n' 394/90, na Câmara dos Deputados) .. lar sobre matéria tipicamente estadual, estabelecendo normas ..
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Só quem não lida ou convive cOin os doentes mentais
para que juíZes e prOmotores, secretarias estaduais;-delegados
e um conselho estadual de reforma psiquiátriCa Sejãtfi orde- é que pode dar um prazo de 24 horas para se toma_r as medidas
nados pela legislação federal. Ao mesmo tempo, ele investe judiciárias, além, como se vê no parágrafo 29 do Artigo 3"',
violentamente contrà o antigo- Decreto n"' 24.559, de 3 de de se ouvir o paciente, médico e equipe- técnica de serviço,
julho de 1894, este, sim, mais compatível com deter-minadas familiares e quem mais j_ulg~!_Co!lveni_ente sobre a legalidade
atuações das autoridades estaduais e que, sem dúvida, não da internação. Este prazo de 24 horas é impossível de ser
são violadores da interdependência de poderes e nem das cumprido.
Unidades Federativas, encaradas_ sob o aspecto da _Federação
O Sr. Carlos Patrocínio- Permite-me V. Ex~'um aparte?
·-~ 1!.9 quanto ela pode legislar a seU reSpeito.
-..,..,:, Esse projeto, Sr. Presidente, na concepção de Oswald
O SR. AUREO MELLO- Pois não.
de Moraes Andrade, fundador e ex-Secretário-Geral da AssoO Sr. C_arlos Patrocínio-- Eminente Senador Aureo Meciação Brasileira de Psiquiatria; fUndador e ex~ Presidente da
Associação Psiquiáti"íca do Estado do Rio_-de Janeiro; e~x~?r~~ . llo, V. Ex• aborda um terna muito importante e atual, que
sidente, por três períodos, da Associação Médica do l;stadp evidentemente está polarizando as atenções, principalmente
mi. área da mediCina e; mais especificametlte,- na área da psido Rio de Janeiro, não pode prosperar.
. quiatria. Trata-se do projeto de lei do eminente Deputado
Diz ele:
..Só quem não tem vivência pSiqUiátriCa pensa· em Paulo Delgado, que procura abolir, de uma vez por todas,
acabar com o Hospital PsiquiáfriOO.
···
a criaçãQ de novos hospitais psiquiátricos no Brasil e também
O Projeto n" 8 não atende nem vai ajudar a me lho~ evitar que Se cOnstrua ou se amplie o número de le-itOs naqueles
raro problema da saúde mental do Brasil e na verdade hospitais já existentes. Mas, como V. Ex~ acaba de frisar,
vai deixar desamparado o doente mental que na verda- soment<; poderia apresentar um projeto dessa natureza quem
de é alienado, vivendo apenas o _seu próprio mundo.
jamais lidou com o problema da insanídade mental em nosso
O projeto é na verdade uma cópia do Projeto n"' País. Na condição de_JUédico, eml:!ora p.ão especializado em
180 da Itália, proposto pelo Partido Comunista Italiano. psi"q_uia~ria, vivenciamos esse problema ao longo do nosso
(PCI) e mais tarde repudiado pelo próprio partido. trabalho efetuado no interior do País e sabemos da_s dificulEste projeto foi implantado na Itália e fracassou; e dades de certas famfli3s qUe têm um tOUco em eStágio aYãnçado
durante sua curta vigência, aumentou a mendicância no -seU domjcr1io. Já tive oportunidade de atender uma s_enl:\ora
por desproteção ao pacie-nte, que ·não tiilha quem o de idade, ferida com onze facadas pelo seu filho, que já havia
amparasse.
matado o pai e a irmã. Felizmente, essa senhora conseguiu
Aqui no Brasil, na COlônia Juliano Moreira, do escapar após uma cirurgia muito demorada. Há poucos dias,
Rio de Janeiro, onde permanecem os doentes mentais também na minha cidade, um demente matou _dois anc_iões
crónicos, quando ·se quer dar alta a um paciente é co~ e ainda feriu um sargento da Polícia Militar de quem havia
mum verificar que l.i familiar que o internou deixou tomado o revólver. Entendo que, a pretexto de se procurar
o endereço de falsa residência, o que torna difícil o res.olver um problema que, de fato, existe - pensa-se que
retorno do paciente para com seus familiares. Sente-se os doentes mentais -são maltratados ou que se esteja interque há uma rejeição por parte dos familiares aos seus nando em demasia os pacic:ntes -deveria haver uma fiscalidoentes.
zação contínua por parte dos· órgãos da Previdência Social,
Na Itália, na curta vigência-do Projeto 180 do PCI, dQ INAMPS e da Secretaria de Sa,úde dos Estados_. Mas deix_ar
elevou-se o número de doentes mentais nos cárCeres .osJo_uCQS_em estágio avançado de aliena_ção mental _no seio
nas cadeias públicas, quando reagiam com vlolênda da sua familia, sem cóndição de um hospital especializado
na via pública e o Estado não dispunha de locais onde para tratá-los _é querer criar um problema muito maior nos
poderia assisti-los.
_
___ __
seio da sociedade brasileira. Portanto vamos nos postar contra
Nos Estados Unidos, a desospitalização não aca- o prosseguimento desse projeto âe lei e a sua aprovação,
bou com o Hospital Psiquiátrico e aumentO\úfâispên~ mesmo porque, como V. Ex~ também já friSOU; foi Uma tentadio financeiro·oom··as-pehsões protegidas, redundando tiva feita em outros países do mundo, como na Itália, nos
em fracasso e onerando_ o_s Hospitais Vizinhos, acarre- Estados Unid...Q.s, onde estão voltando a instip,lir o tratamento
tando um baixo _ nível de tratamento.
psiquiátrico em regime de hospitalízação, efétivamente aqueO Projeto n"'- 8, de 1991, é Um projeto. que, se les casos que_!equeiram hospitalização. E está provado que,
transformado em lei, jamais poderia -ser aplicado, cairia no Brasil, a p-ermaitêncía de um doent~ _mental :nq hospital
no ridículo como aconteceu na It~lia.
,- __ _
é muito menor do que a mesma permanência em outros países
Em seu attigo 3~ -A internação compulsóriã de~ do Primeiro Mundo, naqueles que têm mais condições. V.
verá ser comunicada pelo ·médicO que a procedeu, iio · Ex~ aborda um tema que ·será fi-uto de debate no plenário
prazo- de 24 horas, à autoridade judiciária local, prefe- de_sta Casa, na ComiSsão 'de Assunto-s Sociais; e creio' qUe
rentemente à Defensaria Pública, quando houver.
V._ Er' está no caminho certo. Não podemos aprovar, de
§ 1"' "Define-se como ·mrer·naçao psi(j_uiátricá
maneira alguma,' uln projeto dessa naturezã. -- -- · · - ·- · ·· compulsória aquela realizada sem o expresso desejo
O SR. AUREO MELLO - · Agradeço a V. Ex• pelo seu
do paciente, em qualquer tipo de serviço ·de saúde,
sendo responsabilidade d_o_ médico autor da internação valioso .aparte.
-·---ouero dizer-lhe e a_os demais Senadores desta Casa, que
sua caracterização enquanto tal. ,
_
_
o-que me moveu a me interessar e a proferir esta: rriãníféstação
§ 2"' "Compete ao Defensor-Público (ou outfã. autoridade judiciária designada) ouvir o paciente, médicos foi um fato que aconteceu na. capital amazonense, Manaus.
Na cidade de Manaus, ·a Secretaria de Saúde Pública,
e equipe -téciilC:a do serviço, familiares e quem 'illâ.ís.
julgar conveniente-·e eriiitir parecer em 24 (vinte e-qua- orientada por pesquisas ditas modernas, atualizadas, altamente iritelectualizadas, achou por bem extinguir os Ieprosários, _
tro) horas sobre a legalidade da internação".
o
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os nosocômios destinados a hariSeilianos. E o que se viu foi
uma horda de leprosos, como poderá constatar qualquer pessoa que se dirífa--ã Capital baré, nas esquinas, nos pontos
de estacionamento, -nas faixas próximas aos semáforos, com
sacolas horrendas, com as mãos deformadas, às vezes sem
alguns dedos, proveniertte- daquela doença da qual eles se
dizem curados; pedindo esmolas, completamente abandC?nados, porque as famílias não têm interesse em abrigar, no seu
seio, na sua casa, em sua companhia, aqueles p2rentes que
estiveram no hospital de hansenian_os. _É um tabu, um preconceito, ou talvez não o seja. A verdade é que essa convivência
familiar, uma convivência demorada e contínua, seria tão desagradável _que não permitiria certas liberdade~; em _syma,
uma convivência que não seria bastante normal. É triste.
A mesma coisa poderá acontecer, ou já aconteCeu c.om
os infelizes doen~es mentais que, abandonadc;>s,_ sem assistências, sem hospitais, sem a medidmi preventiva e a assistêDcia
psiquiátrica~ impresCindível para que eles possam set tratados
e curados da sua enfermidade, ficam, por assinf dizer, "aodeus dará". Conforme acentuei, pe:5soas que· oS internaram
nesses nosocõrtüos, dão, às vezes endereços-errados, para
que os infelizes não as possam, futuramente, encontrar, vindo
a se hospedar-se com elas, morar na suas casas·.
-~0 Sr. Almir Gabriel- Permiie~me V. Ex• um aparte?

O SR. AUREO MELLO- Ouço V. Ex' com muito prazer
e muita honra.
- · ·
O Sr. Almir Gabriel- Senador Aureo Mello, gostaria
de colocar algumas coisas que me parecem da maior importância em relação ã questão, não apenas de doença mental,
mas da hans.eníase, tuberculose e tantas outras patologias que
a humanidade enfrentou ~ que, ao longo de milênios, teve
enorme dificuldade de encarar determinadas doenças, entre
elas a loucura, a hansenfase e a tuberculose. E durante o
tempo em que ela não pôde dispor de medicamentos, acabou
confinando pessoas, quer em ilhas, quer em leprocômios, quer
em manicómios, exatamente porque não dispunha de medicamentos, nem de um avanço sobre o diagnóstico e so_bre ã
terapêutica desses casos. Felizmente, no final do s~culo passado, foi possível descobrir as causas de mui~?_S doenças, e já
no meio desse século ficamos a par de novos conhecimentos
a respeito de doenças mentais. O fato que a isso se adicio~a
é o de que a maioria das pessoas não é capaz de distinguir
que uma hanseniaSe começa por uma peqi.ien·à --mànchã. no
corpo, uma mancha hipocrómica, freqüentenleiite aiiestésica
ou hipoiStés-ica, com alterações da sudore_se, cujo diagnóstico
é relativamente simples. Com o aparecimento da rifampicfna,
sulfona e outras, passou a ser extremamente Simples _o tratamento da hanseníase, e hoje mesmo não mais um demorado
tratamento como se tinha antigamente. A mesma coisa em
relação à tuberculose. Em relação às doenças mentais é precisoter em conta que a maioria das pessoas, quando fala a esse
respeito refere-se a paciente em crise aguda, não fala das
pessoas que, tendo problemas mentais, apresentam uma alteração de comportamento, desajustamentos, problemas na sua
sociabilização, mas que ·naõ chegam a nível de t~:ma ç_rise tão
grande que exija o seu afastamento da família. Então, ou_
raciocinamos segundo- o universo dos doentes e organizamos
o serviço de saúde seguro a complexidade da doença e o
grau de gravidade de cada patologia ou de cada doente, ou
então estaremos sempre fazendo urnaposição que é incoriveniente para a saúde pública. O que quero -dizer com isso?
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Que aS Patologias, quer seja doença mental, hanseníase, tuberculose ou outras, elas têm uma fase inicial em que podem
receber um tratamento ambulatorial permitindo que essas pessoas permaneçam junto de seus familíares, não desagregando
as famílias. O que é importante é que os serviços públicos
de saúde tenham medicamentos, que eles estejam organizados
para dare_m o atendimento prec9ce a essas patologias e dar
a asSi_stêncii continuada a esses doentes. A questão do hospital
se resume, exclusivamente, àquelas patolologias que, num
determinaçlo rnomc~nto, atingem taman~Q grau de grayidade
que impossibilitam a convivência da pesSoa pelo risco pessoal
de morrer ou pelo risco - no caso dos doentes mentais de poder causar dano a si próprio ou a outras pessoas. Então,
não existe conflitá;_;-e é isso que precis-a ficar claro- entre
o tratamento ambulatorial e o tratamento hospitalar, um é
complementar do outro. O que é preciso reconhecerwse é q_ue
este País, por sucessivos governos, tem r~H~-radª-mente dado
a área da saúde e à área -social insufiCiência de recursos e
políticas que são absolutamente contraditórias e que nã-o têm
continuidade. A perda de continuidade nas políticas faz com
que não tenhamos implantado no Brasil, de maneira adequada, o tratamento de todas essas e outras doenças e dos centros
de saúde nas unidades mistas do interior e_ assim por diante.
Falo isso, Sr. Senador, com a experiência de quem esteve
SeCretário de Saúde de um_ estado e que pôde implantar os
-~rviços de atendimento a todos os pacientes mentais, não
apenas na cidade, mas no interior do meu estado, preparando
o pessoal de enfermagem e médico, adequando-os ã condição
de poder atender aos pacientes mentais, dando medicamentos
a: todaS as unidades, de molde a que esses pacientes não viessem para dentro de um hospital de doença mental e fossem
carimbados como doentes egressos de manicômios, que depois
nem conseguem mais reconstituir suas famílias, não conseguem mais um emprego, não conseguem mais ficar--nó- conjunto da sociedade. Eles acabam sendo expurgados e retirados
da própria sociedade. "'Üessa forma, o projeto do Deputado
Paulo Delgado, com o substitutivo muito bem elaborado pelo
S~nador José Paulo Biso!, nem Çi~_que é para terminar os_
hospitaíS e nem que outra destinaÇão deva ser dada aos pacientes, senão a de um tratamento adequado. O que diz é que
q Brasil não deverá mais construir leitos para a doença mental.
E é verdade, repito, o Brasil não precisa mais construir leitos
para doença mental. No Sul e Sudeste, existem excessos de
leitos para doença mental. E dizer-::_~e que no Brasil o tempo
d~ permanência de llm doente m_entaJ é pequeno, quando
comparado com outros países, não chega a ser tão verdadeiro
na medida em que o paciente passa quarenta e ciiico dias
dentro do hospital, é compulsoriamente afastado por alta,
mas é imediatamente internado em outro hospital e fica fazendo uma volta sem: fim em vários e vários hospitai~. É também
necessário dizer que a ex(5eriência italiana tem sido mal interpretada no BrasiL Na verdade, houve uma determinada área
da Itália que implantou o sistern.a e o fez de maneira radical
entoem _que isso ocorreu, eVidentemente _qué não teve forma
de contemplar situações intermediárias e logo a própria Itália
reconheceu a necessidade de fazer mudanças e elas estão sendo
feitas em todo o país. E poSso- gafariiir a V. Ex~ por informações que possuo de um especialista da Organização Mundial
de Saúde, que esteve em meu gabinete, aqui no Senado, que
a Itália reformula seu programa, deixando de lado um ponto,
tem que haver leito_~_ hospitalares qLJe se destiné!,m a pacientes
graves, impossíveis de serem tratados ambulatorialmente ou
em tod3.s as outras casas intermediárias érltre o ambulatório
1
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e o hospital. A experiência americana, que te-m Sido sistematicamente citada, compreende duas ou três cidades americanas,
não-abranje todos os Estados Unidos e a experiência mundial,
a respeito da questão do tratamento dos doentes meQta_i_s em
hospital, ela ainda não está consolidada nem na Eu-ropa;nem
em nenhum país do mundo, mas o que se tem e se deve
ter como claro é que: primeiro; o paciente com doença mental
pode estar fora da crise aguda, precisa e deve ser acompanhado
pelo Centro de Saúde ou por uma outra unidade de uma
co~p_Iexidade de muito menor do que o hospital; segundo,
hoje se dispõe de medicamentos e,_ além de medicamentos
' de tod~ um aparte, um apoio psicol6gico a esses pacientes,
que, em muitas ocasiões, dispensam a sua internação; terceiro,
só quem não conheçe o interior de um hospital de doenças
mentais pode aceitar que se continue a fazer, neste País~_ o
que se fazia na Idade Média. Quem conhece e conheceu a
Colônia Juliano Moreira, como eu, quem conhêceu o_s li.ospitais "julianos moreiras" que existiram neste País ~be que
a relaç_ão ent_re o paciente e os trabalhadores de saúde, no
iníCJõ,- pode até ser boa, mas, depois de alguns anos, aquela
convivência repetida acaba endurecendo os servidores des~es
hospitaiS e o tratamento passa a ser desumano entre os_ doentes
e os próprios servidores, e muitos dos servidores acaba_m Padecendo de alteração de seu comportamento e da sua conduta_
na forma de atender aos pacientes. Eu diria-_"que -é abSolUtamente indispensável para o Brasil rever tudo em termos de
saúde. E dentro da questão saúde, ~o particular a-specto da
doença mental, o Brasil precisa sair da Idade Média; nós
precisamos ter, nos centros, nos postos de saúde, nas unidades
mistas, tn.edicamentos e- pessoal treinado para dar assistência
aos pacientes. E, com isso, tenho- certeza abs.oluta de que
um número extraordinário de pacientes não chegará a ir para
dentro dos hospitais. Segundo, muitos dos pacienteS, que hoje
estão nos hospitais poderão ser tratados em oficinas protegidas, em lares especiais e assini por diante. Tenho também
experiência- na queStão da hanseníase, No nosso Cél$0, não
fechamos os dois leprocômios, nós abrimos_ as portas· dos dois
leprocômios. E ó fizemos, porque um número cohSiderável
de pacientes tinham pequenas lesões físicas, -eram negativ9s
e na verdade já não eram mais portadores de hanseníase;
eles queriam uma oportunidade de voltar à vid~ com seus
familiares, reconstituir essa vida e recome-çar. O que é q_ue
nós fizemós na Secretãria de Saúçle? foi_dar a eles uma oportunidade de emprego e de trabalho para a Secretaria _de Salide
ou em alguma outra área, de modo a que eles pudesse-m
reconstituir. Segundo, acabamOs com Os_ hospitais e com__os
centros especializados. Passamos a atendei todOs oS portadores ou suspeitos de ban,seufas~ em todas _as _~p.idades de·
saúde. No momento em que eles passaram a não ser discriiii.ínados, Senador Aureo Mello, o número de pacientes novos,
aqueles que procuravam o centro de saúde, passou a ser quatro
vezes maior do que o que era antes, porque antes existia
o dispensário próprio dos hanseníanos; de-ntro da velha história de dizer que eles preferiam ser tra1ados à parte. Mas na
hora em que abrimos os centros de saúde, para que todos
os centros de saúde fossem capazes de dar diagnóstico da
hanseniase, a partir daf os casos· novõs- passaram a ser muito
mais freqüente c as curas passaram a ser em número muito
maior. Então, precisamos passar a ter uma reflexão mais profunda; não adianta ficanilos na paixão dó ambulatório nem
da paixão do hospital. Nós precisamos saber o que é possível
fazer melhor para qualquer tipo de doentes, inclusive o de
doença mental. Perdoe-me pelo longo aparte que fiz, perdoe-
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me por relatar a minha própria experiência no trato desses
pro)?l~mas.

O SR. AUREO MELLO - O longo aparte de V. EX'
e·rileixa Uni ponto de vista quase que técnico. Mas a verda-de
é que u111~ qua_ntidade imensa de outros psiquiatras eSpecializados nesse ramo não entende assim. Um deles, a quem
citei ãinda há pouco. Dr. Osvald de Moraes Andrade. disse-me
que um hospital psiquiátrico pode e deve s-er um hotel de
luxo com assistência ·médica, desde que tenha a dedicação
do diretor ou psiquiatra responsável pela entidade.
Para mostrar-se a utilidade da emergéncia Psiquiátrica,
diz ainda Oswald de Moraes Andrade que durante os 9 anos
em que foi responsável pela emergência do Hospital Pinel,
outubro de 1964 a jan-eiro de 1973, com 20 leitos para mulheres
e 20 para homens- atendeu, na zona sul do Rio de Janeiro,
19:.500 pacientes não só do Rio de Janeiro mas também outros
que vinham de diversos estados do Brasil.
Na emergência, o paciente ficava 72 horas. DepOis desse
período, o médico fazia o encaminhamento necessário do paciente. Se fos_se o caso_ de ser internado, seria internado; se
fosse- caso arnbulatorial, seria_encaminhado para o ambulatório mais próximo de sua reSidência; ou, se não se tratasse
de nenhum desses casos, seria enviado __a_ sua residência. É
o de-poimento _de_ um médico__que pontificou e pontifica até
hoje na área especializada da psiquiatria, e é uin dos Psiquiatras mais famosos d_o Rio de J311eiro, conhecido mundialriie-nte~ tendo sido, inclusive, Presidente da AssociaÇão Médica
do Rio de Janeiro. Isto para mostrar a utilidade da emergência
psí(jlliátrica~

Hoje, com o advento e progresso da psicof3rmacol0giã-,
as internações são por curto período. Quem deve .di~er se
o paci~nte deve oti não ser internado tem que ser. o médico
psiquiatra e não urna autoridade leiga que jamais teve contato
com os doentes mentais. A psiquiatria é uri:J dos ramos-mais
difíceis da medicina, e só o estudo e a vivência permanente
é·que darão segurança para se fazer o diagnóstico com precisão, até mesmo porque o doente mental é tanto mais- grave
quanto mais lúcido.
A Organização Mundial d.e. Saúde recomen4ou leitOs de
um para mil habitantes e o Brasil_conta com 0~_5 d~ leitos
por mil habitantes.
-

-0 -Sr. Almir- Gabriel--:-__ ~ermite-me V_._ Ex~ um aparte?
~o SR. AUREO MELLO Ex~ ~e permita adjudicar a essa

Eu o permitirei tão logo V.
minha argumentação outros
c~tnponentes. Aqui está assinando contra o Projeto Ii? 8pro-fê~~.<?r~~ de ~siquiat!ià; untã parcela imensa de méçl.jcos e respOrl:Sãveis por instituições. Leio apenas o riome de alguns:
O Professor Dr. Roberto Albuquerque Fortes, Professor Titular e_ Chefe do Departamento de Psiquiatria da Faculdade
de :Medicina_ da Universíd~de_de São PallloLMea:nJ:l!Ç>__corre~
pondente_ da American Psychiatric ASsóciatioh, APA, Membro do Collegium Neuropsychoneurologic Internacional (Roma), o Dr. Maurício Levy Júnior, o Professor Dr. P_auto Fraletti, Professor Titular de Psiquiatria e PskOlogia da Faculdade
de Medicina do ABC - Santo André - SP Dr. Antonio
MarcOs Fántana, Dr. Edrriundo Haia, Dr. ioã~ Carvalho Ribas, todos com títulos de _grançle_ significação, com a bagagem
d~ uma longa experiência e- a vivência nesse ranlo;:ante-rior
e preseritemente capazes de entenderem e serçm, assim, capazes de submeter um documento, um abaixo-assinado, â conside-ração dos nobres Senadores__Qesta Casa; em _que eles di~m:-
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DOS PROFESSORES DE PSIQUIATRIA
AOS SENHORES SENADORES
.
Os abaixo-assinados, Professores e Ex-professores de Psiquiatria--em Faculdade de Medicina oficiais e _oficiali2:ad~s,
responsáveis diretos pelo ensino teórico e prátíco dos cuidadcs
preventivos e curativos da doença mental, alarmados com
a aprovação, sem as discussões regulamentares, na Câma:a
dos Deputados, do Projeto de Lei n~ 3.657/89, de autona
do nobre deputado Paulo Delgado, vêm mui respeitosamente

.

ã sua presença, solicitar que o referido Projeto de Lei seja
.
__
rejeitado pelo Senado porque ele:
19 fere os princípios fundamentais_ da ci~ncia psiquiátrica,
tanto em seus aspectos cünicos, qua~to jurídicos;
__ _
29 transfere, com graves prejuízos para os doentes mentais, as prerrogativas legais de responsabilidade do médico
e referentes a cada paciente assim como a competência dos
órgãos técnico-profissionais para o domínio -genérico de uma
lei de cunho meramente político-ideológico.
Atenciosamente,
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A seguir, médicos psiquiatras, residentes aqui nesta cidade, divulgam pela imprensa de Brasnia manifeto no qual,
após analisar~m e estudarem o projeto do Deputado Paulo
Delgado, que depois veio a ser analisado e transformado,
no Senado- segundo a informação que V. Ex• me transmitiu,
a mim que sou membro da Comissão de Assuntos SociaJ.s,
e não sabia ainda desse substitutivo do Sr. Seriador José Paulo
-- -Bisol - o seguinte:

-...·-

"Há, como justificativas do_ referido projeto, aberrações, tais como:
_ ___
, 1 -Que o ato médico do psiquiatra decorre de
seu "poder de seqüestro" (A palavra seqüestro foi empregada co esse fim_3__ yez~ na "J~s~ificação" e uma
vez no próprio texto do Congresso Nacion~l);
2- Que o hospital psiquiátrico seja violento, desumano e "gerador de doença", formando.;;se um "parque nacional" de "estruturas de coerção"·
3 - Que no Brasil há uma ''irrefreáv~l e Poderosa
rede de .manicómios -privados", a qual impede a rede
pública de modernizar-se ... ; e
4 -Que é urgente extinguir a rede disponível,
sugerindo sua substituição pela ''experiência-íraliana",
instaurada pela "Lei Basaglia" ...
_
Algumas considerações são por nós julgadas pertinentes:
-O ato psiquiátrico não se distingue dos-deniais
procedimentos médicos e seus objetivOs São tarp.bém
comuns: diagnóstico, tratamento e relosei'Ção social de
pacientes sempre que possível.
-É evidente no projeto a Intenção de iludir o
legislador induzindo~o a acreditar que os Hospitais Psiquiátricos e os Manicômiqs são única e mesma coiSa.
Tenta passar a idéia de que todas as internações são
compulsórias e implicam em confinamento.~•
Justamente um aspecto a ser enca{ado, ess_e de que a
idéia do confinam_erito s-eria a de um confinamento eterno
e não provisório, porquanto há oUtras modalidades e outras
flutuações no trátarliento psiquiátrico das ·moléstias mentais.
E eles vão numa gama bastante grande, em que dizem
coisas como:
"O ato psiquiátriCO não se distingue dos demais
procedimentos médicos ... ; é evidente no projeto-a in,
tenção de iludir o legislador; ao contrário, os hospitais
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psiquiátricos brasileiros tanto públicos quanto privados
são instituições abertas. O manicómio é, no entanto,
instituição direta!Yle_nte ligada à Justiça e obediente aos
seus preceitos. Aí, sim, se dá a internaÇão cómpulsória
ditada pela autoridade judiciáriã ... "
É o caso de crimes, de aberrações como as que citou
o nobre Doutor e Seriador Carlos Patrocínio, o caso de um
louco que esfaqueou a própria mãe e parentes, o que é comum.
Até porque é imprevisível, parece-me ser imprevisível, o aces--r~-de loucura violenta em determinados pacientes.
Ainda:
.
"A existência de modelos alternativos precede a
desativação dos leitos, já que o procedimento contrário
significa condenar os doentes mentais- à indigência que
refo~çará a_ mendicância e aumentará a população carcerária, ta1-Corilo aconteceu na Itália do Dr. Basaglia.( ... ) No que diz respeito à partiCipaÇão da-autoridade judiCiária n'?--P!OCeSSõ de assistência j:iSiqüiátrica,
ela é pertinente quando solicitáda pela famüia, pelo
psiquiatra ou pelo próprio paciente."
E o paciente usualmente jamais a· solicita, ·parqué' sabemos que, em linguagem popular, o doido ,nunca confessa que
está doido.
Mas a verdade, Sr. Senador, ~ que também_ sabemos
que as familias não têm uma hostilidade costumeira contta
o seu parente, o seu irmão, o filho ou a pessoaqúe,-de repente;
apresenta esses sintomas. Elas têm o máximo de paçiência,
mas chega uma ocasião em que é necessário que os enfemiOs
sejam levados a instituições adequadas, porque, do contrário,
em vez de se ter um paciente, ou itm'louco, acabaremos por
ter quatro ou cinco pacientes, que é toda a família do indigitado.
De maneira que, também, não se pOde deixar para que
se recuperem ao deus-dará, como vemos na sociedade_ bra$ileira, a maior quantidade de loucos que se pode-ima:girüu.
talvez, num país da América do Sul. Vemos, diariamente,
nos próprios gabinetes onde trabalhamos aqui no Senado,
um louco, um perturbado mental ou pessoa·trmnrofe~ na proximidade da loucura, com os pedidOS mais estapnfúrdios, às
vezes em atitudes _agressivas. E isso acontece quando não
temos, inclusive, um segurança para garantir a nõssa mtegn.;;
dade_ física a mercê desses infélizeS.
Há uma liberdade para esses enfermos em Brasília que
se poderia comparar até à liberdade de muitas grandes metrópo_les. Em toda cidade há liberdade para os loucos. Mas chegar
ao ponto de se exti,nguir, e como diz o projeto,-de se proibir
em todo o território nacional a construção de novos hospitais
psiquiátricos públicos e a contratação ou financiamentç:~t p~Jo
setor governamental, de novos leitos ~m hospital psiquiátrico,
me parece uma aberração, uma coisa estapafúrdia ou, então,
a proteção de instituições particUlares, com o que sei que
V. Ex~ não concorda, porque V. Ex~ é __um idealista e um
homem Voltado para o bem-estar da coletiyi9ade.
Trago aqui esses ensinamentos, porquanto a revolta dos
_médicos brasileiros que são especializados no ramo chegou
até mim; foram psiquiatras que me procuraram e me pediram
que manifestasse, de alguma forma, o seu descontentamento,
o seu protesto e a sua estranheza quanto_ à_ e_sse projeto do
Deputado Paulo Delgado. "O docu,mento, _"!gora, '-'-ªi ao Senado. No Senado, ele será_ estudado, se~á-~~gdignaiÍ!e~t~ apreciado pelos Srs. Senadores; ep.tão, aduza: es~~s_: aigU.riieiltos,
leve esses argumentos", disseram-me, é o que estou fazendo.
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Estou trazendo argumentos que me foram pass-ildOS, eyidente-mente, por assessoramentos médicos de alto gabarito. Eles
é que dizem quem -deve dizer se o paciente deve ser ou não
já internado. A Organizaçao Mundial de Saúde recomendo_u
um leito por 1.000 habitantes e o Brasil conta cqm 0,5 leitos
por 1.000 habitantes.
. · . , .. , . .. . ·-· ..
.
Como V. Ex:" vê, a:s retomenâações da OMS contrastam,
evidentemente, com a realidade brasileira. E qUanto aáS doentes mentais que venham a cometer delitos, há no Brasil institui-

ções para recebê-los que são os manicómios judiciárioS. E
aí a intervenção é feita pelo Juiz e a ~!!-~.também, depois
de parecer psiquiátrico.

~

0 Sr. Almir Gabriel- Permite V,

~-

----

Ex~

"-

um aparte?

O SR. AUREO MELLO - Desculpe-me V. Ex• pelo
meu longo expor. Tenho- prazer em, novamente, pasSar a
palavra a V. Ex•
O Sr. Almir Gabriel- Em primeiro lugai, quero mostraia V. Ex~ }lffi dado que provavelmente lhe cause bastante -estra:nheza. E que o levantamento sobre agressões demonstrou
que o número de agreSsões feif<is por pesso_as ditas normais
é maior, proporcionalmente c epidemiologicamente, do que
o-das feitas pelos ditos loucos.
O SR. AUREO MELLO - Mas uiTi erro n-ão JuStifica
o outro!
O Sr. Almii' Gabriel- Não. Quero apenas contrª-arrestar uma afirmação de V. Er, quando deu a parecer, na
sua fala, que os loucos_agridem mais--do que os ~ssim_çhamados_
normais. Não é verdade._
O SR. AOREO MELLO:_:_ Ã.gÍ{dem mais, {ncÍÜsive.con{putando-se a parte moral, a agressãO moral." Um lOuCo, de
repente, chega, e joga _um__ pedaço de lama, um pouco de
alguma coisa, de detrito. __em cini_a- de_ um(!_ pesso:a ~sem -que·
isso constitua uma agressão física. MaS é u-ma agressão márã.L
O Sr. AlmirGabriei-Quero diZCf a V. Ex~ que Os dados
em que me baseio são dados científicos.
·
OSR. AUREO MELLO.,.-,Também estou_a<Jul com dados
científicos,_ c comõ V .. Ex~ vê, a relação aqui é muito grande.

O Sr. Almir Gabriel_:__ Quero dizer a V. Ex~ que esse
dado da Organização Mundial de Saúde data de 1950, quando
ainda não se tinha e não se dispunha de psicotrópicos como
os de que hoje se âispõe. Hoje, os dad()S da Organização
Mundial de Saúde são de O, 10 a 0,25, Exm' Sr. Senador Aureo
Mello. O dados atuais, depois que os psicbtrópicos=pa"Ssatarfi
a ser utilizados de maneira genérica em todõ o mundo. Em
terceiro lugar, quero dizer-lhe que da relação dos psíquíatras
e professores que V. Ex• tem na mão, algumas pessoas me
procurara·m, dizendo que tinham sido incorretame·nte re)acio~
nadas nessa lista·.- E até me pediram para que- retirasse os
seus nomes dessa lista. Por outro lado, quero·dizer que o
meu gabinete, evidentemente, esteve sempre de portas-abertas
para atender quer os que estavam defendendo, quer os que
estavam contra o Projeto Paulo Delgado. De qualq_uer sorte,
acho que esse ProfefO feVaritou urila discUssão a·níve1 naciohal
da maior importância, da maior- sig~íficaçâo. E O Sef!ador
José Paulo Bisol preparou um substitutivo, que consid~~oda
melhor qualidade, realmente foi um estudo aprofundado.
O SR. AUREO MELLO- E V. Ex• poderia me infonriar
se já forapt<:Náâo'? -
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_ O Sr. AJmir Gab-riel- Não,.ele foi apresentado. E coloca
em separado a questão do assim chamado ato psiquiátrico
igual a qualquer ato médico. A _quc:stão é que os ato~ médjcos
comuns são feitos com PeSsoas qUe estão na plenitude da_
sua consciência. Então. não são inteiramente iguais qs atas
psiquiátricos aos atas médicos comuns, como ao se indicar
uma hérnia, uma cirurgia de ccs~riã, ou coisa 'desse tipo,
uma vez que as pessoas estão no uso pleno da sua consciência,
a~ contrário de um _paciente portador de uma doença mental
em crise. O que o projeto prevê;--é q-ue essa-peSsoa -poderá,
ainda assim, ser internadª, mesmo fora da sua consciência;
por determinação. médica. Qual é a variável acrescentada?
E-que esta internação dependerá de ser comunicada ao Ministério Público, que terá libt!rdade de aceitar aquele tipo de
internação proposto ou, então, chamar uma série de especialistas· para confirmar ou não a permanência ou a internação
desse paciente. Gostaria de colocar a V. Ex" ·que a experiência
mundial em vários países, inclusive o Brasil, mostra que muitas
pessoas têm sido internadas cm manicômios--pôrsímples bríga
de casal; por inconveniências políticas. Têm ·sido internadas-;
não por necessidade real. E essEC pes-soa qu·e foi internada
como não tem liberdade de protestar e nenhuma forma de
lutar contra, ela fica, às vezes, intemada meSes ou anos até
qUe um dia ela possa sair ou morrer dentro desses m:anicômios.
O SR. AUREO MELLO -~I~s~_s~ría uma prova de incompetência do hospitaL Porque, evidentemente, num hospital
onde existe um bom psiquiatra certamente se poderá sabá
se a pessoa é ou não doente. Lembro-me daquel~ história
de João Bosco, D. Bosco depois, que ia sendo levado par~
um hospital de loucos, por instrução de uma pessoa que lhe
era desafeta, e inteligentem_ente abriu a porta do ca.rro ew
que iria ser levado e iogou para dentro o cidadão que pretendia
interná-lo como louco e disse: "Depressa, sigam para o estabelecimento". E até_que provassem "que coelho não era elefante
o tal cidadão deve ter ficado I~ e gramado, pelo menos, algumas semanas ou quiçá meses, E muito conhecido na literatura
mundial.
O SR. PRESIDENTE (Meira FilhÓ. Fazendo soara cam·
painha.) -A Mesa comunica ao ílustre Senador Aureo Mell_o
que 6 s.eu tempo já terminou.
O Sr. Almir Gabriel --Só para tenninar, eu gostaria
de acrescentar que tenho ouvido com fre_qüêf1_cia, a essa disc_ussão de que hospital psiquiátrico é diferente de manicómio.
Na verdade, foi dado um tom pejorativo para: a expressãO
manicómio. Mas as~ e.Xpressões leprocóni.iO, tisioCômio, nosoCõmlo, manicómio:· todas 'elas cánstituem uma forma normal
do nosso vocabulário, sem nenhum problema.

O SR. AUREO MELLO- Tenho a impressão de que,
quando dizem manicómio, geralmente se referem àqueles noso_cômios de pobres. Quando os desgraçados vão para o ~@i
cômio, é O último estágio-da loucura, da doença.
O Sr. Almir Gabriel- É preciso deixar claro que hospital
psiquiátricO é igual ao manicómicLNão há diferença alguma
entre um e outro. A- forma pejorativa de tratar é que é diferente. Não entro nessa discussão por ser semântica, por não
ter nada a ver. O que acho básico é que o Brasil precisa
realmente, na área da saúde, rever totalmente as suas posições, in~hi~ive no _que diz respeito à doença mentaL O que
o Brasil tem feito até hoje é tornar crónicas quas_e todas as
patologias, por falta de respeito a população, por falta de
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seriedade no trato das neccssidades.de saúde da :nQssa própria

população e com conivência dos govern_os. O pióf é-iSSo.:_ __
O SR. AUREO MELLO ~Até aí concordo com V. EX'
Realmente, a revisão é impi"esCiridível. Quanto à prOibiçãO,
em. todo o Território Nacional, da construção de novos hospitais psiquiátricos públicos e a contrataç&o de finanCiamento
pelo setor governamental de novos leitos em hospital pSiquiátrico, é algo difícil de aceitar.
Prossigo, Sr. President.e,_ Srs. _S~nado-res, quando o m_édico, ou a autoridade competente, pergun-ta ao_ alienado que
se encontra em estado catatônico (não responde, não sai de
sua postura), ou então em estado de raptus catatônico ou
quaisquer das formas de _esquizofrenia simples, hebefrênica,
-.catatônica ou paranóica "o senhor concorda em ser internado
em hospital especializado?.", jamais foi verifiCada ou observada a concordância do paciente. A resposta é sempre 1'não;
não necessito de assistência médica!,.
Sendo o paciente uât alienado, vivendo seu próprio mundo, como se pode dar a _este paciente, que não tem_ condição
de reger pessoas e bens, o livre arbítrio de qUe não· dispõe
em função de seu estado mental?
O Hospital PsiqUiátrico rio começo do século erajuntQ
.com o Hospital Geral --Santa Casa de Misericórdia, o pro-fe;ssor Teixeira Brandão, em divergência com a-s irmãs da
Santa Casa, separou-o do Hospital Geral, transfeiindo-o para
a Praia Vermelha. O que é preciso faict é aptitnoraroHospital
PsiquiátriCo, evitar os mãcro-hospitais:
Dirigentes do Instituto de Psiquiatria do M.S. em Engenho de Dentro, em 1963, e na emergência do Hospitai_Pinel,_
jà disseram que o Hospital PsiquiátriCo-pOde e deve Sá um
hotel de luxo com assistência ó:lédica, _desde que teqha a dediêação do diretor ou psiquiatra responsável pela eriiidade. ,
Quando se fala em extinguir o hospital psiquiátrico- deVese qualificar a peSSõã que quer extinguir o hospital psiquiátrico
e saber:
-que experiência tem Com paçl:ente ctônico1
-que experiência tem com a medicina comunitária?
-que formação profissional tem?
-que técnicas terapêuticas usa?
_
Psicoterapia~ psicofarmacoterapia e outras. · ..-identificar a posição ideológica da pesSoa, frente às
linhas psicoterapêilticas,-SoCiológicas e políticas.
Eram essas as palavras que desejava proferir. Muito obrigado, Sr. Presidente.
·

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR. ÁU·
REO MELLO EM SEU DISCUI]SO:
Brasflia, quarta-feira, 5 de junho de 1991
Ps.iqui:;t.tras e demais profissionais de saúde mental("'l) repudiam o Projeto de Lei n' 3.657, já aprovado pela Câma~a
dos Deputados, que põe em risco toda a assistência aos doentes
~entais do País.
AOS EXCELENTÍSSIMOS _
SENADORES DA REPÚBLICA
.Os abaixo-assinados tom3lll a liberdade de alertar os noQres ~~nadores sobre a gravidade! do prOblema -de -Que ira'tá
Q proJeto proveniente da Câmara cuja apro-vaÇão liquida todos
os recursos assistenciais cij.ados- ao longo dos anos sem oferecer
a contrapartida de recursos alternativos :válidos que a.Ssis.taqi
. aos doentes mentais, deixa11do-os abandonados_ à própria sorte

sem o amparo· que o poder público tem o dever de oferecét'.lhes.
----Há, como justificativas do referido projeto, aberrações,
tals como; ·
1 -Que o ato médico do psiqui<ltra decorre de seu "po-der de seqüestro" (a palavra seqüestro foi empregada com
esse fim 3 vezes na HJustificaÇão" e 1 vez J!Opróprio texto
do Congresso Nacional);
2- Que o hospital psiquiátifcO se} a violento, desumailo
e "gerador de doença". formando-se um "parque nacional"
de "estrutura de coerção";
3 ,:_-Que no-Br:;t.sil há um_a "irrefreáVel e poderosa rede
de manicómios privàdos", a qual impede a rede pública de
mordernizar-se ... :. e
4- Que é _urgenfe extinguir a rede disponfVel, SugerfndO
sua- substituição pela "experiência italiana". instãurada pela
"Lei Basaglia" ...
· Algumas cons_iderações são por nós julgadas pertinentes:
O ato psiquátrico não se distingue dos demais procedimentos médicos e seus objetivos sãotag~bém comuns: diagnóstico, .tratamento e reins·erção social de pacieiifes sempre que
possível.
·- É evidente no projeto a interiÇão de iludir o legislador
induzindo-o a acreditar que os Hospitais Psiquiáiiicos e os
Manicómios são única e mesma coisa. Tenta passar a id~ia
de que todas as in.ternações são compuls~rias e implicam confinamento. .
-Ao contrário, os Hospitais Psiquiátricos BrasileirOs taitto
públicos quanto privados são instituições abertas.
- O Manicômio é, no entanto, instituição diretamente ligada à Justiça e obediente aqs $e,u.s prece_itos. Aí sim, se dá
a ~nternação compulsória ditaQa pela A_utoriQade J_udicíária
riOs casos: de pacientes-de-delinqüentes que fica_m, assim, ao
abrigo do sístema carceráriO comum, e recebem assistência
p~iquiátrica coiltínua.
A qualidade do Hospital Psiquiátrico- Brasileiro deixa a
desejar e é tarefa do poder público criar'condições de melhor
--assistê~cia hospitalar, que de nenhuma forma pode ser descartada. Para tanto é necessário uma reforma da l~_g!.slação vigen- te e o fti.~l cumprimento de suas determ.in:ações. -·~
A criação de -inodelos alte':rnativos, se- resume õô.· Páls,
na existência de Hospitais Dia·e HospitaiS Noite, que mesmo
ínaugurados, jamais funcionaratn ~na criação de rede ambulatorial (que ora inexiste) descentralizada e regionalizada que
aproxime o paciente_ dos recursos que lhes são oferecidos,
única maneira de dar continuidade ao tratame-nto e provocar
redução do escandaloso índice de reintemações que alimenta
os-Hospitais Públicos_e_ Privado_s.
A existência de modelos alternativo~ precedê a desativação dos leitos, Já que o prOC:edimento contrário significa
cond.enar os doentes mentais_ a ~indigência que teforçará a
mendicância e aUmentará a população carceTária, tal como
ocorr~u na Itália do D(. Basaglia.
-Càbe açrescéntár qUe_ o Brasii, segundo a última <1.ferição
comp~rativ~ com _outros países, oferece 0.5 leito_ psiquiátrico
_por mll habttantes, contra 3.7 nos_ EUA, 4.4 no Reino Unido,
0.9 na Argentina (OMS -publicação: 23.n6). O parâmetro
recomendado P.ela OMS é de um leito/mil h~bitantes, -o dobro
da oferta brasileira.
No que diz respeito à participação da Autoridade do
Judiciário no processo de Assistencia Psiql,liá_trjcã, eta__é pertine-nte! quan_do solicitada pela família, pelo psiquiatra ou pelo
própno paciente.
-c
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Pelas aludidas razões, pedimos a rejeição do referido
projeto e sua substituição por outro que efetivamente refor-
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ATOS DO PRESIDENTE.
ATO DO PRESIDENTE N• 695, DE 1991
O Presidente do Sénado Federal, no uso da sua compe-

tência· regimental e_ re_gulamentar, de. conform~da~~ __com_ a
delegação de competência que lhe f01 outorgada pelo Ato
da Comissão Direfo-ra-n."-2, de 4 de abril de 1973, e tendo
em vista o que consta do Proce_sso n" 014.023/91-1, - -- -Resolve aposentar, voluntariamente, PAULO DE TARSO BONA VIDES GOUVEIA DE BARROS, Analista Legislativo, Classe "Especial", Padrão III, do Quadro Permanente do Senado Federal, nos termos do art._ 40, inciso III,
alínea c, da Constituição da República Fedet;atíva do _Brasil,
combinado com os·arts. 193, 186, inciso III, alínea c, e 67,
da Lei n" 8.112, de 1990, bem assim com os arts, 490 e 492

ATO DO PRESIDENTE N• 696, DE 1991
O Presidente do Senado Federal, no uso da sua competência regirrierital e regulamentar, de conformidade com a
delegação de competência que lhe foi outorgada pelo Ato
da Comissão Diretora 0°--2, de 4 de abril de .19_73, e tendo
em vista o que consta do Processo n~ 014.469/91-0,

Resolve aposentar, voluntariamente, ANTONJCrDE
PADUA CARNEIRO, A:ssessor Legislativo, Parte Especial
do Quadro_Perroanente do Senado Federal, nos termos do
art. 40, inciso III, alínea c, da Constituição da República
Federativa do Brasil, combinado com os a.rts: 186, -incisó III,
alínea_c, e 67, da Lei n"' 8.112, de 1990, bem a~sim:cóm_<?S
arts. 490 e 492 do Regulamento Administrativo do Senado
Federal, e art. 11 da Re&olução (SF) n' 87, de 1989, com
proventos proporcionai~ã_õ~ !~mpo de serviço, à i"az~o de 33/35
(trinta e três Jrinta_ e cmco avos), observado ?--~1sp~to no
art. 37, inciso XI, da Constituição FederaL
.

do Regulamento Adr:!!!!J:~s:~r'!_ti~O-do Senado F.ederalJ= e_ a_rt._
11 da Resolução (SF) n• 87, de 1989, com as vantagens da
Resolução (SF) n" 21, de 1980, com proventos proporcion~is,
observado o dispoSto no art. 3_7, inciso XI, da Constituição
FederaL
Senado Federal, 25 de setembro de 1991. - _$_enador _
Senado Federal, 25 de setembro de 1991. -:---Senador
Mauro Benevides, Presidente ..
Mauro Benevides, Presidente.
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trativo do Senado Federal, aprovado pela Resolução n"' 58,

ATO DO PRESIDENTE N• 697, DE 1991
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• 012.613/91-ô,
Resolve aposentar, voluntariamente, PEDRO GOMES
SALVADOR, Analista Legislativo, Classe j'Especial", Pa-

drão III, do Quadro de Pessoal do Senado Federa), nos termos
do art. 40, inciso III, alínea c, da Constituição da República
Federativa do _Brasil, combinado com o art. 185, inciso III,
alínea c, da Lei n"' 8.112, de 1990, bem assim :Com os arts.

490 e 492 do Regulamento Administrativo do Senado Federal,
e art. 11 da Resolução (SF) n' 87, de 1989, coln proventos
proporciomiis ao tempo de serviço, à razão de 34/35 (trinta
e quatro trinta e cinco avos), observado o disposto no art.

37, inciso XI, da Constituição Federal.
Senado Federal, 25 de setembro de 1991. -

Quinta-feira 26 6475

Senador

Mauro Benevides, Presidente.

de 1972.
Senado Federal, 25 de setembro de 1991. -

Senador

Mauro Benevides, Presidente.

ATO DO PRESIDENTE N• 699, DE 1991
O Presidente do Senado Federal, no uso de suas atribuições regimentais e regulamentares e de conformidade co_m
a delegação de competência que lhe foi outorgada pelo Ato
da Comissão Diretora n~ 2, de 1973, de acordo com o disposto
no art. 243, § 2•, da Lei n• 8.112, de 1990, no Ato da Comissão
Diretora n" 1, de 1991, e tendo em vista o que consta do

Processo n• 014.785/91-9,
Resolve nomear, ANTONIO MARIA DA SILVEIRA,
para exercera cargo, em comissão, de AssesSor Técnico, Códi-

go SF-DAS-102.3, do Quadro de Pessoal do Senado Federal,
com lotação e exercício no Gabinete do Senador Eduardo

Suplicy.
Senado Federal, 25 de setembro de 1991. -

Senador

Mauro Benevides, Presidente.

ATO DO PRESIDENTE N• 698, DE 1991

ATO DO PRESIDENTE N• 700, DE 1991

O Presidente do Senado Federal, no uso das atribuições
que lhe confere o Regimento Intern~, e de acordo com a

O Presidente do Senado Federal', no usá- da sua corq.petência regimental e regulamentar, em conformidade com á

delegação de competência que lhe foi outorgáda pelo Ato

delegação de competência que lhe foi outorgada pelo Ato
da Comissão Diretora n• 2, de 4 de abril de 1973,
Resolve nomear ALDENIRA MARIA PIEDADE DE
FARIA, Analista Legislativo, da Área de Processo Legisla-

da Comissão Diietora no:> 2, de 1973, e tendo em vista o que

consta do Processo n• 014.280190·6 e 015.101/90-8,
Re•olve readaptar, por transferência, JOSÉ JUVÊNCIO
DE ALBUQUERQUE FILHO, Técnico Legislativo, da Área

tivo, Classe ''1•'', Padrão IV, do Quadro Permanente do Senado Federal, para exercer o cargo, em comissão, de Assessor

de Transportes, Classe "Especi~l",_Padrão III, para a c_a~e
goria Funcional de Técnico Legislativo, da Área. ~e AdmmJstração, Classe. "Especial", Padr~o III, do Quadro de Pessoal
do Senado Federal, de acordo com o disposto no art. 24 da

Legislativo, Código SF-DAS-102.3, do Quadro Permanente
do Senado Federal.
Senado Federal, 25 de setembro de 1991. - Senador

Lei n• 8.112, de 1990, e art. 426 do Regulamento Adminis-

Mauro Benevides, Presidente.

_
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SUMÁRIO
1.2.4- Comunicação da Presidênda
1- ATA DA 165• SESSÃO, EM 26 DE SETEMBRO
-Prazo para tramitação e apresentação de emendas
DE 1991
aQ Projeto de Lei, da Câmara n"' 81191, ~ido anteriormente.
1.1-ABERTURA
..,..--Prazo pitra apresentação de emendas ao PJiq'jeto
1.2- EXPEDIENTE
1.2.1 - Mensagem do Senhor Presidente da Repúbllca de Lei da Câmara n"' 74/91 e ao Projeto de Resofução
- N' 252191(n' 510/91, na origem), de agradeCimento n"' 71191, lidos anteriormente._·
de comunicação.
1.2.5- Leitura de Projeto
1.2.2- Ofícios do Sr. I• Secretário da Câmara dos
-Projeto de Lei do Senado n 9 330/9f,: de autoiia
Deputados
do Senador José Eduardo, que dispõe sobre o exercício
Encaminhando à revisão-do Senado autógrafos dos da Profissão de Detetive ProfissiOnal~ e dá outras proViseguintes projetO$:
-dências.
-Projeto de Lei da Câmara n• 80/91,(n' 1.819/91,
1.2.6- Requerimentos
na Casa de origem), que dispõe sobre a incOrporaçáo do
abono, de que trata a Lei n9 8.178, de 1~' de março de
,--N' 659/91, de urgência parao Projeto de Lei da
Câmara n<? 77/91, que autoriza o Poder Executivo a institUir
1991, aos salários e dá outras providências.
-Projeto de Lei da Câmara n' 81191 (n' 1.262191, o Serviço Social autónomo "Ass_ociação das Pioneiras Sona Casa de origem}, que dispõe sobre a expropriação das ciaisH e dá outras providências.
- N9 660/91, de autOria do Senador Ruy Bacelar, soliglebas nas quais se localizem culturas ilegais de plantas
Citando autorização para desempenhar missão no exterior.
psico_trópicas e dá_outras providências.
1.2.3 - Pareceres
. !.2. 7- Comunicação da Presid~licia
Referentes às seguintes matélias:
Recebimento de documento do Secretário-Geral da
-J;'rojetó d.e Lei da Câmara n' 74/91 (n' 4.771·C,
Córiferência Nacional dos Bispos do Brasil- CNBB, intina Câmara dos Deputados), que dispõe sobre a transfortulado "Cumpra-se a lei", eJ;TI relação ao tratamento das
mação do_ Centro de Educação Tecnológica da _Bahia em
crianças e adolescentes.
Centro Federal de Educação Tecnológica da Bahia e dá
1.2.8 - Discursos do Expediente
outras providências.
-Resolução n' 42191, que autoriza a República Fede·
SENADOR MAGNO BACELAR - Denúncias da
rativa do Brasil a contrair operação de crédito externo, Assembléia Legislativa do Maranhão contra fiscais do Ibano valor de até 28,889,000,00UjúilfO~ão Overseas Economic ma.
Cooperation Fund- OECF, destinado a financiar; parcialSENADOR NABOR JÚNIOR - Apelo para uma
mente, a expansão do Porto de Santos. (Projeto de Resolu- solução do impasse na greve que paralisa o Banco do Brasil
e a Caixa Económica Federal.
ção n' 71/91)
1
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EXPEDIENTE
CBNTRO GRÁPICO I>O SllJIADO PBDBRAL

PASSOS PÓRTO
Diretor-Oeral do Sendo Pedenl
AGACJEL DA SILVA MAIA
Diretor &ecvtivo

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL
Iapre110 IOb respouabilidade da Mesa do Seudo Federal

ASSINATURAS

CARLOS HOMERO VIEIRA NINA
Di:etor Ad•illiltra1ivo

LUIZCARLOS DE BASTOS
Dirdor bdUitrial
FLORIAN AUGUS'IO COU11NHO MADRUGA
Dire10r Adjuto

Scimcstral ··-···-···················-····-·-·-··

SENADOR HUMBERTO LUCENA, como LíderRenegociaçãO das dívidas estadu.ais con_forme o ~rograma
de Saneamen_to__Finanç;eirQ_e- Reajuste Fiscal.
SENADOR JÚLIO CAMPOS -Considerações sobre projetes de lei, em tramitação na Câmara dos Deputados, que tratam da negociação coletiva e representhção
sindical.
SENADOR MAURÍCIO CORRÊA, como_Líd_er~
Isenção do Governo do Estado do Rio de Janeiro de responsabilidade nos incidentes ocorridos em frente ao_ prédio
da Bolsa de Valores do Rio de Janeiro, por ocasião do
leilão de privatização da Usiminas.
1.2 .. 9- Comuni_cações da Presidência.
- Deferiiiii!iito, S:d referendum da Comissão Diretora, dos Requerimentos n~s 651 e 652, de 1991, de autoria
do Senador P.e_dro Simon.
_
-Solicitando ao Senhor Presidente da República a
republicação do Anexo II da Lei n~ 8.219. de 29 de agosto
de 1991, que cria o Tribunal Regional do Trabalho da
19~ Região, por ter sido constatado erro de impressão no
texto dos autógrafos enviados à sanção. _
1.2.10- Requerimentos
- N\' 661/91, de autoria do Senador M~uro__Berie'vides,.
soliCitando licença para afastar-se dos trabalhos da Casa
no próximo dia 27 do corrente mês. Aprovado.
-No:> 662/91, de urgência para o Projeto de Decreto
Legislativo n~ 119/91, que susta os a tos normativos do Poder
Executivo que objetiva realizar o prOcesso de privaiiiação
da Usiminas.
- -1.3- ORDEM DO DIA
Projeto de Decreto Legislativo n• 105, de 1991 (n'
9/91, na Câmara dos Deputados). que aprova o ato que
renova a concessão outorgada à Televisão_ GuªíQ~. Ltda.,
para explorar serviço de radiodifuSão de sons e imagens
na Cidade de Porto Alegre, Estado do Rio Grande do
Sul.Aprovado,após parecer da comissão competente, tendo
usado da palavra o Sr. Maurício Corrêa. À Comissão Diretora para redação final.
Projeto de Decreto Legislativo n• 106, de 1991 (n•
11/91, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que
outorga permissão à Rádio a Voz_ do Sertão Ltda., para
explorar serviço-de radiodifusão sonora na Cidade de Afogados da l~gazeira, Estado de Perna~buco.Aprovado,

- - - - - · - - - Cii 3.519,65

Tuagem 2200 exemplares.

após parecer da comissão competente. À Comissão Dire- _
tora para redação final.
Projeto de Decreto Legislativo n• 107, de 1991 (n•
3S2/90, na Câmara dos Deputados);que aprova o âto.que
renova a concessão outorgada às E-inissor-as Reunidas Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda
média na Cidade de Poconé. Estado de Mato G_rosso.AP:i-ovãdo, ilpós pareCer 'da Comissão ·competente. A Cámissão Diretora para redação firial.
Projeto de Decreto Legislativo n• 108, de 1991 (n'
393/90, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato de
renovação da concessão outorgada à Rede Sul Matogros- _
sense de EmissOras Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média na Cidade de Aparecida do
Taboado, Estado de Mato Grosso_ dç Sul. Aprovado, após
pare_cer da comissão competente. A Comissão Diretora
para-Tedação final.
Projeto de Decreto Legislativo n"' 109, de 1991 (n"'
394/90, na Câmara_ dos Deputados). que aprova o ato que
outorga permissão à Sociedade Trindadense de Comunicação Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora
na cidade de Trindade, Estado de Çfoiás.Aprovado, após
parecer da comissão competente. A Comissão Diretora
para·redação final.
Projeto de Decreto Legislativo_ n"' 110, de 1991 (n"'
395190, na Câmará-dos Deputados), que aprova o ato que
renova a concessão outorgada à ~ádio Liberal Ltda., paraexplorar serviço de radiodifusão sonora na Cidade de Be-olém,_ Estado do Pará. Aproyado, após parecer da comissão_
competente. _à Conlissão Diretoiã--para redação final.
Projeto de Decreto Legislativo n'3, de 1985 (n• 64/84,
na Câmara dos Deputados), que aprova o TeXto da COnvenção Destinada a Evitar a Dupla Tributação e Prevenir
a Evasão Fiscal em Matéria de Impostos sobre a Renda
entre o Governo da República Federativa do Brasil e o
GoVernO das Filipinas, celebrado em Brasília, a 29 de setembro de 1983. Aprovado, após parecer da comissão-competente. À Comissão Diretora para redação final.
Redação fin~l do Projeto _d_e Decr.eto Legislativo n"
3/85. Aprovada. A promulgação.
Proposta de Emenda à Constituição n~ 2, de 1991_, de
autoria do Senador Affonso Camargo- e outros__ Senhores
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Senadores, que dá nova -redação ao inciso III do art. 155 _ das, autoriza a criação cio Coriselho Nac1onaf de Bebidas
da ConStituiÇãO Federal. Apreciação sobrestada.
e dá outras providências.
1.3.1- Matérias apreciada após a Ordem do Dia
-Consulta n" 5/91, referente à constitucionalidade,
-Projeto de Lei da Câmara n?77/91 ,em regime de urgên· juridícidade e legalidade de Proposta de Ato da Comissão
cia nos termos do Requerimento n" 659/91, lido no Expe- DiretOra, que dispõe sobre a aplicação- dos sistemas de

diente da presente sessão. Aprovado, após parecer da co- Ascensãp e Progressão FuncionaL
missão competente, tendo usado da palavra as Srs. Cid
2.2.2- Leitura de Proposta de Emenda à Constituição
Sabóia de Carvalho, Maurício Corrêa, Valmir Campelo,
- N~ 16/91, que dá nova redação ao caput do art.
Elcio Álvares, Humberto Luce~a, Odacir Soares. Chagas 64 da Constituição Federal, instituindo a alternância no
inCiso de tramitação de projetas-de origem exterf)ii: Rodrigues e Esperidião Amin. A sanção.
-Requerimento n"' 660/91, lido no Expediente da pre2.2.3- Requerimento
sente sessão. Aprovado, após parecer da comissão compe-- N'' 663/91, de urgência pãrà' o Projeto _de Lei da
Câmara_n~ 80/91, que dispõe sobre a incorporaçãu do abctente.
-Requerimento n" 662/91, lido no Expediente da pre- rio, de que trata a Lei n'-' 8.178/91, aos salários e dá outras
sente sessão. Retirado.
providências.
-1.3.2- Discursos após a Ordem do Dia
2.2.4 ~ Apreciação de matéria
SENADOR NEY MARANHÃO- Mercosul.
~
Redação final do Projeto deDeo:reto Legislativo fio
SENADOR EDUARDO SUPLICY- Decisão da Jus- 106/91 (n' 11/91, na Câmara ~dos Depütados), aprovando
tiça federal condenando a União e o Estado_ do Rio de ato que outorga permissão ã -RádiO A Voz do Sertão Ltda .•
Janeiro pelas mortes dos irmãos Francisco Mário de Souza para explorar serviço de radiodifusão sonora na cidade
e Henrique de Souza Filho- O Henfil. Resposta do Minis- de Afogados da Ingazeira, Estado de Pernambuco.. Aprotro da Justiça a carta de S. EX' dirigida ao Presidente Fer- vada, nos termos do Requerimento n9 664/91. A promulnando Collor, pedindo que não haja represálias ao ernpre- gação.
sário Antônio de Castro Paixão, em funÇão' de seu depoi2.2.5 - Comunicações da Presidência
mento no programa televisivo do PT, apontando atos de
-Recebimento da Mensagem n" 253/91 (n' 511/91,
corrupção de órgãos do Governo na Bahia.
na origem), pela qual o Senhor Presidente da República
SENADOR DIVALDO SURUAGY _Homenagem: à solicita autorização do Senado para que o Governo do
memória do Senador Pompeu de Sousa.
Estado de São Paulo possa contratar operação de crédito
externo no valor de US$245.000:000COO (duzentos-e quaSENADOR NELSON WEDÉKIN- Fortalecimento çlo ~. renta e cinco milhões d.e dólares), para os fins que espeBaitco do Brasil.
·cifica.
'
- - -· ' --- --- -Abertura
de_
prazo
para
apresentação
de emendas
SENADOR MARCO MACIEL- Posse do Dr. Carlos
ao Projeto de Lei do Senado fi<? 93_, de 1991-_C_omplementar.
do Rego Vilar no cargo de Diretor do Porto do Recife.
1.3.3 - ComunicaçãO- da PresidéndB.
-2.3- ORDEM DO DIA
-ConvocaçãO de sessão extraordinária, a reafi:Zar-se hoRequerimento n~ 609/91, de autoria do Senador João
je, às 18 horas e 30 mimúos, corn Ordem do Dia que França, solicitando, nos termos regimentais, a transcrição,
designa.
nos Anais do Senado Federal, da matéria publicada no
Jornal do Brasil, edição de 17 de setembro do corrente
1.4- ENCERRAMENTO
ano, intitulada "Fazendeiros ameaçam deixar Roraima".
2- ATA DA 166• SESSÃO, EM 26 DE SETEMBRO Aprovado.
2.3.1 - Matéria apreciada após a Ordem do Dia
DE 1991
Projeto de Lei da Câmara n• 80/91, em regime de
2.1- ABERJ'URA
urgência, nO-s termOs- do Requerimento n9 663/91, lido no
2.2 ·- EXPEDIENTE
Expediente da presente sessão.Aprovado, após parecer da
2.2.1 - Pareceres
-Comissão competente, tendo usado ~a palavra os Srs. MauReferentes às seguintes matérias:
_
Projeto de Decreto Legislativo n° 106/91 (n° 11, de ricio Corrêa e Humberto Lucena. A sanção.
2.3.2 - Designação da OrdeM do Dia da próxima Ses..
1991, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que
outorga permissão à Rádio A Voz do_ Sertão Ltda., para são
explorar serviço de radiodifusão sonora na Cídade de Afo2.4- ENCERRAMENTO
gados da Ingazeira, Estado de P_emambuc_o._(Redação fi~ - DISCURSO PRONUNCIADO EM SESSÃó ANnal.)
TERIOR
- ~
~
-Projeto de Lei do Senado n° 93/91 (Complementar),
Do
Senador
Eduardo
Suplicy,
proferido
na "sessão de
que dispõe sobre as· imunidades tributárias referentes às
instituições de educação c de assistência social, sem fins 19-9-91.
lucrativos.
4- ATOS DO PRESIDENTE
-Emendas de Plenário de N'-'~ 1 a 4, oferecidas no
N'' 701 a 703, de 1991.
turno suplementar do substitutivo aprOvado pela Comissão
S - MESA DIRETORA
__ _
de Assuntos Económicos, do Projeto _de Lei da Câmara
6- LÍDERES E VICE-LÍDERES~DE PARTIDOS
n9 50/87, que dispõe sobre a padronização, a classificação,
7- COMPOSIÇÃO DAS COMISSÕES PERMANENo registro, a inspeçáo, a produção e a fiscalização de bebi-. TES
1
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Sessão, em 26 de setembro de 1991

l! Sessão Legislativa Ordinária, da 49! Legislatura
Presidência dos Srs. Mauro Benevides, Carlos De'Carli e Iram Saraiva
As 14 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM-SE PRESEN·
TESOS SRS. SENADORES:
Abdias do Nascimento_- Affonso Carilargo ~Alexandre
Costa - Aluizio Bezerra - Amazonino Mendes - Amir
Lando- Beni V eras- Carlos De'Carli- Chagas Rodrigues
- Cid Sabóia de Carvalho - Dirceu Carneiro - Eduardo
Suplicy- Elcio Álvares- Esperidião Amin- Epitácio Cafeteira- Francisco Rollemberg- Garibaldi Alves- Gerson
Camata - Guilhe-rme Pahneira - Henrique Almeida Humberto Lucena --Iram Saraiva- Irapuan Costa Júnior
-João Calmon_- Jonas Pinheiro- Josaphat MarinhoJosé Eduardo- José Paulo Bisól- José Richa- Lavoisier

Maia - Levy Dias- Louremberg Nunes Rocha -Lourival
Baptista - Lucídio Portella - Magno Bacelar - Mansueto
de Lavor - Marco Maciel - Marluce Pinto - Maurício
Corrêa- Mauro Benevides- Meira Filho- Moisés Abrão
- Nabor Júnior - Nelson W.edekin - Ney Maranhão Odacir Soares -Onofre Quinan -- Ozíel carneiro - Pedro
Simon- Raimundo Líra- Ronan Tito- Walmir Carnpelo
-Wilson Martins- Telmo Vieira- TeotôniõVilela Filho.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -A lista <]e
presença acusa o comparecimento de 55 Srs. Senadores. HaR
vendo _número regimental declaro aberta a sessão.
Sob a proteção de De_us, iniciamos nossos trabalhos.
O Sr. 1~ Secretário procederá à leitura do Expediente.
É lido. o seguinte

. E,XPEDIENTE
MENSAGEM
DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA _
De agradecimento de comunicação:
N• 252/91 (n• 510/91, na origem), de 25 do corrente, refe·
rente â promulgação da Resolução n• 50, ae 1991.-

OFÍCIOS
Do Sr. 1• Secretário da Câmara dos Deputados, encaminhando à revisão do Senado autógrafos dos seguintes-proJetos:
PROJETO DE LEI NA CÁMARA N• 80, DE 1991
(N• 1.819/91, na casa de origem)

· Dispõe sobre a incorporação do abono, de que trata
a Lei n• 8.178, de I• de março de 1991, aos salários
e dá outras providências.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 19 A partir de 19 de setembro de 1991, ficam incor~
parados aos salários em geral, à exceção do salário mínimo,

os abonos de que trata o art. 9'\ inciso III, da Lei n" 8.178,
de 19 de março de 1991, na forma do disposto nesta lei.
_§ to _Respeitado o princípio de irredutibilidade salarial,
é facultado ao empregador deduzir, da importância a ser incorporada, o valor correspondente às majorações salariais concedidas,_ a título de reajuste ou antecipação, após 28 de fevereiro
·
de 1991.
§ z~ O disposto neste artigo aplica-se ao valor diário
ou horário do salário, ou à remuneração do trabalhador avulso, conforme o caso.
§ 3o Para os trabalhadores admitidos após 1" de agosto de
1991, o valor do abono a ser incorporado nos termos deste
artigo será igual ao valor do abono correspondente ao salário
--mensal contratado.
Art. z~ Esta lei entra em vigor na data de sua publicação,
produzindo efeitos financeiros a partir de 19 de setembro de
1991.
Art. 3~, Revogam-se as disposiÇões em contrário.
(A Comissão de_ Assuntos Económicos).
PROJETO DE LEI DA CÁMARA N• 81, Í>E 1991
(n9 1.262/91, na casa de origem)
(De' iniciativa do Senhor Presidente da República)
Dispõe sobre a expropriação das glebas nas quais se
localizem culturas ilegais de plantas psicotrópicas e dá outras
provJdências.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 19 As glebas de qualquer região do País onde_ forem
localizadas culturas ilegais de plantas psicotrópicas serão imediatamente expropriadas e especificimen_te- destinadas ao assentamento de colonos, para o cultivo de produtos alimentícios
e medicamentosos, sem qualquer indenização ao -proprietário
~ sem prejufzo de outras sanções previstas em lei, conforme
o art. 243 da Constituição Federal.
Parágrafo úniqo. Todo.~ qualquer ber:n de ~alor económico
apreendido em decorrência do tráfico ilícito de entorpecentes
e drogas afins será confiscado e reverterá em benefício de
iilstitU.içõ~s e pessoal especializado no tratamento e recuperação de viciado_s e no_ aparelham-ento e custe_i_o de atividades
de fiscalização, controle, prevenção e repressão do crime de
tráfico--dessas substâncias.
Art. 29 Para efeito desta lei, plantas psicotrópicas são aquelas que permitem a obtenção de substância e-ntorpecente proscrita, plantas estas elencadas no rol emitido pelo órgão sanitário competente do Ministério da Saúâe.
Parágrafo único. A autorização para a cultura de plantas
psicotrópicas será concedida pelo órgão competente do Ministério da Saúde, atendendo exclusivamente a fiD.alidades terapêutiCas e eiefltíficãS:
- Art. 39 A cultura ~das plantas psicotrópicas caracteriza-se
pelo preparo da !e~rra ·destinada a semeadura, ou plantio, ou
colheita.
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Art. 4" As glebas referidas nesta lei, sujeitas ã expropriei.~-ção, são- aquelas possuídas a qualquer título.
Parágrafo único- A área expropriável compreenderá a totalidade da área do imóvel onde houver cultura de plantas psico- trópicas, desde que comprovada a responsabilidade do proprietário.
Art. 5o Qualquer do povo, sem prejuízo das providências
adotadas pelos órgãos policiais competentes, poderá denunciar~ em representação formal, ao Ministério Público estadual
ou federal, a existência de áreas em que estão sendo cultivadas
plantas psicotrópicas.
§ 1~ O Ministério Público ao qual forem remetidos os resultados da investigação policiaL ou a representação de qualquer
do povo, terá dez dias para iniciar a ação expropriatória.
§ 2~ Não sendo suficientes os elementos do parágrafo anterior, para a propositura da ação, ou para o requerimento
de arquivamento, o Ministério Público, no prazo de dez dias,
determinará as diligências necessárias.
§ 3~ Não agindo o Ministério Público, na forma do parágrafo anterior, caberá recurso por qualquer do povo.
Art. 69 A ação exproprjatória seguirá o procedimento judicial estabelecido nesta lei.
Art. 79 Recebida a inicial o Juiz determinará a citação dos
expropriados, no prazo de cinco dias.
§ 19 Ao ordenar a citação o Juiz nomeará perito.
§ 29 Após a investidura o perito- terá oito dias de prazo
para entregar o laudo em cartório.
Art. 89 O prazo para contestação e indicação de assistentes
técnicos será de dez dias, a contar da data da juntada do
mandado de citaçãõ aos autos.
Art. 99 O Juiz determinará audiência de instrução e jUlgamento para dentro de quinze dias, a contar da data da contestação.
Art. 10. O Juiz poderá imitir, liminarmente-, á União na
posse do imóvel expropriando, garantindo-se o contraditório
pela realização de audiência de justificação. Art. 11. Na audiência de instrução e julgamento cada parte
poderá indicar até CiilCo testemunhas.
Art. 12. É vedado o adiamento da audiência; salvo mbtivo
de força maior, devidamente justificado.
,
Parágrafo ún"iCo. se aa-Udiência, pela impossibilidade da produção de toda a prova oral no mesmo dia, tiver que ser poster-gada, em nenhuma hipótese será ela marcada para data posterior a três dias.
Art. 13. _ Encerrada a instrução, o Juiz prolatará a sentença
em cinco dias.
Art. 14. Da sentença caberá recurso na forma da lei processual.
Art. 15. Transitada em julgado a sentença expropriatória,
o imóvel será iricorporado ao património da União.
Parágrafo ·único·. Se a gleba expropriada nos termOS desta:
lei, após o trânsito em julgado da sentença, não puder ter
em cento e vinte dias a destinação prevista no art. 1~. ficará
incorporada ao património da União, reservada, até que sobrevenham as condições necessárias àquela utilização.
Art. 16. Na hipótese de condomínio indivisível o cc-proprietáriO de boa-fé será indenizado pela União, tendo esta
o direito_de regresso contra o condómino culpado.
Parágrafo único. Serão indenizados da mesma forma prevista no caput deste artigo, garantído __o direito de regresso
da União contra _o _culpado, o cessionário, -nu-proprietáriO
ou senhorio de boa-fé, que não esteja ria posse direta do
.imóvel.
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Art. 17. A expropriação de que trata esta lei prevalecerá
sobre direitos reais de garantia, não se admitindo eMbargos
de terceiro, fundados em dívida hipotecária, anticrétic3. ou
pignoraticia.
---Art. 18. Existindo renda constituída sobre o imóvel expropriáVel, a ob~gação do censuário permanece; ainda que condenado nos :termos desta lei, devendo o Juiz gravar outro
imóvel pertencente ao rendeiro, apto a satisfazer o direito
do ben~ficiã:rió, ou, não sendo isso possíVel, determinar o
pagamento do resgate previsto no art. 751 do Código Civil.
Art. 19. Constatado_ judicialmente o esbulho, a ação de
expropriação Será arquivada.
Art. 20. O não cumprinfénto dos prazos previstos nesta
lei sujeitará o funcionário público- responsável ou o perito
judicial a m4lta diária, a ser fixada pelo Juiz.
Art. 21. 0s recursos origináriOs da aplicação do-parágrafo
único do ar{ 243 da Constituiçáo Federal serão destinados
ao combate ~s drogas.
§ 19 O_~ b~ns havidos na forma deste artigo serão vendidos
em leilão ati utilizados em espécie, competindo ao Juiz da
ação penal destiná-los com observância dos seguintes critérios:
I - se a api'eensão decorrer de atividade_ da Polícia Federal,
metade s_eráLa ela destinada e metade ao Conselho Federal
,
de Entorpecrntes -_CONFEN;
I I - se a apreensão decorrer de atividades das Polícias Estaduais, metade será a elas destinada e metade ao Conselho
Estadual de ]Entorpecentes - CONEN, que repassará parte
aos Cons.elh?s MuniCipais de Entorpecentes - COMEN.
·
§ 29 Excl~tem-se desta destinação, sendo imediatamente
entregues às! autoridades policiais encarregadaS da repressão,
os bens_cuja inatureza recomende ~u~ apJic:ação n_essa_s .atividades, especialmente os veículos automotores e congéneres, ar_
mas e muniç-hes.
Art. 22. Os recUrsos referidos nn artigo anterior terão sua
destinàÇão ~efinida pelO Juiz Compd~mfe para~ a ãção' l?enal,
desde o inícip da mesma ou a qualquer momento da instrução:
Art. 23. ~plicam-se subsidiariamente as normas do Código
de Processo ,Civil.
.
Art. 24. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 25._ ftevogam-se as disposiÇões effi contrário.
MENSAGEM N• 295, DE 1991
Excelentíssimos s_e~hores Membro~ do Congresso Nacional:
Nos termos do artigo _64, parágrafo 1?, da ConstitUiÇão Federal, tenho a honra de submeter à elevada deliberação do Congresso Nacional, acompanhado de Exposição de Motivos dos
Senhores Ministros da Justiça e da. Agricultura. e .Reforma
Agrária, o anexo projeto de lei que "dispõe sobre, a exPropriação de glebas nas quais estejam localizadas culturas, ilegais, de plaDtas psicotrópicas". ,
Brasflia, 20 de junho de 1991. Itamar Franco.
1

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS N' 00271, DE 19 DE JúNHO
DE 1991, DOS SENHORES MINISTROS DE ESTA·
DO DA JUSTIÇA E DA AGRICULTURA E REFORMA AGRÁRIA.
Excelentíssimo Senhor Presidente- da· Rêpública,
_ Temos a honra de submeter a Vossa Excelência õ anexo
projeto de lei que "dispõe sobre a expropriação de glebas
nas quais estejam localizadas culturas, ilegais, de plantas psicotrópicas".
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A propo-Sta objetiva regulamentar o art. 243 caputda

Coiislihiíção Federal, que preceitua "As glebas de qualquer

região- do País onde forem localizadas culturas ilegais de plantas psicotrópicas serão imediatamente expropriadas e espe-cificamente destinadas ao assentamento de colonos, para o cultivo
de produtos alimentícios e medicamentosos, sem qualquer
indenização ao- proprietáriO e sem prejuízo de outrãs senções
previstas em lei".
3. Embora o Estado aplique penas severas àqueles que
se dedicam ao cultivo ilícito ~e plã.ntãs psicO~rópicas, previstas
na Lei n' 6.368, de 21 de outubro de 1976, a Carta Magna
optou por punir também o proprietário· da gleba onde for
localizada a plantação, expropriando-lhe a terra, sem qualquer
indenização.
4. Atenta ao carátC-r social da propriedade, condicionou
a Lei Maior a utilização da gleba expropriada ao as_sentamento
de rurícolas. que dela se valerão para o plantio de produtos
alimentícios e medicamentosos.
5. O projefô-de TeTestabele um proceC::H.n1eilt6- administrativo, rio âmbito do Ministério da Justiça, que cUlmina com
o decreto declaratório da expropriação, abrangendo toda a
área da gleba. Com isso, at_endida está a previsáo constitucional de que a terra expropriada se presta ao assentamento
de colonos, o que seria inviável se apenas parcela da área
fosse destacada da propriedade do particular.
6. Expedido o decreto declaratório, deverá ser ajuízada
a ação de desapropriaÇão nó prazo de seis meses. Na petição
inicial serão requeridas a imíSsãá--na posse ·do bem e o registro
em nome da União.
·
7. Como se vê· ó pteserite projeto concrefiiã aVOntclde_
constitucional, expressa no art. 243, da Constituição, no sentido de proceder-se à imediata desapropriação do ímóvel onde
estejam localizadas culturas ilegais de plantas psicotrópicas.
Assegura-se porém, a estrita observância do princípio do devido processo legal.
8. Essas, em linhas gerais, as normaS que- integram o
projeto, ora submetido a Vossa Excelência.
Aproveitamos a oportunidade para renovar a Vossa Excelência protestos de profundo respeito. - Jarbas Passarinho,
Ministro da Justiça- Antônio Cabrera,Ministro da Agricul--tura e Reforma Agrária. -

LEGISLAÇÃO CITADA
CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA
FEDERATIVA DO BRASIL
TITULO IX
DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS GERAIS
Art. 243. As glebas de qualquer região do País onde
forem localizadas culturas ilegais de plantas psicotrópicas serão imediatament~ expropriadas e especificitmente -destinadas
ao assentamento de colonos, para o cultivo de produtos alimentfcíos e medicamentosos, sem qualquer indenização ao
proprietário e sem prejuízo de outras sanções previstas em
lei.
Parágrafo único. Todo e qualquer bem de valor económico apreendido em decorrência do tráfiCcdJicíto de entorpecentes e drogas afins será confiscado e reverterá em benefícíO
de instituições e pessOal especié!.lizãdos no tratamento e recuperação de viciados e no aparelhamento e custeio de atividades

Setembro de 1991

de fiscalização, contrOle, preVenção e repressão do crime de
tráfico dessas substâncias.
-

LEI N' 5.869, DE 11 DE JANEIRO DE 1973
Institui o Código de Processo Civil.
TÍTULO V11I
Do Procedimento Ordinário

CAPÍTULO!
Da Petição Inicial
SEÇÃOí
Dos Requisitos da Petição Inicial
Art. 282. A petição inicial indicará:
I - o juiz ou tribunal, a que é dirigida;
.
I I - os nomes, prenomes, estado civil, profissão, domiCilio e residência do autor e do réu;
III -o fato e os fundamentos jurídicos do pedido;
IV- o pedido, com as suas especificações;
V - o valor da causa;
VI -as provas com que o autor pretende demonstrar
a verdade dos fatos alegados;
VII- o requerimento para a citação do réu.

LEI N• 3.071, DE I• DE JANEIRO DE 1916 (*)
Código Civil.
TITULO III
Dos Direitos Reais Sobre Coisas Alheias
•' • • • •• • • • ••

•••-••u•~-··~·•••••••••"•••••H••••-• •••••••••••••••n••••-••••••••••~

CAPÍTULO VII
Das Rendas Constituídas Sobre Imóveis
Art. 751. o· imóvel sUjeito a prestações de retida pode
ser. r~sgatada, pagando o devedor um capital em espécie, cujo
rendimento, calculado_pela taxa legal dos juros, assegure ao
credor renda equivalente.
LEI N'7.650, DE 3 DE FEVEREIRO DE 1988.
- -- Autoriza a doação de fração ideaJ de imóvel situado
no Munjcfpio de Juiz de Fora, Estado de Mioas Gerais.
O Presidente da República
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1"' Fica o. Poder Executivo autorizado a doar 1_10
Município de Juiz de Fora; Estado cte Minas Gerais, a fi·ação
ideal de 0,1848 de imóvel denomiPddo "Conjunto Fabril Bernardo Mascarenhas", situado na Avenida Getúlio yargas n~'
250 com numeração suplementar pela Praça Antómo Carlos
n" 4'1 e Rua Paulo de Frtmtin n9 172, naquele Municfpío.
Art. 2<:> Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
-- -- Art. 39 Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília 3 de fevereiro de 1988; 67' da Independência
e l()()o da R;pública . ...:.. JOSÉ SARNEY - MaOson Ferreira
daNóbrega.
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DECRE'fO N• 95.650,
DE 19 DE. JANEIRO DE 1988
Regulamenta a Lei no 7 .560, de 19 de d;z~m~ro
de 1986, que criou o FUNCAB, e dá outras proVIdencias.

O Presidente da República, no uso da atribuição que
lhe confere art. 81, item III, da Constituição, decreta:
Art. tn O Fundo de Prevenção, Recuperação e de Combate às Drogas de Abuso -_ FUNCAB, criado pela Lei n~
7.560, de 19 de dezembro de 1986, reger-se-á pelo disposto
neste decreto.
Art. 2o Constituirão i"eceita- do FUNCAB, além das
previstas na Lei n9 7 .560, de 19 de dezembro de 1986, os
recurs_os de outras origens, inclusive de recursos-ou financiamentos externos e internos.
Art. 3" O FUNCAB será gerido pelo Conselho Federal
de Entorpecentes -

CONFEN;-por intermédio de Coorde-

nador, cujas atribuições e forma de designação serão estabelecidas no Regimento Interno.
Art. 4° O Coordenã.dQr sutimetirâ-r aprOvação do
CONFEN os planos anuais de aplicação dos recursos do FUNCAB e os de distribuição: dos bens de que trata o art. 4~
da Lei n' 7.560, de 19 de dezembro de 1986.
Art. so Os recursos dó FUNCAB. serão centrilizados
em conta especial, denominada "Ministério da Justiça CONFEN -FUNCAB", mantida no Banco do Brasil S.A.,
em Brasflia.
Art. 6" O ·coNFEN promoverá, direta oU liidiretamente, a alienação em hasta pública dos bens que a seu critério,
devam ser convertidos cm recursos financeiros ·pa:ra o FUNCAB.
Art. 7~ Os bens declarados perdidos em favor da União,
nos termos do art. 4~ da Lei n~ 7.560/86, poderão Ser de!stinã.dos
in natura às finalidades específicas do FUNCAB.
Art. s~ Os bens de que trata este decreto que tenham
sido na forma d.a lei, previamente apreendidos pela União,
poderão, mediante decisão jUdiciai, ser imediatamente alienados, nos termos do arigo 6_~, desde que perecíveis ou que
sua guarda implique em grâ.ve risco ou excepcional despesa.
Parágrafo único. Os recursos provenientes dessa alienação serão depositados em conta especial, em nome do CONFEN, e à disposição do J ufzo.
Art. 9~ Nenhuma despesa será efetivada sem a indicação e cobertura bastante de recursos disponíveis e os responsáveis piestarão cO-ntas das suas aplicações em prazo não superior a noventa dias, procedendo:-se automaticamente â tomada
de contas se não' as prestarem no prazo assinalado.
Art. 10. Todo ato de gestão financeira ·do Fundo deve
ser realizado por força de documento que comprove a operação e fique registrado na contabilidade mediante cLassificação
em conta adequada.
Art. 11. OS órgãos da União, inclusive a Secretaria da
Receita Federal, do Ministério da Fazenda, darão ciência ao
Conselho Federal de Entorpecentes da apreensão de quaisquer dos bens referidos no artigo 4~, da Lei n~ 7.560/86, efetuada em suas áreas de competência.
Parágrafo único. O Departamento de Polícia Federal,
por sua Divisãá de Entorpecentes, manterá informado o Conselho Federal de Entoipeceilties acerca de apreensões e de
medidas assecuratórias penais relativas-a bens imóveis, valores
mobiliários e outros bens e valores determinados por outras
autoridades, que não as da Administração Federal, inclusive

Sexta-feira 27 6483

judiciárias, indicando as fases em que se encontrem os respecprocedimentos.
Art. 12. Este decreto entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 19 de janeiro de 1988; 167~ da Independência
e 17Ü" da República_,_- JOSÉ SARNEY -.Paulo Brossard.
tivo~

CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA
FEDERATIVA DO BRASIL
TITULO II
Dos Direitos e Garantias Fundamentais

CAPÍTULO I
Dos Direitos e Deveres Individuais e Coletivos
Art. s~ Todos são_ iguais perante a lei, sem distinção de
qualquer natureza, garantindo-se aos:brasileiros_e aos estra_ngeiros residentes no País a inviolabilidade c;l.o d.ireito à vida,
ã liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos
termos seguíntes:
XLIII- a lei considerará crimes inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia a prática da tortura, o tráfico ilícito
de entorpecentes e_drogas afins, o terrorismo e os definidos
como crimes hediondos, por eles respondendo os mandantes,
os executores e os que, podendo evitá-los, se omitirem;

TITULO IX
DAS DISPOSIÇÕES
CONSTITUCIONAIS GERAIS
··-·~··A·rt:·24i·A~·~i~b~~--~;;··~~itq~~~--;~giã~-d~_·p~·í~·-~-~d~
forem localizadas cultutas ilegais de plantas psicotrópicas serão imediatamente expropriadas e especificamente destinadas
ao assentamento de colonos, para o cultivo cte produtos alimentícios e medicamentosos, sem qualquer indeniZãÇâo ao
proprietário e sem prejuízo de outras sanções preVistas em
lei.
Parágrafo único. Todo e qualquer bem de valor econômico apreendido em decorrência do tráfico ilícita de entorpecentes e drogas afins será confiscado e "revertera errl benefício
de instituições e pessoal especializados no tratamento e recuperação de viciados e no aparelhamento e custe~o de ati~idades
de fiscalização. controle. prevenção e repre-ssao do cnme de
tráfico dessas substâncias.
O O O O o

.,.

o o o o o o o O O . O 0 0 --~·-••••~•. O o o o o o . . . . . . . ~ • • ·~· ~o+oo o o~·-~- o o o o o o o P~O 0 0 0 P + o o o o o P

......................... .. ····-· .......•.. ·-··· .. -··-· ........, ........,.•..
LEI N• 6.968, DE 21 DE OUTUBRO DE 1976
Dispõe sQbre medidas de prevenção e repressão ao
tráfico ilícito uso indevido1ie substânci.as entorpecentes
ou que deterrhinem dependências física ou psíquica, e
dá outras proVidências.(~

e

................ T.cA."Pi1-ui:cii.ii··········,········ ..........
Dos CrimeS e das Penas

·-····A·;;:·i·s~·A~--~~-ri~;·d~~··;~i;;~··ct~ii~id~~·~;~t~-i~i··;;~ã~
aumentadas de 1/3 (um terço) a 2/3 {doi.s terÇos):

............ ·-·- .............
~·

-~--+-.·· ..,..~~

........

~ ~r-·

... ··-·

~--

.. --·
~--

~

I I I - se qualquer deles decorrer de as~ciação ou visar
a menores de 21 (vinte e um) anos ou a guem teoha, __por
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qualquer causa, diminuída ou suprimida a capacidade de discernimento ou de autodeterminação.
CAPÍTULO IV
Do Procedimento Criminal

§ 19 Havendo possibilidade ou necessidade da utilização
dos bens mencionados neste artigo, para sua conservação,
poderá a autoridade deles fazer uso.
§ 2~-Transitada em julgado sentença que declare a perda
de qualquer dos bens referidos, passarão eles_ à propriedade
do Estado.
•
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•
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. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..,..~;., •••• i .. .-. ......
•••••••••••••••••••••••oooooouoooooooooooo••••••••ooooooo-oo-••••••••••~••••••ooo

Art. 21. Ocorrendo prisão em flagrante, a autoridade
policial dela fará comunicação imediata ao juiz competente,
remetendo-lhe juntamente uma cóPia do auto lavr.,.do e o
respectivo auto nos- 5 (Cinco) diã:s seguintes.
··········~·······-·····--·~---~-....-.~.-~ ... n-.,...~ ...... >ti!'hll•• =···•·"
Art. 22. Recebidos os autos em jufzo, será aberta vista
ao Minis-tério Público pãra, no prazo_ de 3 (três) dias, oferecer
denúncia, arrolar testemunhas até o máximo de 5 (cinco) e
requerer as diligências· que ente-nder necessáriaS-.-- --§ 39 Recebida a denúncia, o_ juiz, em 24 (VInte e quatro)
horas, ordenará a citação ou requisição do réu e designará
dia e hora para o interrogatório, que se realizará dentro de
S(cinco)diasseguintes.
__ _____ ~
§ 4~ Se o réu não for ericontrado nos endeieços Constantes
dos autos, o juiz ordenará sua citação pOr edital_, com prazo
de 5 (cinco) dias, após o qual decretará sua revelia. Nesses
casos, os prazos correrão independentemente de intim~ção.
••• -•••• ·-· ................ .....-........-.-....-h •• "· •••••••••••
~~

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

....

,.~-

.. .

Art. 23. Findo_o prazo do§ 6n do artigo anterior, o juiz
proferirá despacho saneador, em 48 (quarenta e oito) .horas,
no qual ordenará as diligências indispensáveis ao julgamento
do feito e designará, para um dos 8 (oito) dias seg~intes,
audiéncia de instrução e julgamento, notificando~se o, r~u e
as testemunhas que nela devam prestar depoimento, intiman~
do-se o defensor e o Ministério Público, bem como cientifi~
cando~se a autoridade policial e os órgãos dos quais dependa
a remessa de peças ainda não constantes dos autos.
§ 1'~Na hipótese de ter sido determinado exame de depen~
dência, o prazo para a reálização da audiência será 'de 30
(trinta) <!ias.
. .. ............__...
...
............. ..__ ..;.:..
-· ..
.
§ 3~ Se o juiz nãO se sentir habilitado a julgar dê- imediato
a causa, ordenará que os ãutOs lfie s_eja_r_ri ~oncll:.ISOS para,
no prazo de 5 (cinco) dias, proferir sentença.
~

·~-·

--~ ~-

,~~ ~~

__

~

-~. -~··~-,;;;..

-~ -~

•••••••••••••••~•~•--•••·-~-----·-·•••u•••~~•·""-"'•.,!:;:•~;;_.--.o-.--•~-

Art. 27. O processo e o julgamento do _crime de tráfico
com o exterior caberão à Justiça estadual com interveniência
de Ministério Públicõ respeCtivo, s_e o lugar_em que tiver sido
praticado for município que não seja sede de vara da Justiça
Federal, com recurso para o Tribunal Federal de Recursos.
••••••••••••••••••ooooooou•••h•••••••oo•••••••••••••••~••••.,•••~;,__,.__..,_._,••-•

Art. 31. No caso de processo instaurado contra mais de
um réu, se houver necessidade de realizar-se exame de dependência, far-se-á sua separação no tocante:- ao réo e a quem
interesse o exame, processando-:se este em apartado, e fixando
o juiz prazo até 30 (tririta) dias para sua conclusão.
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ~.-. ~· ~""'""""ç•-••oo-o o h o o • ••••• ""'o •• •• o oo •• o o ooô ... •• o_._..--,,-•• -,.

Art. 34. Os vefculos, embarcações, aeron·aves e quaisquer
outros meios de transporte, assim como os irl_aquinismos, utensnios, instrumentos e objetos de qualquer natureza utilizados
para a prática dos crimes definidos nesta lei, após a sua regular
apreensão, serão entregues â custódia da autoridade competente.

LEI N• 8.072, DE 25 DE JULHO-DE 1990
Dispõe sobre os crimes hediondos, nos termos do
art. 59, inciso XLIII, da Constituição Federal, e deter- -mina outras providências.
O Presidente da República, faço saber que o Congresso
Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei:
Art. 1o São considerados hediondos os crimes de latrocínio (art. 157, § 39, in fine), extorsão qualificada pela morte
·('art. 158, § 2•), extonião mediante seqüestio e na forma qualifÍcada (art. 159, caput e seus§§ 1•, 2• e 3'), estupro (art. 213,
caput e sua combinação com o art. 223, caput e parágrafo
púnico), atentado violento ao pudor (art. 214 e sua combinação cem o art. 223,_caput e parágrafo úniCo), epidemia
com resultado morte (art. 267, § 1~), envenenamento de água
potável ou de substância afimentícia ou medicinal, qualificado
pela morte (art. 270, combinado com o art. 285), todos do
Código Penal (Decreto-Lei n' 2.848, de 7 de dezembro de
1940), e de genocídio (arts. 1•, 2' e 3' da Lei n' 2.889, de
19 de outubro de 1956), tentados ou consumados.
Art. 2~ Qs crimes hediondos, a prática da tOrtura, o tráfico
ilícito de entorpecentes e drogas afins e o terrorismo são insuscetíveis de:
I - anistia, graça e indulto;
.
II - fiança e liberdade provisória.
§ 1o A pena por crime previsto neste artigo será cumprida
integralmente em regime fechado.
§ 2"? Em caso de sentença condenatória, o juiz decidirá
fundamentadamente se o réu poderá apelar em liberdade.
§ 3~ A prisão temporária, sobre a qual dispõe a Lei n9
7.960 7 de 21 de dezembro de 1989, nos crimes previstos neste
artigo, terá o prazo de trinta dias, prorrogável por igual período em caso de extrema e comprovada necessidade_.
: ,:Art. 3o A União manterá estabelecimentos penais, de
segurança máxima, destinados ao cumprimento de penas impostas e condenados de alta periculosidade, cuja permanência
~m presídios estaduais ponha em risco a ordem ou incolumidade pública.
Art. 4' (Vetado).
Art. 59 Ao art. 83 do Código Penal é acrescído o seguinte
inciso:

"Art,. 83. ••••••••••••••••-•••••• .. •••••••v••••••••••••••••••~•
V.- cumpridos mais,de dois terços _da pena, nos
· ·casos de condenação por crime hediondo, prática da
tortura, tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins,
e terrorismo, se o apenado não for reincidente específico em crimeS dessa natureza."
Art. 6• Os arts. 157, § 3•, 159, caput, e seus §§ 1•, 2•
e 39; 213; 214; 218, caput e seu parágrafo único; 267, caput
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e 270, caput, todos do Código Penal, passam a vígoraf com
a seguinte redação:
"Art. 157 ...........................,~---~~~~,~-~·.·~~·
§ 39 Se da violência resulta lesão corporal grave,
a pena é de reclusão, de cinco a quinze anos, ·além
da multa; se resulta morte, a reclusão é de vinte a
trinta anos, sem prejuízo da multa.
Art.159. ·························~····~·~··-"~~" .....
Pena- reclus_ão, de oito a quinze anos.
§ 1' ......................... " ..... , ..... ,c>••·~···· .. ········
Pena- reclusão, de doze a vinte anos.
§ 2• •••••••••••••••• ... •••••-••••• .. " .. ""' ..~~·~··,..
Pena - reclusão, de_ dezesseis a virite .e quatro
anos.
§ 3° ............................................. ~.. -·-~~0

Pena- reclusão, de vinte e quatro a trinta anos.
·········"·····················~

.....

~~-

Art. 213. ••••oc•••oc••••••••••••••··-·••·,-···••••••«••·•.... -~
Pena - reclusão, de seis a dez anos.
Ar!. 214.
·····••••··••••-••oc••••••••••oc••••co•••••••
Pena - reclusão, de seis a dez anos.
Art. 223 ........................... ·:...... " .•. ;·............ .
Pena - reclusão, de oito a doze anos.
Parágrafo único~ ...........-........~ .. cu_~ ...:-~~········
Pena -reclusão, de doze a vinte e cinco arios.
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"Art. 35 ...•................."."·······,.················~-- ..
Parágrafo único. Os prazos procedimentais deste
Capít~lo serão contados, e_m ~()br() _qu~md_~- se ___ trat~!_
dos crimes previstOs-iiás arts. 12, 13 e 14.
Art. 11. (Vetado).
Art. 12. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 13. Revogam~se as disposições em contrário.
Brasfiia, 25 de julho de 1990; 169' da Independência e
102'-da República. - FERNANDO COLLOR - Bernardo
Caoral.
· ~.
·
.(A Comissão de Constituiçã_o, Justiça e Cidadania.}

PARECERES
PÀRECER i'<' 364, DE 1991
Da Comissão de Educação sobre o Projeto de Lei
da Câmara n~ 74, de 1991, (Projeto de Lei n~ 4.771-C,
- CD) que "Dispõe sobre a transformação do Centro
de Educação Tecnológica da Babia em Centro Federal
-de Educação Tecnológica da Bahia e dá outras provi·
dências''.
Relator: Senador João Rocha
I - Relatório

•

-1. O presente projeto de lei, originário_do Poder Execu~
tivo e já aprovado pela Câmara dos Deputados, "Dispõe sobre
Art. 267 .......................... ·"'~··«~~-~~·.. a transformação do Centro de Edt.J.cação Tecnológica da Bahia
em Centro Federal de Educação Tecnológica da Bahia e_ dá
Pena - reclusão, de dez a quinze anos.
··························T······~~···-····~··-····· ..······••n _outras-providências".
2. Na exposição de motivos apresentada ao Presidente
da República, datada de 1989, o Ministro da Educação salienta
Pena- reclusão, de dez a quinze anos.
.. que o "propósito" da transformação é "desenvolver a educaArt. 7"' Ao art. 159 do Código Penai fica acrescido o ção técnica no país" ~.amplia~do ''a qualidade d_o _ensino profissionalizante", de acordo com os objetivos da Lei n9 6.545,
seguinte parágrafo;
de 30 de junho de 1978.
"Art.159 ...........................................~. ~- 3-. Observando que o Centro de Educação Tecnológica
da Bahia, em funcionamento no Município de Simões Filho,
§ 4"' Se o crime é cometido por quadrilha ou bando, já é unidade de nível superior, com instalação física e pessoal
o co-autor que denunciá-lo à autoridade, facilitando docente e administr_atjvo suficientes, porém -com o ensino "lia libertação do seqüestrado, terá sua pena reduzida mitado à formação de tecnólogos", esclarece a exposição mide um a dois terços."
nisterial que a transformação propiciará "também a habiliArt. 89 Será de três a seis anos de reclusão a pena tação plena dos atuais profissionais". E acentua que a muprevista no art. 288 do Código Penal, quando s_e tratar dança "não implicará em aumento de despesas".
de crimes hediondos, prática da tortura, tráfico ilícito
4. Por sua vez, o parecer da Relatara na Comissão de
de entorpecentes e drogas afins ou terrorismo. Educação da Câmara dos Deputados assinala que "essa transParágrafo único. O part1cipante·e·a··-associado que formação dotará a instituição educacional de condições mais
denunciar à autoridade o bando ou quadrilha, possibi- adequadas para responder às necessidades da sociedade, solitando seu desman_telamento, ter_á a_ pena reduzida de bretudo na Bahia, quanto à formação de profissionais de nível
um a dois terços.
superior nas áreas de engenharia íiidustrial, magistériO- para
Art. 9n As penas fiXiidas no art. 6" para os crimes as disciplinas especializadas no ensino de 2~ grau e nos cursos
capitulados nos arts. 157, § 3', 158, § 2•, 159. caput de formação de tecnólogos, além do ensino médio nas habilita':
e e seus §§ 1?, 2~' e 39, 213, capllt, e sua cómbiilação ções de auxiliar e técnico industrial_".
.
com o art. 223, Caput e parágrafo úniCO", 214 e sua
5. Aprovado na outra Casa do Congresso Nacional sem
combinação cOm o art. 223, caput, e parágrafo úilico, emenda, o projeto é submetido, agora, ao Senado Federal.
todos do Código Penal, são_ acrescidos de metade, res~
I I - Parecer
peitada o limite superior de trinta anos de reclusão,
estando_a vítima em qualquer das hipóteses referidas
6. Os elementos de informação postos_ em relevo no
no art. 224 também do Código Penal.
relatório demonstram a legitimidade e a conveniência da proArt. 10. O irt. 35 d.a Lein'.6.368',-de 21 de outubro posição.
de 1976, passa a vigorar acrescido de parágrafo -único,
_Numa _sqciedad_e de população em grande parte pobre,
alargar e propici_ar as condições de ensin_9, em particular_ no
com a seguinte rcdação:
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campo da profissioiialização, é orientação q-ue deve ser e~timu
lada, em garantia do futuro. Como pon:dera Arnaldo Niskier,
em livro de perspectiva geral, "a educação deve preparar
os jovens para se adaptarem à mudança e partiCiparem do
desconhecido: aprender a aprender, de modo que possam
adquirir conhecimentos novos em todo o percurso; aprender
a pensar de forma livre e crítica; aprender a amar o mundo
e torná-lo mais humano; aprender a expandir sua personalidade, através do trabalho criador e do lazer satisfeitO''. (Educação Brasileira - 500 anos de História, Melhoramentos,
. -- - - - - .
.. .
1989, p.605).
Aperfeiçoar oS mecanismos de educação é abrir caminho
a tais conhecimentos, preparando o homem para melhor servir
a seu destino na sociedade.
7. O projeto exatnin:ado, conquanto restrito a estabelecimento situado num Município, mas que funciona em zona
próxima a grandes centros industriais, qUaiS sejam o Pólo
PetroqufmiCo _de _Camaçari e o Centro Industrial de Aratu,
revela compreensão__das mudanças_que se operam naquela
região.
Por sua adequação-ao desenvolvimento do ensino no espaço cultural em que está localizado o Centro de Educação
Tecnológica da Bahia, e por não afrontar a legislação vigente,
'o projeto merece aprovação.
E o parecer.
Sala das ComiSsões, 24 de setembro de 1991. -Louremberg Nunes Rocha, Presidente - Coutinho Jorge- Josaphat
Marinho (sem voto) João Roch~. Relator 1 Garibaldi Alves
Filho-- Hugo Napoleão- Esperidião Amin- Jonas Pinheiro
~ Marluce Pinto- Telmo Vieira- Wilson Martins --Meira
Filho- Aluízio Bezerra- João Calmon- CarloS Patrocínio
-- Fernando Henrique Cardoso.

PARECERES N~ 365 E 366, DE 1991
Sobre a Resolução n~_42, de 1991, que ''Autoriza
a República Federativa do Brasil a contrair operação
de crédito externo, no valor de até Y 28.889,000,000
(vinte e oito bilhões e oitocentos e oitenta e nove
milhões de ienes japoneses) junto ao Overseas Economic Cooperation Fund - OECF, destinado a financiar, parcialmente, a expansão do Porto de Santos''.
PARECER N• 365, DE 1991.
DA COMISSÃO DE ASSUNTOS ECONÓMICOS.
Relator: Senador Meira Filho.
A Resolução n' 42, de 1991, que trata de operação de
crédito externo junto ao Overseas Economic Cooperation
Fun.d- OECF;-coin a finalidade de financiar, parcialmente,
a expansão do Porto de Santos, apresenta equívocos na ementa
e no artigo primeiro.
Nos casos de existência de erro em texto aprovado e
com redação definitiva, a corfe"Çãá pOderá ser efetuada de
acordo com o disposto no artigo 325. do Capítulo XV do
Regimento Interno do Senado Federal.
Na espécie, o artigo segundo, que contém as característica
da operação de crédito, e os demais artigos da mencionada
Resolução estão corretOs.
Dada a importância do assunto, sugerimos que, para
maior clareza do texto, sejam adotadas as modificações apresentadas nos termos do seguinte:

Setembm de 1991

PROJETO DE RESOLUÇÃO N' 71, DE 1991
Modifica a ementa e o artigo primeiro da Resolução
n' 42, de 1991.
O Senado Federal resolve:
Art. I' A ementa da Resolução n• 42, de 1991, passa a ter
a seguinte redação:
"Autoriza a República Federativa do Brasil a ·ga-rantir o contrato de empréstimo externo a ser celebrado
entre a Companhia Docas do Estado de São Paulo
e o Overseas Economic Cooperation Fund - OECF,
no valor de até Y 28.889,000,000 (vinte e oito bilhões,
oitocentos e oitenta e nove milhões de ienes japoneses),
destinado a financiar, parcialmente, a expansão do Porto de Santos."
Art. 2' O artigo I• da Resolução n• 42, de 1991,
passa a ter a seguinte redação:
"Art. 1~ É autOrizada, na forma da Resolução n• 96, ae 15 de dezembro de 1989, do Senado
Federal, alterada pela Resolução n"' 45, de _19 de_c:mtubrO de 1.99ó, a garantia da República Federativa do
Brasil ao contrato de empréstfrilo externo a ser celebrado enúe-- a Companhia Do_cas do Estado de São
Paulo e o Overseas EconoiTiic Cooperation Fund OECF, no valor de até Y28;889,000,000 (vinte e oito
bilhões, oitocentos e oitenta e nove _míl_h_óes de ienes
japoneses), com a finalidade de financia_r, parcialmente, a expansão do Porto de Santos."
.
Art. 3"' Esta Resolução entra em vigot na- data de sua
publicação.
Sala das Comissões, 17 de setembro de 1991. -Raimundo
Lira, Presidente - Meira Filho, Relator - César Dias Espiridião Amin - Henriqne Almeida - João Rocha - Dário
Pereira - Levy Dias -- Marl•1ce Pinto - Ney Maranhão Nabor Júnior - Pedro Simon - Maurício Corrêa - Beni
V eras.
PARECER N• 366, DE 1991
DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO
JUSTIÇA E CIDADANIA
Relator:_ Senador Elcio Álvares
.O Senhor Presidente da República, com base no art.
52,' inciso V da Constituição Federal, propõe aos Senhores
Membros do Senado Federal, através da Mensagem n"' 437,
de-28de agosto de 1991, seja ultimada a contratação de crédito
externo d~ natu{eza fi11anceira mediante garantia da República Federativa do Brasil no valor de até Y28,889,000,000
(vinte e oito bilhões, oitocentos e oitenta e nove milhões
de_ ienes japoneses), júnto ao Overseas EconomiC-CO_operation
Fund- OECF, destiD.aâa ao financiamento parcial do Projeto
de Expansão do Porto de Santos, de conformidade com a
inclusa Exposição de Motivos do Ministro de Estado -da Economia, Fazenda e Planejamento.
, _Acompanhada da Exposição de Motivos n9 339, de
28-8-91, do Senhor Ministro da Economia, Fazenda e Planejamento, a referida Mensagem foi distribuída ao Sena9or Mário.
Covas, para relatar. O iluStre parlamentar, atravéS- do Parecer
n• 308, de 1991 (â fl. 16), considerou atendidas, na espécie,
as determinações contidas na Resolução n~ 96, de 1989 (alterada pela Resolução n9 45, de 1990), opinando. então, pel~L
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autorização da operação financeira· em. questão, atravéS do
micos, qÜ_e conclui péla apresentação do Projeto de Resolução
Projeto de Resolução n9' 59, cte 1991, aprovado pela Cãsa.
n' 71, de l99L
Por outro lado, através da Resolução n"'42, de 6 de -setemA prf:>posição ficará S<?bre_ a mes~. d_ll_!:_ante cinco sessões
bro de 1991, promulgada pelo Senhor Presidente do Senado
ordináriaF, a fim de receber emendas, nos termos do art.
Federal, a operação de crédito externo em evidência foi com235, II, f, do Regimento Interno.
petentemente autorizada, dela sendo dada ciência, na mesma
data, tanto ao Senhor Presidente da República, quanto à entiOS~. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Sobre a me·
dade interessada.
sa,_ projeto de lei que será lido pelo Sr. Primeiro Secretário.
Todavia, às fls. 30 a 33 do presente proceSS3dO, registraÉ lido o seguinte
mos parecer da Comissão de Assuntos Económicos desta CâPROJETO DE LEI DO SENADO N• 330, DE 1991.
mara Alta, assinado pelo Senador Meira Filho, na qualidade
Dispõe sobre o exercício da profissão de Detetive
de relator, no qual o ilustre legislador aponta "equívocos na
Profissional, e dá outras providências. _
ementa e no art. 19 " da Resolução n'1 42, de 1~91 acima referida. Propõe, então, com base no art. 325, do Capítulo XV,
O Congresso Nacional decreta:
do Regimento InternO do Senado Federal, nova redas~o para
Arf. 1o O exercício da profissão de Detetive Profissioa própria ementa da ReSoluç3.o n9 42, de 1991, bem·como
nal no território nacional é regulado pela presente lei e só
para o seu art. to
será permitido:
No que respeita à ementa, o equívoco invocado pelo
I - aos possuidores de diploma fornecido porCurnobre relator é, pennissa venia, evidente, pois não é a ReJ?ública Federativa do Brasil quem contrai a operação do crédi~o
so Técnico e Científico de Detetetive Profissional, com
externo e,' sím, a Corripanhia Docas do Estado de São Pau1o,
currículo estabelecido pelo Conselho Federal de Educação;
na qualidade de mutuária. O Brasil é, tão:.somente, o gatão-tidor na operação contratual em f~ce_~d~_QJ.utuante_, este ~
II - aos possuidores de diploma expedido em
Oversea:s~EConomiC Coopf:ratíOn Fund :- OEC!'. - ·--- :_.
país estrangeiro, desde que revalidado e registrado em
Quanto ao art. 19 do Projetõ da Resolução em c~ment~,
órgão competente no Brasil, na forma como se dispu~era modificação proposta pelo nobre Senador Meira Filho· é,
em regulamento; e,
III - aos que, na data da publicação desta lei,
igualmente, e pelas razões já aponta~~s, de inteira proce-embora não preenchendo os requisitos dos inéisos antedência, pois 0 Brasil é, fepetimos, 0 garantidor da operação
financeira externa. Caracterizou-se, pois, na espécie, 0 equfriores tenham exercido nos últimOs 3 _(três) anos inenI'
d0
325 d0 R ·
·r terruptos ou 5 (cinco) alternados, atividades-_de -bete1d
voco a que a u e a a mea a
art.
eglmento nterno
ti~e. Profissiõnal, desde que -filiados â ãSs-oCi3.ção de
do Senado FederaL
Em razão do exposto, somos pela modificação na ementa
classe por igual período e requeiram o competente ree no art. 1~ da Resolução n~ 42, de 1991, nos termos propostos
giStro dentro do prazo de 120 (cento e vinte) dias,
pelo Projeto de Resolução de 17 de setembro de 1991 (fls. _ _
c~ntados da publicação desta lei.
31 a 33), da Comissão de AssuntOs Económicos, coin ãs Conse-Art.: 2~ Não será permitido o exercício da profissão de
qüentes alterações nos expedientes SMIN 9 327, de 6 de sete~- Detetive: Profissional aos concluintes de cursos resumidos,
bro de 1991, e SM/Nç> 895, de igual data.
simplific3.dos ou intensivos, de férias, por correspondêÔ.Cia
É o Parecer, sub censura.
ou avulsos.
Art. 3o Const:ÍniO do curríCulo do c~rso a que se refere
Sala das Comissi5es, 25 de sete_mbro c:i"e 1991.- Nelson·
Carlleiro, Presidente- Elcio Álvares, Relãtor- Chagas Ro- o inCfsO- Xdo art. 19, dentre outras ~i~ciplinas, as de Direito
drigues- José Paulo Bisol- Valmir Campelo -- Oziel Car- Constitubional, Civil, Penal e Processo Penal e Medicina Le~
neiro- JosaphatMarinho- MeiraFilho- LourivalBaptista gal.
,
- Amir Lando- Jutahy Magalhães- Mansueto de Lavor.
Art.· 49 Ao Qli.àdro de Atividades e Profissões, do Grupo de cOnfederação Nacional das Profíssões Liberais, anexo
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Do Expe- à Consolidação das Leis do Trabalho, é acrescentada a categoria "Detetive Profissional".
·
diente lido consta o Projeto de Lei da Câmara n9 81, de 1991,
59
O
exercício
da
profissão
de Detetive ProfissioArt;
de iniciativa do Presidente da República, que terá tramitação
com prazo determinado de quarenta e cinco dias, nos termos nal dependerá de registrç na Secretaria de Segurança Pública
do art. 64, § 19 da ConstitUição, combinadQ_ com art. 375 do Estado_ eni que o interessado desempenhar sua atividade
-e a AssOciação dos Detetives Profissionais emitirá a- CédUla
do Regimento Interno.
De acordo com o art. 122, II, b, do Regimento Interno, de Identidade Profissional correspondente e terá valor em
todo Território NacionaL
a matéria poderá receber emendas, pelo prazo _de cinco dias,
Art.
69
Os
Detetives
Profissionais
para
o
desempenho
perante a Comissão de COnstitu1Ção; Justiça e Cidadania.
das _atrib!lições constantes çiesta lei poderão constituir pessoa
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Foi encami· jurídica sob a forma de_sociedade civil de prestação de serviços
nhado à publicação parecer da Comissão de Educação, que na forma do que dispuser o regulamento.
conclui favoravelmente ao Projeto de Lei da Câmara n9 74,
Art. _7" São atribuições do Detetive Profissional:
de 1991.
·
I - realizar investigações em caráter piiVãdô;
A proposição ficãrá sObre a mesa, durante cinco sessões
II - buscar provas técnicas para utilização em
ordinárías-, para recebimento de emendas, no-s termos do art.
processos
judiciais de natureza trabalhista, civil, comer235, II, d, do Regimento Interno.
cial e criminal;
_
.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Foi encami·
III- colaborar com autoridades judiciais ou po1i~
nhado à publicação parecer da ComiSsão de Assuntos Econóciais quando convocado, prestando esclarecimentos
1
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técnicos e áuxiliando na busca do esclareciroent9 da
verdade.
Art. 89 É vedado ao Detetive Profissional:
I -manifestar-se publicamente, sob qualquer modalidade, a respeito de assuntos objetos de investigação;
II- violar sigilo das informações ou provas, salvo
quando ordenado por autoridade judicial e no devido
processo legal.
Art. 9~ O Detetive Pr:ofissional é obrigado a cumprir
as determinações contidas no_Estatuto das respectivas Associa-

ções que se constituem normas disciplinares da profissão~
Art. 10. Esta lei será regulamentada no prazo de 90
(noventa) dias, a contar da data de sua publicação.
Art. 11. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 12. Revogam-se as disposições em contrário.
Justificação
A Constituição Federal assegura o livre exercício de qualquer trabalho, offdo oti profissão e o legislado{-não pode
omitir-se na regulamentação de atividades que fazem parte
da exigênciã.-diária da sociedade.
Dentro deste segmento não se pode ignorar a necessidade
de regulamentar o exercício da profissão de Detetive Profissional que se constituí em exigência da sociedade moderna
que se vê carente dessa prestação de serviços especializados.
E nesta ótica, -é---necessário que o Detetive Profissional
tenha sua profissão regulamentada por lei que contemple direitos e -obrigações e lhe possibilite alcançar grau e~evado de
profisSiónàlismo em prol da comunidade e especialmente daqueles que necessitam dessa atuação especializada.
Além do mais, preocupa-nos -o- fato de que a nobre e
laboriosa classe dos Detetives ProfissionaiS, através de representantes de diferentes re-giões do País, mostra-se apreensiva
com as precárias condições de trabalho e ausência de normas
legais capazes de determinar com clareza o grau de habilitação
dos padrões mínimos de qualidade dos serviços exe-cutados
por esses profissiortã.is. - -Outro fator preponderante que justifica a presente pi6Po-·
sição reside no fato- de que a ausência de regulamentação
legal da profissão de Detetive ProfissiOnal vem ensejando
atuação de pessoas totalmente despreparadas, com nível inaceitável de profissionalismo e segurança, -razão pela quarassiste-se ao desprestígio" da classe junto à opinião pública, de
maneira que a aprovação desta lei virá sanar tão grave anomalia.
Ressâlte-se que, a longos anos, esses profissionais correm
o risco- de verem ameaçada a continuidade dessa atividade
por absoluta falta de regulamentação legal, razão pela qual
animamo-nos a assu-mir a: presente ifliciativã e trazê-Ia à consideração desta Casa para 'qUe o an-tigO e- reiterado pleito de
uma das mais numerosas e tradicionais categorias do País,
possa, finalmente, aqui ser discutido e votado.
Sala das Sessões, 26 de setembro de 1991. - Senador
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Sobre a. mesa, requerimento que será lido pelo Sr.. 19
Secretário.
É lidO o-seguinte
REQUERIMENTO N• 659, DE 1991
F.equeremos urgência, nos ter~_qs d_o art. 336, b, do Regiment"o Interno, para o Projeto de Lei da Câmara n9 77, de
1991, que autoriza o Poder Executivo a instituir o Serviço
Social autónomo "Associação das Pioneiras Sociais" e dá outras providências.
Saia das Sessões, 26 de setembro _de 1991. - Mauro
Benevides- Marco Maciel- Wilson Martins -José Sarney
--:-:- _Loudval Baptista - Alexandre Costa - Mário _Covas
- Almir Gabriel - Magno Bacelar - Ronaldo Aragão A mi r Lando- José Richa ~Nelson Carneiro- Elcio Álvares - Amaionino Mendes - Henrique Almeida - Jutahy
Magalhães - AntoniÇ> Mariz - Luddio Portella - Áureo
Me:llo_- Dário Pereira- Affonso Camargo- José Eduardo
-Julio Campos- Oziel Carneiro- Francisco Rollemberg
- Marluce Pinto_- Meira Filho - João Rocha - Jonas
Pinheiro - Louremberg Nunes Rocha ~ Hugo Napoleão
-Carlos Patrocínio- Levy Dias- Albano Franco- Dirceu
Carneiro - Nabor Júnior- Pedro Simon - Cid Sabóia
de Carvalho - Mansueto de Lavor - José Paulo Bisol João Calmon - Chagas Rodrigues - Valmir Campelo Gerson Camata - Divaldo Suruagy - Onofre Quinan Iram Saraiva - Fernando Henrique Cardoso - Teotónio
Vilela Filho- César Dias- Telmo Vieira- Carlos De'Carli
- Humberto Lucena - Coutinho Jorge - Lavoisier Maia
- Irapuan Costa Júnior- Guilherme Palmeira -Alfredo
Campos - Ronan Tito - Epitácio Cafeteira - Ney Maranhão- Garibaldi Alves Filho- João França- Nelson Wedekin - Abdias do Nascimento - Beni Veras - Odacir
Soares- Moisés Abrã9- Raimundo Lira- Mário Portella.

<fSR. PRESIDENTE (Mauro Benevídes) -O sequeri- ~
menta lido será submetido ao Plenário após a Ordem do Dia,
nos termos do art. 340, inciso II, do _Regimento Interno.
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 19
SecretáriO.
·
· É lido o seguinte
REQUERIMENTO N• 660, DE 1991
Tendo sido designado pelo Senhor Presidente da República para participar, como observador parlamentar, da Delegação do Brasil à XVLI Sessão da Assembléia-Geral das Nações Unidas, solicito autorização do Senado para aceitar a
referida missão, nos termos dos arts. 55, III, da Constituição
e 40 do Regimento Interno.
Sala das Sessões, 4 de setembro de 1991. - Senador
Ruy Bacelar.
MINISTÉRIO DAS RELAÇÕES EXTERIORES
DECRETO DE 25 DE SETF:v!BRO DE 1991
O Presidente da República, de acordo com o disp-osto
no Decreto-Lei no 1.565, de 5 de setembro de 1939, regulamentado pelo Decreto n• 44.721, de 21 de outubro de 1958,
José Eduardo.
e na Leí n• 5.809, de 10 de outubro de 1972, regulamentada
(À Comissão de Assuntos Sociais - Decisão Terpelo Decreto n" 71.733, de 18 de janeiro de 1973, alterado
minativa.)
pelos Decretos n 9 ~ 75.430, de 27 de fevereiro de 1975, 85.148,
de 15 de setembro de 1980, e 95.670,~ de 26 de janeiro de
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - O projeto
1988, resolve, designar os Senhores Seãadores Ruy Bacelar,
_ Affonso Cámargo, Lourival Baptista e Mário Covas- e· os Selido será publicado e remetido à comissão competente.
7
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nhores DeputadOs Ricardo Fiúzà e CletO Falcão para, na qu~li~
dade de observadores parlamentares, integrarem a Delegação
do Brasil à XVLI Sessão da Assembléia~Geral das Nações
Unidas.
Brasília, 25 de setembro de 1991; 170' da Independência
e 103' da República. - FERNANDO COLLOR - Francisco
Rezek.
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(A Comissão de Relações Exteriores e Defesa

Na~

cional.)
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -De acordo
com o art. 40, § 4~, do Regimento Interno, o requerimento
lido será remetido à Comissão de Rclaçõ_es Exteriores e Defesa
Nacional, devendo ser submetido à d_eliberação do Plenário
após a Ordem do Dia, em virtude do que _se acha previsto
-- -no art. 40, § 3'', da nossa Lei Interna.
0 SR: PRESIDENTE (Mauro Benevides) - A i'resi·
dência comunica -ã-casa que, no início da tarde de hoje, Sua
Excelência Reverendíssima _D, Luciano Mc_ndes de Almeida,
Secretário~Geral da Confefêilcia Nacional dos Bispos doBra~
sil - CNBB, esteve_ no Gabinete da Presidência fazendo a
entregã, formalme_Il:t_e, à Casa, de um documento intitulado
"cumpra-se a lei", cujo primeiro parágrafo menciona: ~'Ação
pela cidadania diante dos fatos que vem ocorrendo, em relação
ao tratamento das crianças e adolescentes".
O -ilustre fepreseritarite da CNBB fazia-se ·acompanhar,
na ocasião, pelos Senadores Pedro Sfrnoil, Chagas Rodrigues,
Eduardo Suplicy, vári:ds Srs. Deputados e, igualmente, pelo
Presidente da Ordem dos Advogados do Brasil.
Farei publicar esse documento, para que do seu inteiro
teor sejarri cientificados todos os Srs. Senadores.
É O SEGUINTE O DOCUMENTO RECEBIDO:

CUMPRA-SE ALEI
A Ação pela Cidadania, diante dos fatos que vêm ocorrendo em relação ao tratamento das crianças e adolescentes,
julga-se, através de uma avaliação serena, no dever de alertar
a opinião pública c as autoridades sobre os seguintes pontos:
1._ A segurança do cidadão é ~m dirçjto a respeitar,
que precisa ser plenamenfe assegurado_ à pOpulação, à qual
compete cobrar do Poder Público ações efiCazes que garantam
a vida e a tranqüilidade.
Acreditamos que a melhor forma de promover- a segurança é submeter as açóes em prol do cidadão ao estrito império da lei, único rriõdo pelo qual os regimes democráticos,
como o nosso, devem lidar com a violência. Quando, em
nome da segurança, desrespeitam-se as leis, cai-se no arbítrio
e lesa-se a verdadeira segurança da pessoa, inerente ao Estado
de Direíto.
- ------Invocando a proteção do cidadão, está sendo difuRdida
uma falsa concepção de guerra civil entre agent~~-~e segurança
e ctianças·e adolescentes carentes. Indiscrimiriadamente.
agentes policiais replifrlern crianças e adolescentes sob alegação de previnir delitos e, assim; praticam até detenções sistemáticaS de inocentes.
2. OperaçõeS repressivas organizadãs por fOrças policiais- c-om cobertura de membros do Poder Judiciário, em
alguns casos, como em Belo Horizonte e Recife - apresentaram evidentes características de ilegalidade, fundando-se
equivocadamente no Código Penal, em afronta à Con-Stituição
e ao Estatuto da Criança e do Adolescente.
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Essas operações, denominadas •'àrrastão", ''tranqüilidade", "silêncio", são discriminatórias e intoleráveis perante
a lei. Têm sido tletidos ilegalmente meninos de I]Ja, até mesmo
não-infratores, pequenos trabalhadores do mercado informal
e crianças com idade entre três e quatro anos, valendo-s~
os agentes policiais do critério da pobreza dos detidos. Essas
operações foram revestidas de largo emprego de violência
e brutalidade.
3. A truculência não resolve o problema e contribui
para fomentar a paranóia coletiva em relação a crianças e
adolescentes pobres. Em diversas capitais do País, já se percebe clima de apreensão, gerado com a contribuição de segmentos da sociedade e do poder público; que poderá levar ao
·
pânico.
Vai se degenerando a convivência entre cidadãos na sociedade, com incentivo ao desrespeito à lei e graves danos para
a Ordem pública. Ações arbítrárias por parte do Poder Público
tendem a exacerbar comportamentos anti-soci8.is, do tipo de
"fazer justiça co·m as~prOprias mãos", operações de "limpeza
urbana" e execuções de crianças e adolescentes.
4. A Ação pela Cidadania constata que em quase todos
os Estados verificam -se operaÇões de extermínio de menores,
conforme atestam depoimentos prestados à _Comissão Parlame"titar de Inquérito do Congresso Nacional e as graves avaliações sóbre· a questão do Sr. Procurador Geral da República.
TOdavia, autoiid~des públicas, em alguns Estados, chegam
a negar a ocorrência do extermínio de crianças e adolescentes.
Os -órgãos judiciários estaduais somente agora começam a
tomar consciência da situação e a agir. O Ministério Público
já decide investigar os fatos, como é de _sua competência.
5. São falsas as alegações segundo as quais as polícias
estão de "mãos atadas" para lidar com crianças e adolescentes
infratores. -Ao -cOntrário, o Estatuto da Criança e do Adolescente estabelece, com clareza, medidas adequadas em relação
aos infratores~ A não-aplicação dessas medidas é que faz prevalecer o arbítrio._ Não há qualquer obstáculo legal à necessária
atuação da Polícia, que deverá, como em todos os regimes
democráticos, ater-se ao cumprimento da lei.
- O Brasil, como signatário da Convenção Internacional
sobre os Direitos das Crianças, assumiu o dever de defender
e promover a implementação de seus prihcfpios, expressos
no Estatuto.
6. A Ação pela Cidadania considera da maior importância um posicionamento co-nstrutivo dOs foimadbres de opinião para que esta questão crucial seja tratada com objetividade, nas suas verdadeiras causas e dimensões.
Brasflia- DF, 26 de setembro de 1991.- Euclides Sealco, Coordenador - D. Luciano Mendes de Almeida, Secretãrio-Geral da CNBB - Barbosa Lima Sobrinho, Presidente
da ABI - Antônio Carlos de Almeida Castro, pelo Conselho
Federal da OAB __: Enitlo Candoti; Presidente da SBPC-Pedro Simon, Senador- Sigmaringa Seixas, Deputado Federal_- Célio de Castro, Deputado Federal-- Severo Gonies,
Conselheiro da República __: Paulo' Sérgio Pinheiro, Núcleo
de Estudos da Violência/USP ~Roberto Aguiar, pela Universidade de Bràsflia-=- José Gregorl, Comissão Teotónio Villela
- Antônio Cláudio Mariz de Oliveir8-~]iirista - Maria José
Jaime, INESC.
.
-·
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) _;_ Concedo
a palavra ap nobre Senador Magno Bacelar, ilustre representante do Estado do Maranhão nesta Casa.

------~------------------------------------------------------------
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0 SR. MAGNO BACELAR (PDT - MA. Pronuncia
o seguinte-discurso. Sem revisão do orador.)..:....__ Si. Presidente
e Srs. Senadores, há dois dias; esta Casa ouviu, atravéS da
palavra brilhante do nobre Senador Amir Lando, denúncias
contra a maneira desumana e arbitrária com que o Ibama
vem tratando os pequenos lavradores do Estado de Rondônia.
Hoje, sou eu que venho à tribuna para trazer denúncias
que me chegaram ãs mãos através da Assembléia Legislativa
do meu Estado, o Maranhão.
Às palavras do nobre Senador Amir Lando nada se poderia acrescéntar, Sr. Presidente e Srs. Senadores, caso se tratasse de um Governo sério e realmente comprometido com
os interesses nacionais. Mas, tratando-se do Brasil, do Governo Collor, entendemos que todos nós ternos que nos unir.
elevar as nossas vozes, trazer o nossa protesto para inibir
tal arbítrio, o que considero da maior importância social para
o País.
Vejam, Sr. Presidente e Srs. Senadores, o teor da denúncia que-me pede para fazer a Assembléia Legislativa do meu
Estado:
"Funcioriários do Iba"ina estão impondo condições
proibitivas aos peqUenos ·agricultores maranhenses,
exigiildo fotocópias de escritura de terra, croquis de
área cultivada, requerimentos de pagamento de taxa
de inspeção; e, se o agricultor houver iniciado o trabalho, é multado em até 160 mil cruzeiros."

Vejam, nobres Srs. Senadores, que a denúncia não se
reporta aos grandes agricultores. Estes não são molestados,
porque dispõem de outros meios e, sobretudo, de recursos
para subornar tais fiscais.
Sr. Presidente, não fosse tão grave a situação-, tal atitude
chegaria a ser hilariante. Os atingidos, os perseguidos são
os camponeses, os dcscamisados, aqueles mesmos a quem
o candidato-''Salvador da Pátria", Fernando Collor de Mello,
iria socorrer; (fs mesmos para os quais o "Indiana Jones à
brasileira" iria resgatar grande dívida social das administrações
anteriores. Àqueles ora massacrados pela irresponsábílidade
de fiscais despreparados-do Ibama seriam dadas terras e condições para se fixarem no campo. Seria conseguido o milagre
colorido de uma vida feliz e produtiva.
Mas, Srs. Senadores, o sonho acabou_l Eu até diria- que
não chegou _a _iniciar; transformOu~se- em--pesadelo e houve,
sim, uma ariestesia da mídiã eletrónica e a liiPI10se do engodo.
Sr. Presidente, sabemos - e todo. o ~Brasil o sabe - que os agricultores ora massacrados não são proprietários
de terra, não dispõem sequer de ferramentas próprias para
exercer o cultivo da terra. QUem não sabe disso no Brasil?
O -Presiderife Fernando Collor, certamente, nascido no Rio
de Janeiro, criado em Brasília, com estágio-- na-- Inglaterra,
e, às vezes, passando fériaS -em Alagoas. Quem Produziu as
frases-de efeito -para ·o candidato não teve a preocupação
de mostrar~lhe a realidade brasileira.
Se- nãó--têm terra, os agricultores não dispõem de escri~
tura, Sr. Presidente. Foragidos pela perseguição de g~andes
latifundiários, esses pobres agricultores muitas vezes cultivam
às margens de estradas federais, de onde são expulsos pela
Polícia Rodoviária. Se não dispõem sequer de serrientes, que,
quando distribuídas pelo Governo, são monopolizadas pelos
grandes proprietários rurais, como se-potleria exigir desses
agricultores croquis de áreas cultivadas? E recursos para pagar .
a taxa de inspeção, de onde tirá-los? Como ·conse-gui-los?
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Sr. Presidente, Srs. Senadores, a última exigência Ou pe~
nalidade imposta àqueles que iniciam o trabalho sem cumprir
as determinações do Ibarna, além de absurda, é ridícula. Na
verdade, o Ibama não está sequer preparado para atender
a tal solicitação, porque não dispõe de viaturas para deslocamento, -não .dispõe de pessoal e, principalmente, não dispõe
de seriedade nem idoneidade para tal fim.
Não estaria o Ibama, com tal atitude, servindo a interesses
maiores e escuses de latifundiários iriescrupUlosos, que pretendem, a todo custo, expulsar os camponeses e tomar o que
lhes resta?
De resto, Sr. Presidente, Srs. Senadores, o Governo brasileiro não dispõe de uma política agrícola. A nossa produção
vem caindo ano após ano. O Governo não pretende resolver
os problemas do campo, não pretende implantar uma reforma
agrária adequada e eficaz. Suas atitudes caracterizam-se pela
superficialidade, pelo sensacionalismo, muitas vezes ridículo,
como o que hora denunciamos, apenas em busca da promoção
pessoal.
Tenho advertiQo, por várias vezes, para os efeitos negativos que poderão advir da famigerada EC0-92. No nosso_
énteridimento, um grande palco se constrói, com recursos
inexistentes para a educação e para a saúde do nosso povo,
e que servirá, sem dúvida, para a defesa dos interesses internacionais.
Talvez o Ibama, nessa onda de ecologia, esteja também
a serviço, Sr. Presidente, de interesses internãcionais. O de
que temos certeza é que ele não está a serviço dos agricultores,
perseguidos e massacrados pela polícia, pelo latifúndio e pela
arbitrariedade.
Tenho notícias- de que o nobre Senador Amir Laildo está
solicitando assinaturas para uma nota de repúdio e essa in"icia~
tivado Ibama. Contará coni a nossa assina~_u.ra,_, contará com
a nossa disposição, não só o Senador Amir Lando, mas o
produtor rural brasileiro. o camponês massacrado, que precisa
que vozes se levantem e que atitudes dignas e sérias sejam
tomadas em seu favor, e para isso estarei sempre disposto.
~ Obrigado, Sr. Presidente. (Muiio bem! Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Concedo
a palavra ao nobre Senador Nabor Júnior, ilustre Representante do Estado do Acre no Senado Federal.
O SR. NABOR JVNJOR PRONUNCIA DISCURSO QUE, ENTREGUE A REVISÃO DO ORADOR, SERÃ PUBLICADO POSTERIORMENTE.
Durante o discurso do Sr. Nabor Júnior, o Sr.
Mauro Benevides, Presidente, deixa a cadeira da presidência, que é ocupada pelo Sr. Iram Saraiva, 4~ Secretário.
~O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva)- Concedo a palavra ao nobre Senador Humberto Lucena, como Líder.
O SR. HUMBERTO LUCENA (PMDB - PB. Como
Líder, pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs.
Senadores, a questão das dívidas estaduais, que já de algum
tempo vem sendo a preocupação da maioria dos governadores,
está a merecer mais uma análise e a adoção de uma nova
proposta para sua-renegociação.
Inicialmente, quero chamar a atenção para o fato de que
o esquema proposto pelo Governo. para solucionar esse problema, seja pelo que se expressa no "programa de saneamento
financeiro e de ajuste fiscal" elaborado e veiculado original-
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mente pelo Ministério da Economia, seja nas propostas e"taboradas posteriormente. é altamente prejudiCial ao desenvolvimento regional, por tentar reter por algum tempo. nas mãos
da União, recursos víncU.lados ao financíain-eti.to de projetas
do setor público e do setor privado.
Segundo o Governo, o volume de dívidas a ser refinanciado é da ordem de 57 bilhões de_dólares, com cerca d_e
11,7 bilhões tecnicamente vencidos e. no_ item "piOposta de
operacionalização do programa" do docume~to antc~s refe_rido, admite a nece-ssidade de um "fundo_ de recurs_os", _que
geraria 7,6 bilhões _de__ d9lares em dois _anqs_, com ~is tas-~
lastrear a rolagem da dívida dos Estados. Os recursos, como~
todos sabem, adviriam, a princípio, de deslocamentos dos
repasses dos fundos constitucionais, fundos de incentivos fis~
cais, Pin~Proterra, PIS~PASEP e redução de 25 para 20%
da cota~parte do ICMS para os municípios, que na sua mãior
parte necessitam das alterações constitucionais propostas no
denominado "Emendão". E certo que, atendendo a apelos
das lideranças regionais, o gõverno na· v_ersão mais teçente
da proposta da emenda constitucional retirou a referência
aos incentivos fiscais, mas manteve a aplicação de recursos
do fundo de amparo a<Y trabalhador - FATe do JCMS para
os municípios.
Mas, examinando detidamente a proposta inicial do Mi~
nistériõ da Economia, a minha assess_oria- alertou-me para
o .fato de que, apenas cerca de 35% dos 7,6 bilhões de dólares,
ou seja, 2,66 bilhões_ seriam usados para a rolagem das dívidas
em pauta, destinando-se os 65% restantes, aproximadamente
4,94_.bilhões de dólares, para novos investimentos. De modo,
Sr. Presidente, Srs. Senadores, que tão-somente 4,66% dos ·
57- bilhões de dólares da dívida global seriam ufílizados para
s~a renegociação, no período proposto.
Não seria esse valor muito pequenn, ·em termos relatiVos~
para justificai ·que-'à-renegociação doS débi!os_ __de todas as
unidades da Federação ficasse perigosamente vinculada a uma
modificação constituciOnal, que se afigura viri"Culada complicada e plena de delongas? E, ademais, não seria essa uma
maneira de obstar ou procrastinar a solução de itens problemáticos da vida financeria de alguns estados? um exemplo
está expresso nos casos da Paraíba, Piauí e RiO "Grande do
Norte, Cujas reaberturas dos seus bancos estaduais também
ficariam sumetidas às mudanças-constitucionais.
Assim, St. Presidente, Srs. seDa dores, mais sensato seriã.,
deixando momentaneamente de lado o mérito do conteúdo
da proposta governamental, em toda a sua abrangência, que
se adotasse um esquema alternatiVo mais consistente e mais
pragmático, no sentido de maior objetivídade e de justiça
para com os e·stados. E, a meu juízo, essa propositura nova
compreenderia os seguintes pontos:
1 -Inversão da tabela de amortização para a rol agem
da dívida.
Ao invés de decrescente, como propõe o Governo, essa
. tabela seria crescente, acomodando_-se razoavelmente ao pro-.
fundo ajustamento que já está sendo praticado _e continuará·
a ser aprofundado no curto prazo pela maioria dos estados,
em termos de gastos com pessoal e radicais reduções de despesa com outros custeios. Assim, o serviço da dívida co_mpanharia o ajuste paulatino das despesas, até se atiitgir um patamar tecnicamente aceitável, que poderia ser o dos 15% preten~
didos sobre as receitas correntes líquidas, além do que, deve~se
considerar a viabilidade de os estados, nesse período, irem
retomando o crescimento _dos seus produtos e aumentando,
em decorrência, suas receitas, tornando mais palatável um
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comprometimento crescente com os referidos encargos da dívida.
2 - Concessão de uma carência de dois anos.
Alguns estados estão obrigados a honrar no curto prazo
encargos assumidos por governos anteriores, para o que terão
de contar com recursos adicionais, não contemplados pela
proposta do Governo.
O Estado da Paraíba, por exemplo, Sr. Presidente, Srs.
Senadores, que em março deste ano, tinha seis folhas de pagamento em atraso, operações de antecipação de receitas vencidas,_ dé_bito com empreiteiros, Chesf, PIS-PASEP, Funrural
e O!ltras, deverá mobilizar 272,4 milhões de dólares em prazo
imediato. A cart~ncia seria de suma importância, portanto~
para que compromissos desse tipo não viessem a ser adicionados às despesas com o serviço da dívida, dificultando a
·cobertura das obrigações renegociadas.
3 -Redução das taxas de juros para 3 ou 4% ao ano.
A consideração, nesse ponto, é a de que as taxas médias
normalmente cobradas pelas instituíç6es noS à'iiüratos originais não têm ultrapassado os 4,5% ao ano, mãis a correção
monetária. Para os estados, então, não seria razoável a eleva~
çãó para 6% ao ano mais TR, tomó quer o Governo.
4-- Correção dos saldos devedores pela variação das receitas líquidas correntes em vez do IGP.
Como se sabe,_ é a partir dessas receitas que os estados
se capacitam ao pagamento de suas dívidas. Parece-lógico,
então, que o incremento dessas receitas deva ser o parâmetro
mais. adequado para corrigirem-se os referidos saldos, tomando-se, evidentemente, a média das variações em todos os
estados, com vistas a eliminarem-se eventuais distorções ob- ·
s_ervadas no aumento das receitas de alguns estados.
Apenas, para exemplificar, o Estado da Paraíba em 1987,
obteve um incremento de suas receitas correntes líquidas de
167,8% para um IGP-de 415,8%. Eni 1988, respeclivamente,
as taxas foram de 649,8% contra 1.037,5%.
5 - Negociação das dívidas por estado.
Sem dúvida, as situações e as composições dos débitos
de cada estado são muito distintas, não justifiCan_do o tratamento comum; devendo-se elaborar esquemas de amortização, com base na capacidade de pagamento de cada um.
-6 -Estabelecimento de _condições para o aparte de recursos adicionais para novos investimentos.
Pela proposta do Governo, as administrações estaduais
ficariam nos próximos anos totalmente impossibilitadas de
promoverem novos investimentos. Portanto, é preciso retifíCar
também esse pontO, definindo-se recursos adicionais, nas Variadas formas legais, para aquele fim. Não se devendo permitir, coino propícia a proposta do Governo, que esses recursos
ã.diCionais possam ser usados, por alguns estados, para pagamento de dívidas acumuladas, o que seria extremamente nega~
tivo para seu desenvolvimento, já que, pelos dados levantados,
estes seriam justamente o·s que apresentam as meno~es- rendas
"per capita" .
Enfim, Sr. Presidente, Srs. Senadores; parece cla"ro que
a rolagem das dívidas dos estados não pode e não tem por
que ser jungida a uma proposta de emenda constitucional,
cuja apreciação tende a ser demorada, até por depender de
prévio consenso sobre o seu texto.
Sempre tenho insistido em que para os estados em relação
ã União, no que respeita o endividamento, vale o mesmo
que se verifica para o Brasil em relação aos banqueiros internacionais. Se é a capa_cidélde de pagamento do País--que deve
limitar o pagamento de sua dívida externa, do mesmo modo:

6492 Sexta-feira 27

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II)

os estados só podem pagar suas dívidas no limite de suas
receitas orçamentáriãs próprias, para que não se prejudique

o nível de investinielllós necessários, particularmente na área
social.
Evidentemente, isso significa o estabelecimento de nego-~
ciações que, calçadas em sugestões como as que acabo de
fazer, possam restaurar a saúde financeira dos estados, como
pressuposto fundamental da própria recuperação económico.
financeira do País.
Sr. Presidente e Srs. Senadores, termino, portanto, tãzendo um veemente apelo ao Senhor Presidente da República
e, em particular, ao Sr. Ministro da Economia, Fazenda e
Planejamento, para que concordem em suprimir, do texto
do Anteprojeto de Proposta de Emenda Constitucional as
normas relacionadas com a rolagem das dívidas dos estados,
por se tratar de uma matéria 1Dteiramente iinpertiiieiite.
Era o que tinha a dizer. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva)- Concedo a pala-vra ao nobre Senador Júlio Campos.
0 SR. JÚLIO CAMPOS- (PFL- MT. Pronuncia o
seguinte discurso) - Sr. Presidente, Srs. Senadores, encon.;.
tram-se em tramitação na Câmara dos Deputados, já com
os pareceres favoráveis das Comissões competentes, os Projetes de Lei nç.s 1.231 e 1.232. Tratam-se de dois Substitutivos
cuja adoção foi proposta pelo Relator da Comissão de Trabalho, Administração e Serviço P-úblico, Deputado Aldo Rebelo, e que resultaram do desmembramento. do projeto original,
de n• 821. Regulamentando o art. 8' da Constituição Federal,
este projeto de lei, oriundo do ExeCutivo, dispõe sobre a
negociação coletiva e sobre a organização sindical, e regula
a representação de trabalhadores nas _empresas.
Alegou em seu parecer o Relator, Deputado Aldo Rebelo, que dada a exigüidade do tempo para apreciar a matéria,
e em função de aspectos inconstituciOriaíS: bem como do grande número de emendas apresentadas, a discussão-do projeto
original tornara-se inviável. Devo lembrar aos ilustres colegas
que tal projeto tramitava então em regime de Urgênciã, por
solicitação do Sr. Presidente da República, que posteriormente, no dia 20 de junho último, cancelou a urgên-cia solicitada na tramitação do mesmo. Mãs os subStitutiVcis, já então,
haviam sido apresentados e votados no âmbito das Comissões
-ambos com aprovação unânime da Comissão de Trabalho,
Administração e Serviço Público, e o segundo, de n"' 1.232,
com aprovação também do Deputado Roberto Magalhães,
na condição de relator designado pela Mesa em substituição
à Comissão de Constituição e Justiça e de Redação.
Os trâmites até agora percorridos peloS dois substitutivos
fazem supor que brevemente os mesmos estar<'lo sendo apreciados e votados nesta Egrégia Casa -_ ~ _esta é a questão
para que rogo a atenção dos nobres colegas.
Gostaria de salientãr, inicíàlmente, a importância 'desses
projetas, especialmente nesta quadra histórica em que, premi.:.
dos pelos efeitos de uma economia em recessão, -e ainda sob
a ameaça permanente do processo inflacionário, capital e trabalho vêm-se defrontando amiúde.
__ . ""É certo que a Constituição- Federal consagra de forma
expressa, em seu art. 8<:>, os princípios de autonomia e liberdade
sindicais, as negociã.Ções coletivas e a representação dos trabalhadores, assim como, em outros dispositivos, reafirma a opção pela economia de mercado e valoriza a livre iniciativa.
É igualmente certo que, para ter plena eficácia, o citado
, art. 89 necessitava de regulamentação, o que agora se faz,
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aliás tardiamente. Esgotados todos os prazos previstos, inclusive o da Lei n~ 8.178, o Governo Federal encaminhou ao
Congresso a Mensagem n9 189. acompanhada do projeto para
o qual, nunca é demais repetir, solicitava tramitação em regime de urgência.
O projeto original continha várias imperfeições, e em
alguns casos arranhava os princípios elementares de constitucionalidade. Em função dessas falhas e do volume de emendas
que foram a,presentadas, e em face também da escassez de
tempo para que a matéria fosse debatida com a profundidade
que merecia, optou-se pela adotação de dois substitutivos,
propostos pelo relator, como disse: o de n"' 1.231, que dispõe
basicamente sobre a negociação coletiva de trabalho; e o de
n9 1.232, que regühi a representação dos trabalhadores nas
empresas e dispõe sobre a organização sindical.
Devo manifé.star, preliminarmente~ minha estranheza
quanto ao desmembramento: se eram três as vertentes básicas
do projeto original- negociação coletiva, representação dos
_trabalhadores e crrganização sindical - não se compreende
sua divísão em duas partes. O projeto origiiial deveia ser
mantido integralmente ou desmembrado em três substitutivos,
para que os diferentes assuntos, analisados isoladamente tives-- - sem Um tratamentO mais adequado.
ESte, porém, é de todos o mal menor. No mérito e este é o aspecto que nos interessa - a regulamentação
do art. 89 da Constituição Federal teve falhas gritantes desde
a origem; por tratar-se de "letra morta", passaremos ao largo
do_ projeto original. Os dois substitutivos, que mantiveram
algumas imperfeições e acrescentaram outras, merecem alguns
comentários para que este Plenário, Chegada a sua vez de
apreciar a matéria, possa dar-lhe feições mais modernas, mais
democráticas e maiS- equilibradas.
Ambos pecam basicamente pelo mesmo motivo: ao criarein condições de organização_ e_ de defesa da classe trabalhadora, transformaram-se em libelo contra os empresários; partem do princípio da existêncía -de uma permanente má fé,
d_e uma constante exploração e de um inevitável confronto,
e por isso tratam o empresário comO vilão. Ao invés de enxergarem na organização dos trabalhadores uma forma de comunicação com a empresa, tim-meio-de Composição doS interes~
ses, um caniinh6 ·para· o consenso, os substitutivos acirram
os ânimos, tratam os empregados paternalmente e colocam
os empregadores em posição nitidamente _desvantajosa.
Nenhum brasileiro sensato deseja ver o trabalhador desamparado, à mercê do capital alheio. Nesse ponto é forçoso
reconhecer que a legislação trabalhista e social no Brasil caminhqu a passos largos. Uma classe trabalhadora que não tivesse
amparo nas leis, a começar pela maior delas, a Constituição
Federal, teria o significado de uma ruína, não para uma imensa
parcela da população, mas para o conjunto da sociedade,
para todo o País.
O que não se pode admitir, entretanto, é qtie de um
extremo se vá a oUtro, qu-e se busque a superproteção, o
paternalismo, a custódia injustificada, a tutela excessiva. O
que não se pode admitir, também, é que Dessa-dialética simplória, ao tratar os empregados como incapazes, se coloque os
empregadores em situação de confronto e em condições de
absoluta vulnerabilidade.
Não pretendo fazer minuciosa descrição das falhas que·
permeiam os Substitutivos n"'~ 1.231 e 1.232. Caso persistam
tais imPerfeições, logo te-remoS o ensejo, ria condição de Câmara revisora por excelência, de alterar esses projetes, resgatando o bom senso e o equilíbrio, fazendo prevalecer a bilate-
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ralidade. Oxalá possa antes disso a própriã-Câffiara dos :Depu- este -Egrégio Plenário - prejudicar os interesses do tra,batados, quando do exame da matéria em Plenário~ corrigir. IJlador brasileiro. Sem a sua labuta diária, seu empenho, seu

essas imperfeições, prestando um grande favor_n~o aos empre- suor, não seria possfvel construir a grandeza desta Nação.
O que pretendo, com esses. breves_ comentários aos Substisários, mas ao Brasil e aos brasileiros. Como disse, esta não é a hora de esmiuçar os subst_itu- tuti_vps n~ 1.231 e 1.232, é demonstrar que no afã de proteger
tivos. Posso, entretanto, alinhar rapidamente alguns pontos o trabalhador - que todos sabemos, luta bravamente para
que requerem cirurgia inadiável; posso, à gui$3 de ilustração, sustentar a si e a sua família -_os legisladores que nos antececitar alguns dos despropósitos que resultaram em critérios dem no exame da matéria extrapolaram. Esqueceram que
injustos na intermediação das partes. Em resumo, os referidos o empresário é parte ativa no processo econômico, que é
projetas são explícitos - às vezes em demasia, chegando fator de progresso, de geração de emprego e de renda. Esqueà redundância- Quãnto aos direitos e garantias dos_trabalha- ceram, tais legisladores, que ao empresário não basta ter o
dores; são também explícitos em relação aos deveres dos em- capital, e que na economia de mercado ele assume praticapregadores e às sanções: que lhes podem ser impostas. Não mente sozinho todos os riscos. Não se deram conta de que
obstante, são vagos__ quanto aos deveres_ dos empregados_ e o empresário está sujeito a pfejufzos, qUe as ci"ises -eConômíciis
produzem concordatas e falências e fazem perecer até os granomissos-quanto aos direitos dos empresárfos.
Assiro, o Projeto n9 1.231 garante, da forma ~ais ampla des impérios financeiros. Não perceberam, finalmente, que
que se possa imaginar, o exercício da atividade sindical e sem ousadia, criatividade e principalmente trabalho diuturno
a representatividade da categoria; assegura a representação também o empresário sucumbe.
Assim como a ninguém interessa a pobreza do trabalhados trabalhadores em cada unidade de empresa que contar
com mais de 200 empregados "com o objetivo de comple- dor, a ninguém deve interessar a miséria, a falência do empre~
mentar e dar efiCáCia -ã éltuação sindical". Mas não é só: ao sário, qile já é tãCimal ti"ãtado pelo governo, apesar de sustenmesmo tempo, faculta- a representação dos trabalhadores nas tá-lo com a arrecadação que vai para os ·cofres públicos. ___ _
Por tudo isso é necessário feVer minuciosamente os substidemais -unidades, "com qualquer número", e dá a todos os
representantes a estabilidade provisória prevista para a repre- tutivos, e caso perSísta, após a vOtação nfi Çâlnàra dos D~_pu- sentação sindical - ou seja, estabilidade no emprego desde tactos, é i~perioso extirpaio a-Speéto maniqueísta de tais projeo registro da candidatura até um ano após o térrriiD.o do man- tes, o ranço anti-empresãrial que-ameiça prejudic~r uJ;Da catedato.
-gõria CUja- atuação no prOcesso econômico_ tem sido decisiva
O projeto adotado pela Comissão do Trabalho, Adminis- para o nosso crescimento e para o nosso progreSs'o'. (Muito
tração e Serviço Público, ao assegurar a realização nas depen- bem!)
dências da própria empresa de reuniões, assembléias e demais
O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva)- Concedo a palaatividades necessárias ao exercício das funções sindicais, deixa
esse dire:ilo ilimitado, omifindo-se quanto à mínirita j5roteção vra·, com9 Líder. ao nobre Senador Maurício Corrêa.
ao empresário. Pode-se dizer que o projeto transforma a representação em unidade do sindicato e toma o sindicato urna
O SR. MAURÍCIO CORRÊA (PDT- DF. Como Líder,
entidade superior nas relações capitaHrabalho.
pronuncia o seguinte discurso. Sem revh;ão do orador.) O Projeto n~ 1.232, a um só tempo, garante o díreito Sr. Presidente, Srs. Senadores, os jornais e a televisão têm
de greve e proíbe o lock out. Está aí a mais bem acabada falado a respeito da omissão da Polícia Militar do Estado
falácia da equalização nas relações trabalhistas: ao ernpnegado, _do Ríç_ de Janeiro com relação ao episódio do leilão da- Usimitudo; ao empregador. a impotência. Mas não é só._ Outras nas, dia 24 passado. Trata-se de aleivosias e de impropérios
heresias revela o Substitutivo em questão, como o poder de que não correspondem absolutamente_ à verdade.
devassa, Por ele, podem os empregados exigir dos empresários
O encarregado da Bolsa de Valores do Rio de Janeiro
informações não apenas da situação financeira da empresa, solicitou _ao Governador em exercício daquele Estado, Dr.
mas até dos seus "planos de sistemas org~nizacionais e tecnoló- Nilo Ba~ista, que colocasse um policiamento simples,- uma
gicosn~
viatura Patamo, a fim de que assegurasse, exatamente, a passaApenas para ilustrar o excessivo paternaliSII!9__ ql.!_e per- gem das pessoas, mas sem nenhum estardalhaço militar.
meia o Substitutívo, citarei- alguns -âispositíVos pará qUe-- os
O Governo, atendendo ao Presidente da Bolsa, ~olici~ou
nobres colegas possam tirar suas conclusões.
ao Sub_secretárip ql!e_ de~locasse uma Patamo e alguns soldados
. Art. P § 2° "O processo de negociação co!edva para ficar à disposição do Presidente da Bolsa de Valores.
não substitui garantias legais de reposição automática
Re~lmente, Os protestos contra o leilão se realizavam
de prejuízos salariais verificados em função do processo num clima harmonioso, evidentemente, com os ânimos exaltados mas sem nenhum tipo de agressão física. Na medida em
inflacionário".
Art. 79 ''As condições estabelecidas em conven- que o tempo foi passando, um guarda de segurança da própria
ção, quando mais favoráveis aos trabalhadores, preva- Bolsa de Valores do Rio de Janeiro sacou uma arma e fez
disparos para o alto.
lecerão sobre as estipuladas em acordo".
Exatamente a partir daquele instante, a situação tornouArt. 8~'" "Será nula de pleno direito a cláusula
de contrato de trabalho que contrarie ou restrinja direi- se incontornável, em razão dos ânimos exaltados do próprio
to estipulado em convenção, acordo coletivo, sentença segurança da Bolsa de Valores.
Daí para a frente, nada mais se controlou.
normativa ou dispositivo legal, prevalecendo, e_J?l todos
os casos, a norma mais favorável ao tra6alhador".
Havia 45 polícias militares à disposição, o Governador
Art. 21. "Prevalecerá, em todos os casos, a nor- em exercfcio tomou as providências solicitadas. Há inverdades
ma mais favorável ao empregado". - -a respeito disso e os jornais publicaram uma nota oficia] do_
Sr.' Presidente, Srs. Senadores, não é e nunc"ã fo(minha G9verno do Rio de __Janeiro, esclarecendo devidamente essa
situação.
~tenção - e o mesmo poSso garantir de quantos integram
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É claro, Sr. Presidente~ S_rs. Senadores, que ninguém
Estou dizendo a V. Ex~ do apreço que tenho ao grande
vai coonestar atos incivilizados, nem tampouco gestos que- jurista, ex-Presidefltt:: da Ordem dos Advogados do__Ri_Q de
não configurem o exercício da dcmocraciª-'
J~eit9, Nilo Bãtista, pQndcr~d()_!_~~jlib~ado 1 _que se encontrava no exercício do Governo do Rio de Janeiro. E a-soliciNós repudiamos que algumas pessoas ali presentes, aproveitando-se daquelas circunstâncias, tenham atirado ovos ·e,
tação que ele teve foi exatamente a de colocar um policiamento
discreto.
·
- inclusive, agredido verbalmente as pessoas que se dirigiam
ao-plenário da Bolsa de Valores do Rio de Janeiro.
Agora, não atribuo àquele pessoal que estava alí, seriado r
É lamentável o episódio,-mas quero dizer que o-Go·vernô
Irapuan Costa Júnioi. nem de guanguC nem de quadrilha.
do Rio de Janeiro não tem absolutam-ente nenhuma CtJlpa,
São brasileiros que estavam protestando legitimamente, na:
tendo em vista as exacerbações ali ocorridas.
forma na Constituição, contra ãf6S es_poliativoS-contra a sObe~
rania brasileira, por um processo espúrio que o Goveriio adoO Sr. lrapuan COsta Júnior- Perrilite-me V._Ex• um
tau-, de entregar a USIMINAS na forma que pretendeU entreaparte, nobre Senador MauríCio Corrêa?
g~r~ haja vista a manif~staçã,o, a explosão de liminareS conceO SR. MAURÍCIO CORRÊA- Com muito prazer, nodidas por esse Brasil afora_, no qúe tange ·à ile-galidade da
bre Senador Irapuan Costa Jünior.
realização do leilão.
-- --Esses protesto::, são protestos legítimos, porque são brasiO Sr. Irapuan Costa Júnior - V. Ex~ sabe, pelo apreço
leiros.
que lhe dedico, o quanto me custa divergir de V. Ex\ ma_~
acredito que esses acontecimentos extremamente inciv.iliz(idos
O Sr. lrapuan Costa Júnior- A pontapés e socos, emi~
que ocorreram nas proximidades da Bolsa de Valores_ do Rio
nente Senador?
de Janeiro_ não têm como nãO ser co.ndenados por taÇas nós.
O SR: MAURÍCIO CORRÊA- Onde já se viu entregar
Houve uma participação muito clara de elementos da CUT;
a Usiminas mediante o pagamento de títulos. da_ dívida ext_eroa,
que são useirbs e veze.iros_e'nl promover badernas dessa ordem.
com deságio de 60%, 70%?. Onde já se viu entregãr a UsimiV. Ex~ mesmo, como de resto quase todos os presentes neste
nas, cujo Tesouro brasileiro não ia--receber absolutamente
plenário, já foi testemunha de acontecimentos semelhantes
nada, era uma entrega pura e sirriples de um patrimônio consquando da realização da__ Assembléia Naçi_onal Cotist~tuit:ttC.
ttufdo ao longo de muitos anos pelo sacrifído, pelo suor do
O qi.Ie se passou ali, V. EX• que é um emérito jurista, poderia,
povo brasileiro.
talvez_melhor do qu eu, classificar como uma verdadeira for:.
O povo que estava ali, à entrada .da_ Bolsa de Valores
mação de quadrilha a agressão a cidadãos que, absolutamen_te,
do Rio de Janeiro, não era um-a quadrillia, não era Uma gannada tinham a ver com o problefna que tanto-- oS_ irritava.
Qualquer pessoa que portasse paletó c gravata e que transi- gu:_e:-gangué era aque:le PC?lic!al_que inkloti sacando a sua
arma, amedrontando a pÇ)pulação que esia-va ali pú~seO.te,
tasse naquele momento nas imediações da Bo_lsa _d.e.V~lores
dando ti"ros para o alto. Isso é ato incíviJizado! A polícia
do Río de Janeiro, era_-sev.eramente agredida. Por outro lado,
estava
ali presente, o inquérito já foi aberto e aqueles que
ficou muito claro, muito evidente, que a Polícia Mllitã.r d()
excederam serão responsabilizados.
Rio de Janeiro, talvez pela presença de Parlamentares do
V. Ex~ foi govern-ador do Est:ido de Goiás, houve rnanifes~
PDT ---e o govetrlo~do Rio de Janeiro ê um governo dq
tações,
mas .foi feliz do ponto de vista da oportunidade, porque
Partido de V. EX-_~- s~tiu:se inibida- de promover urfia ação
V. Ex·) governou no instante em que -as liberdades estavam
mais enérgica como séria ~do dever de um policial militar.
tolhidas, tendo em vista o pbder de força· que dominava a
Não, que tenha havido um;;i ~ção daquele colega de Partido
Nação,
que era o regime militar. Mas; hoje, nós vivemos
de V. Ex\ inas é evidente que a Polícia Militar se sentiu
iriimibda. Mas vamos mais além. Hoje,-o Sr. Jair Meneguelli, ao pálio de uma Constituição democrática, feita por nós, erh
que é o chefe da CUT -acho que 6 agrupamento CUT, que o·ctireit~ à reunião é asseg:ura~o pelO texto constitucioilal.
Há pqu.co tempo,_ partícípei"âqui~ effi.BrasíÚa dÜ-"_b3.derhoje, que promove essas manifestaçõeS não pode ser-chamado.
naço", em que até Urut~s, tanques do Exército fofãril ~cOloca
de um sindicato ou merc_cer qualquer outro qualificativo civilizado - promete hoje, no novo leilão, promover aconteci- dos para massacrar o povo, cães morderam as pessoas, foi
a maior barbaridade._Estava presente, Senador. Não posso
mentos semelhantes, baderna parecida. De m_a_neira_que, gosabsolutamente entender_que tenha sido o Presidente José Sar~
taria de ponderar a V. EX~ que tentar justificir a ·omiSsão
policial naquele momento é uma tarefã- cXfi'eniãriieõtê iiigl6- ney que ordenou aqUilO, mas aConteceu." NO Banco do s:raSH,
ria, que s6 mesmo a int_eligéncia de V. Ex~ pode almejar uma greve legítima d_o_s}uncionáiios üt~bém mereceu a pre~
c_onseguit. Gostaria-de deixar de lado o problema da Polícía sençã-de um ·contingente da Polícia Militar, que espancou,
Militar do Rio de JaneirO, apenas cQID _a_ advertência q·ue levou cães. Nesse acontecimento o falecido Senador _POmpeu
ela tenha na próxima vez uma posiÇão, uma postura mais de Sousa e o Deputado Augusto Carvalho tiveram ferimentos.
condizente com- a organização, com o brilho daquela corpo- E eu não posso admitir que tenha sido o Pres_idente da Repúração militar. Mas, mas sério do que esses fatos-... é a êoride-. blica que tenha ordenado uma ação tão absurda, grosseira
- --·
nação, a mais veemente, que faço à atuação do Sr. Ja_i_r_Mene- e viol_enta como aquela.
O Sr. Epitácio Cafe~ira- Pen:nite--me V. Ex•um aparte?
guelli e da gangue, da quadrilha de bandidos que ele levou
O Sr. Irapuan Costa Júnior- V. Ex• me Peinlite, pois
consigo para agredir" cidadãOs inocente-s· à -entrada da BÇls~
-fui dtâdo?
"' ._, ··
--' ·-· · -- --' ' '
de Valores do Rio de Janeiro. Muito obfig~do.
--o
SR:. MAURÍCI<Y CORRÊA - Concedó ·o apárte a
- -- -O SR. MAURÍCIO COll.RÊA- Concordo com_ a primei- v.
ra parte do núcleo do aparte de V. Ex~, quando diz que o
o Sr. Irapuan COsta J.:íriior ~ Gostaria de lenibrar a
· V.Ex~ que de fato fui Goverri.ador numa époCa de éX.Ceção.
ato foi incivilizado, que- houve uma tensão nos ânimos.
Com relação à segunda, da omissão da polícia, data máxi- O fato de V. Ex~ trazer à lembrança desta Casa demonstra
ma venia, não posso concordar.
esse fato, do qual não tenho nehum pejo, uma vez quê gôverEx~
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verdadeirarealização, para que não se verifiqueni novarrlerite
esses acontecimentos tão lamentáveis. Muito obrigado.
a democracia neste País, porque foi ele quem o fez. Não
O SR. MAURÍCIO CORRJlA -Eu gostaria de invocar
tenho absolutamente nehum pejo de ter sido Governador elei- aqui a presença de todos os Srs. Senadores se em algum mo·
to indiretamente.
menta coontestei o ato da barbaridade dos ataques, seja~
O SR- MAURÍCIO CORRJlA.:___ Nem eu falei nesse senti- morais ou fisícos. Pelo contrário, ressalvei·os como ato<; incivi=
do. Falei no sentido de que seguramente no--seu Governo lizados. Discordei de V. EX" quando salientou que a culpa,
que a omissão era do Governo do Estado do Rio de Janeiro,
V. Ex' teve ...
O SR. MAURÍCIO CORRJlA - V. -Ex• me concedeu -mais precisamente da Polícia Militar daquele estado. É nessa
parte que não concordo com V. Ex~. Com relação a sua crítica~
o aparte, ou-não?
tudo
bem! Mas não posso atribuir que seja uma gangue ou
O Sr. lrapuan Costa Júnior Corrêa - Conceâl e vou
uma quadrilha. Eram brasileiros que estavam defendendo
permiti:[' que cõntinué-, ap€mãS--querO dizer que V. Ex• teve
problemas dessa ordem em Goiãs; que segúramente-não fo- pontos· de vista, pois entendem que a forma do leilão não
ram ordenadas por V. Ex~. Sei disso, eu o .co·nheço e já o se coaduna com o Que se pretende em defesa do Brasil.
··O Sr. José Paulo Bisol- Permite-me V. Ex" um aparte?
conhecia antes desde Goiás. Sefque V.EX~jamáis-·m.andaria
- -O SR. MAURÍCIO CORRllA- Nobre Senador permipraticar um ato que fosse de repressão ao p-ovo.
tirei logo em seguida ao aparte do nobre Senador E_i>itáciO~
O Sr. lrapuan Costa Júnior - De maneira que quero
Cafeteira, que já havia solcitado, e logo em seguida encerrarei
dizer a V. Ex~ que quem ·está lhe falando aqui é uma pessoa
que tem profundo respeito pela democracia e sempre a exer- St. Presidente.
O Sr. Epitácio Cãfeteira- Nobre Senador Maurício Cor.:
ceu. Quem pode dizer isSo bem é o povo de goiás, que em
rêa, quero iniciar este meu aparte diZendo- que conheço o
duas eleições posterioies â miriha pasSagem pelo Governo
Dr. Nilo Baptista. Foi nieu professor de Direito Penal na
do Estado, como Governador eleito indiretamente, me consagroU nas urnas,- uma-vez~cói'ftb -Deputado mais votado e outra Faculdade Cândido Mendes conheço-o não só como professor,
como também pessoa humana. Tenho absoluta certeza do
vez numa majoritária juntàmêiüê--êõin~O .,.tiOsSb -coiegã que
cuidado que ele tem com a coisa pública. Não apenas registro
preside, nesse m-omento, os nossos trabti~.lhºs, Senador Iram
isso, como quero dizer que· sou também contra a violência
Saraiva. De niodo que nãô levo em conta essa observação
que -aconteceu em frente à Bolsa. Mas uma violência não
que V. E~ fez e acho também que ela, de; maneiia alguma
justifica- a outra. Tenho aqui em mãos parecer-P~! eXemplo
empana este aparte que estou dando a V. Ex~.
do Dr. Tércio Sampaio Ferraz Júnior, Procurador-Geral da
Não acredito que protestar a socos ·e pontapés -contra
Fazênda Nacional, e tenho também os pareceres da Procurapessoas totalmente inocentes quanto ao processo de privatidoria-Geral da República, no que iange ao leilão da Usiminas.
zação que se processava~- ãs vezes até pessoas ·que sequer
De repente, os dois chegam a conclusões diferentes:·E-cjuem
tinham alguma coisa a ver com o- problema, seja absolutapoderia esclarecer o e_spíritó- do legislador?
.
mente justificavéf. ---O CbngresSó~ o Senado. Thnho aqui, a Medida Provisóiiã
0 SR. MAURÍCIO CORRllA __:_·Estou de acordo.
n~ 155, "onde o Governo pretendeu que se utilizassem Títulos
O Sr. Irapuan Costa Júnior- Não acreqit.o. _v._ E~• da Dívida Externa para a privatização, e temos- a lei votada
qu'iS dizer isso, mas acho que foi um simples de_slize de_ V.Ex•: pelo Congresso quê retirou Os títulos da Dívida Externa. Então
O SR. MAURÍCIO CORRÊA- Não. Estou de acordo. no meu entender, é da maior importância que ouça o Poder
V. Ex' fala extamente o que disse em meu discurso.
Legislativo para dizer o que ele prete:rideu quando fez essa
lei, que pessoas da melhor categoria a interpretam por um
O Sr. lrapuan Costa Júnior- Não acho-. e por outro lado. Eu também, sinto· me vítima de um exagero.
O SR. MAURÍCIO CORRllA .:___ O queírão concordo Eu não levei pontapé, eu não levei óvo podre mas, de repente,
é V. Ex• atribuir ao GOVerno-dO -EStido a culpa pelo incidente. cheguei ao Senado para votar o projeto do nobre Senador_
É-só isso. A nássa divergência se limita a iss-o.Maurício Córrêa~aprovado na Comissão de Constitujção e
0 Sr. lr.apU-an C-ostã _JtiDf~r.. --:- -Nã.o .. -l'!.ã.o acredito Justiça e. Cidadaflia e, de repente sofri a violência de se retirar
que isso seja culpa do GoVerno. Há, da parte contrária ao- urii- assUntO jurídico para uma Comissão de Assuntos- EcõriôGoverno de parte da oposição, e o meu Partido é um Partido micos. Eu considerei aquilo uma violência cOntra mim, na:q
de oposição ao GOverno-- acontece-qu-e minha oposição cóntra mim, a pessoa, mas contra 6 Poder Legislativo. Quero
nunca foi oposição radical; às vezes até, é de crítica construtiva aproveitar este aparte para fazer utn apelO -ãO Líder dO GoVere de _colaboração nos problemas - mas não acredito que no, aos Srs. Senadores do Governo, para que permitam, pelo
é esse o caminho para protestar contra o Oovemo. Pre_testar amo~ de Deus, que o Poder LegislativG se pronun.cie. Não
contra o Govei:no de-ve ser através da justlçi OOino~ tainbém vamós pegar um parecer que acha qUe a Resolução no 82/90
acho que o Governo d.eve atuar at.rayés da justjça. ~~ _;gós do Senado pode suprir o que a lei não concedeu. A resolução
formos aqui, neste_ plenário, manifestar a socos-·e-põntapés é do Senado, e a lei é das duas Casas do Congresso. Então,
nossas divergências, estaremos perdidos, nobre Senador. De o que se vê, eu não vou dizer, aí que é uma quadrilha mas
modo que eu apenás reafirmaria a V. Ex~ qu-e o-fato de eu- há um d~sejo desesperado não de se impedir a privatização
ter sido GOvernador eleito indiretamente n3.o invalida em da Usimiiui.S, maS de-fazer com que Um papel que não valia
absoluto o meu protesto neste momento porque tanto quanto nada até ontem passe a ter grande valor hoje. Se este leilão
V. Ex• pelo menos sou um defensor da democracia. E não não acontecer, muita gente vai qu~brar; porque colocou todos
posso de maneira alguma concordar com- V. E~ quando V. seus ativos e tftulos vincendos da dívida agrária em papéis
da dívida externa. E já coineçou ·a cair._ O" que é'imj)Õrtanfé '
Ex~ quer dar alguma validade ao selvagem protesto de que
fomos testemunha, quando da tentativa de r~~Iização de leilão é que q, COn-gresso= -se-prõnUn"Cie. -vamos dar um jeito de
da Usi.Jpinas. E estejamos nós preparados -para quando da trazer o Projeto do nobre Senador Maurício Corrêa pã.ia ser
0
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votado. Quero ouvir as ponderações, mas quero que esta
casa se manifeste. Esta Casa não pode fazer o que fizeram
res, que pela força, proibiram e impediram o leilão. E aqui
se usou de um artifício que, para mim, é força, e impediu
que o Senado examinasse o projeto do nobre Senador Maurício Corrêa. Gostaria, nobre Senador, de ter mais luzes, de
ser mais capaz, não para convencer os outros, mas para dizer
que eles jamais vão me convenCer com artíficio onde pretende,
com a resolução suprir o que a lei não disse, o que o Congresso
proibiu quando não aceitou e retirOu da medida provisória.
Podem achar que sou retrogrado, mas a própria lei votada
aqui no Congresso, no que tange a privatizaçãO, diz no art.
19 que trata dos objetivos fundamentais da privatização.

"Inciso II -Contribuir para a redução da dívida pública,
concorrendo para saneamento das finanças do_setor público".
Ora, a empresa não é-deficitária. Pelo contrário, é a segunda
maior siderurgica do mundo. Vender aquela siderúrgica vai
melhorar as finanças do Brasil ou vai melhorar as finanças
de muita gente no Brasil que descobriu_ esse bom negócio?
V. Ex~ tem o meu apoio, não apenas na defesa que faz de
um pronunciamento do Congresso sobre a privatização da
Usiminas e deste edital que estrapola aquilo que foi concedido
pelo Congresso, como tem, também, o meu apoio na defesa
do nobre Vice-Governador Nilo Batista.
O SR. MAURÍCIO CORRÊA- V. Ex• tem toda a razão.
Nós.Jamentamos. que não tivesse tido oportunidade de votar
um projeto de decreto legislativo, inclusive com o risco de
ganhar ou perder, mas era o exercício da democracia. Era
isso que nós queríamos.
_ _
__ _
·
Imagine que nós temos hoje, aqui, pai"a votaftiios o projeto que autoriza o convênio com o HoSpital Sarah Kubits~
chek. Apareceram, agora, há poucos instantes, as 54 assinaturas para que nós possamos· votar. Confesso que não li.
O PMDB teve o -privilégio de receber o Dr. Campos
da Paz, que fez uma exposição sobre o assunt?. Há opiniões
contrárias sobre isso. Posso, até, requerer a venftcação. Como
temos, também, a ser votado, ao que tudo indica, o _abono
que foi votado ontem e que nós, seguramente, também 1remos
votar. Temos os projetas de decreto legislativo sobre a concessão de emissoras de rádios e televisão.
Apelo, mais uma vez, para o bom senso de um bome_m
da estatura de Lourival Baptista, grande, experimentado Senador de Sergipe, que convença o Senadór Líder do Governo
a permitir a inclusão, em regime de urgência - e V. Ex•,
tenho certeza de que assinará, só-falta uma assinatura-,
para que o projeto_ de decreto legislativo seja vo!ado. Esse
é um gesto democrático e de grandeza, e não à sorrelfa, e
não por atos, vamos dizer, completamente não recomendados,
quando se atravessa um requerimento, ~~ ~lada de_ uma ses~
são extraordinária paia outra, e somos surpreendidos com
a remessa de um projeto que tem aspectoS_ nitidamente_ jurídicos, técnicos, para ser examinado_ por unia Comissão que
trata de assuntos económicos.
.
--= - Ainda hoje eu estava: lá, e, inusitadamente, Senador Epitácio Cafeteira, preSenCiei"um requerimento, que foi lido,
para procrastinar ainda niais, porque o le_ilão aind_a não está
marcado, e que se chamasse, perante a ComisSão de Assuntos
Económicos, o Procurador-Geral da República e todos aqueles que deram parecer para falar sobre aquele parecer genérico
que foi dado, com a intenção, pura e exclusiva, de procrastinar. Ora, se queremos- colaborar, quero colaborar, quero
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votar. Mas vamos deixar votar também aqueles que têm !1'-anifestações contrário:t... :
O Sr. José Paulo BisoJ- V. Ex• me permite um aparte?
O SR. MAURÍCIO CORRÊA - Concedo o aparte ao .
nobre Senador José Pa,ulo Bisai.
O Sr. Senador José Paulo Bisol _;Nobre Senador.Muarfcio Corrêa, quando solicitei o aparte a V. Ex~, eu eSfavã
entendendo que faltava uma palavra no contexto._ Essa palavra
foi sabiamente colocada pelo eminente Senador Epitácio Cafeteira. Não aceito, atinge toda a minha crefiça no ser humario
o fato de chamar os movimentos populares de movimentos
de gangu~, de quadrilha, de bando. Creio até que, se compararmos dois tipoS de violência, a violência do afeto e a violência
da inteligência, que é a violência do Estado, esta última é
mais repugnante do que os instª'ntes impetuosos de violência
das reuniões populares. Creio que a violência da não votação,
da _omissão, relativamente ao edital de venda da Usimirias,
produto de um truque, de um malabarismo, de uma manobra,
de uma pequena e mesquinha manobra de Plenário, é grave.
A meu ver, essa violência merece maís o dedo em riste da
denúncia do que aqueles momentos que não são justificáveis,
mas s_ão compreensíveis, de, no surto de um movimento popu-·
lar, alguém cometer um exagero. Creio que ·aqui, no Senado
Federal, cometemos uma gran_de violência_ nesse processo:
deixamos de decidir. E o povo, sem a decisão dos seus representantes, teve que tomar, ele próprio, a iniciativa. E quando
nós não decidimos, os recursos foram ao judiciário, que teve
um problema de conflito de jurisdição, não resolvendo a questão. Quer dizer, as in~t~t1:1iç_ões que tinham o dever de resolver
nãO resolveram. Então,_ nessas circunstâncias._ é difícil encontrar um mOVimento poplliai- mais justificado, porque ele está
jus~ificado pela não-operacionalidade das instituições, conforme afirmou muito sabiamente o Senador Epitácio Cafeteira,
e conforme é conteúdo implicado no pronunciamento de V.
Ex~ Então, eU coloco aqui a minh~ solidariedade ao pronunciamento_ de V. Ex~ e deixo bem claro que para mim é muíto
mais repugnante a violênCia da omissão do ~enado do que
as eventuais e individualizáveis violências de um movimento
legítimo, como foi o movímento popular de resistência ao
leilão da Usiminas.
O SR. MAURÍCIO CORRÊA - V. EX' traz justeza a
este pronunciamento porque, na verdade, a sociedade se re~
voltou, tendo em vista a passividade do Senado diante da
grandeza de uma decisão que deveria ser tomada.
Agradeço a V. Ex•
__ O Sr. Lourival Baptista- Pemite-me V. Ex• um aparte?
O SR. MAURÍCIO CORRJ1:A - COncedo um aparte ao
nobre Senador.
O Sr. LourivaJ Baptista- Inicialmente, eminente Senador Maurício Corrêa, quero agradecer as palavras de V. Ex'
a meu respeito. Estou nesta Casa há 21 anos e nunca neguei
assinatura a requerimento solicitarido urgência para uma votação. Há pouCo mesmo: assfnei Um requerimen-to· de um Senador que não é do nosso Partido. Acho que não há nada demais
em assinar. Então, quero dizer a V. Ex• que, quanto ao Sarah
Kuóitschek, solicitei aSsinaturas e 70,Senadores assinaram pe~
dindo a urgência. Sent~ não ter a assinatura de V. Ext, mas
só não pedi porque não o encontrei, mas tenho a certeza
de que V. Ex' teria assinado.
O SR. MAURÍCIO CORRÊA - Sem dúvida.
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O Sr. Lourlval Baptista-- Agora, queto dizer a V. Ex•,
eminente Senador Maurfcio_Corrêa, que, quanto ao Sarah,
quem o conhece sabe- c aqui, nesta Casa, muitos Senadores
conhecem, muitos Senadores utilizaram os serviços do Sarah
-que não é, como- dizemos, uin favor; é uma Obrigação
do hospital atender, e o Sarah está sempre de portas abertas
para atender. E a tantos quantos-me trouxeram requerimento
para assinar, nunca neguei. Mas voto sempre com a minha
consciência e de_ acordo com o meu Partido. Estou aqui há
21 anos. Não tenho inimigos, não_ tenho desafetos, e todos
me conhecem. Agradeço as palavras de V. Ex\ que sabe
da admiração que lh_e tenho no con':'ívio qUe temo_s tido nesta
Casa. Muito obrigado ..
O SR. MAURICIO CORR.ÊA·:..._··Em nenhum momento
falei que ia -pe"dir a Verificação. DisSe ·que poáeiia pedir. Mas
o gesto de V. Ex~ está assinalado pela sua inde,Pendênci~,
e, com isso, já teriios as 54 assinaturas. Vamos dar entrada
agora perante a Mesa e vamos aguardar exatament_e que,
democraticamente, este Plenário se pronuncie, a favor ou
contra. E que' não se use mais o_ expediente, data maxima·
venia, torto, como se usou na vez passada.
O Si'. Hiimbeito LUCena- Pemitewme V. EXf um 'apâité?
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Sr. Presidente, o Senador Cid Saboia de Carvalho já
havia me solicitado o aparte há muito tempo, eu o concedo.
pedindo a S. Ex~ que seja breve, para que ev.. possa encerrar
o meu pronunciamento.
O Sr. Odacir Soares- Gost3.ría que V. Ex~ me permitisse
também um aparte, nobre Senador Maurício Corrêa.
O SR. MAURÍCIO CORRÊA ~--·Eu concederei com o
maior prazer, rrtas -a Mesa me advertiu no sentido de que
não desse aparte a mais ninguém.
O Sr. Odacir Soares- Mas a Mesa há de permitir, porque
é democrática e liberal.

O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva)- A Mesa esclarece
que_procura agir com toda a democracia e liberaJidade, mas
o Senador Maurício Corrêa já está_ há quase 30 minutos na
trib_una e1 como Líder, tem dirdtO·a-cirico minutos.
O Sr~ Odacir Soares --Asseguro a V. Ex~ "qü:e sete1
bastante breve.
O Sr. Cid Sabola de Carvalho - Meu aparte também
será multo breve. Senador Maurício Corrêa, V. Ex~ sabe que
nessas lutas todas ~emos maccado uossa pcesença de um mesmo modo: na defesa das causas populares. Essa questão da
O SR. MAUIÚCIO CORRtA - l'erfeiú1mente~ "Líder. Usiminas só é tão grave porque as irregularidades estão sendo
denunciadas, todo dia, toda hora, pe_la própriã ProcuradoE, em segUida, encerrarei.
ria-Geral da República e pelos jornais. InClusive, hoje, fala-se
dessa preferência em fã.vor de uma empresa nipónica, que
O Sr. Humberto Lucena- Dou o apoiO de nossa bancada, deveria assumir o controle da Usiminas sem que isso tiv-ess-e
mais uma vez, a V. Ex\ conforme, aliá~, já foi atestado pela sido comunicado aos demais participantes do leilão. Mas connosSa ·assinatura ·nâ novo· requ'eiimentó -de-uigêilCia pã.-ra o. cordo com· V. Ex~ sobre todos esses cuidados manifestados.
seu projeto de detreto leg_islativo, porqu-e entendo qüe_ é indis- Quanto ao hospital Sarah Kubitschek, quero dizer que realpensável que o Corigrêsso Nacional- se pfonllllcie sobre essa mente o Dr. Campos da Paz compareceu a uma reunião da
matérià-, depois da intervenção-do Prôcurador-Geral da Repú-- bancada do PMDB, fazendo uma exposição na qual clamava
blica,' e, sobretudo; das decisões Judi-ciais qu-e 3í estão e que pela aprovação desse projeto, com a notável autoridade de
levaram, inclusive.- da"da a imensa· controvérsia em tõrnO abnegado da causa médica, de abnegado desta ~usa. Mas
do decreto e do editaJ que estabeleciam os parâmetros para pedi o aparte a V. Ex~ para dizer alguma coisa sobre o nosso
a tentativa de venda da Usiminas- ãosu:sp-en.Sãõ-do leilão.
companheiro de bancada, o nosso· .companheiro de Senado,
Agora, estamos sem nova data para a licitação: Portanto, Irapuan Costa Júnior, porque ter S. Ex~ que falar de si próprio,
é indisPensável que o COngresso Nacional, cônscío~ da sua sobre o seu governo, sobre suas realizações, fica um tanto
responsabilidade, utilize' a _sua 'atribuição 'constitucional de quanto incómodo. Queria apartear V. Ex~ para dizer que o
suspender o ato, por· considerá-lo, justamente, uma extrapo- Senador Irapuan Costa Júnior é_um dos campeõ.es de voto_
lação do poder regulamentar do Senhor Presidente da Repú- do seu Estado; a eleição indireta que consta de seu currículo
blica. Assim, V. Ex\ novamente contará conosco. E eu tam- consta do currículo de outros brasileiros igualmente ilustres,
bém- Subscreveria o sev- ,apelo, ao rio 1br~ _.líder :Marco~_fv!aciel, e S~ Er além de marcar, por ser um democrata, o Governo
para que reveja a sua posição em relação. à urgência, permi- do seu Estado, tem uma marca intelectual extraordinária_.
tindo, assim, que o Plenário do Senado decida, soberana- Permifíu ao Brasil alcançar obras. importantíssimas, relativas
mente.
ao seu Estado, reedjtando antigos jornais, inclusive aMatu_tinã
O SR. MÁURÍCIO CORRÊA - -Sr. Líder Humberto Meiapontense, que é_o segundo mais antigo jom~l do Brasil,
Lucena,· vou dar entrada ao requerimento .e espero que as e que hoje podemos ler detalhe a detalhe, ediçãO a edição.
Lidefailças...
· '
'
·
No começo do século houve também outro importante jornal
em
Goiás que foi igualmente reeditado. Há livros de coreo~
O Sr. Odacir Soares- Nobre Senador MaliriCiÓ Cor!êa,
_g~afi~; há livr:os, ~n.cluSive, re~peitanteS ao povo de Goiás,
gos~ria que V. Ex• me concedesse um·ãpãrlé~-li-vtos .importantíssimos que esta vim inteiramente esgOtãdos
0, SI;!:. l'RESrDENTE (Iram Saraiva) - A Presidência e que foram reeditados. Sabe V~ Ex• qu~ -~-~arca ~~ _i!l~ole~
solicita ao riobre Senador Maurício Corrêa que, em razão rânda é exatamente proibir a atividade intelectual. O estudo
do tempo, não conce-da mais apartes.
de Sociologia já fo.r~ banido do ~~aªit~O} certq _tt;mpo, em
ÓSR. MAURÍCIO CORRÊA- Sr. Presidente, vou con- face dos momentos ditatoriais. O atual Senador Irapuan Costa
cluir. :-Gosta[ia de esclarecer ao Senador Humberto Lucena Júnior foi um homem que além de todas as providências demoque;, evidentemente, não desejamos obstruir absolutamente cráticas, de todo o seu comportamento no seu Estado, deu
nenhuma votação_ daqui para a frente. Estamos anunciãndo a ele uma abertura _intelectual. Faço questão que iss() cons_t~
que estamos dando entrada e esperamos esse comportamento do discurso de V. Ex~ Era o que tinha a dizer.
do Goyerno, perinitindo que. democraticamente, se vote um
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - A Presidência pede ao nobre Líder. Senador Maurício Corrêa, que .
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conclua o seu pronunciamento para· que se inkiC a apreCiação
da Ordem do Dia. É um apelo já reiterado pelo Presidente,
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COMPARECEM MAIS OS SRS. SENADORES:
Abdias do Nascimento- Albano Franco- Afredo CamSenador Iram Saraiva, que a Mesa se permite agora, nova- pos - Alrnir Gabriel - Antonio Mariz - Áureo Mello mente, endereçar ao Líder do PDT.
César Dias - Coutinho Jorge - Dario Pereira-~ Divaldo
O Sr. Odacir SOares - -sr. Presidente, tínha solicitã.do Suruagy- João França -José Sarney- Júlio Campos Mário Covas - Ronald? Aragão.
ao eminente Senador um aparte.
Durante o discurso do Sr. Maurfcío COrrêa, o Sr.
O SR. MAURÍCIO CORRÊA- Sr. !'residente, só quero
Iram Saraiva, 4<? Secretário, deixa a cadeira da- jJresiw
responder ao Senador Cid Sabóia de Carvalho rapidamente
dência, que é ocupada pelo Sr. Mauro Benevides, Presie, logo em seguida col).ce.9~! _u_m aparte ao Senador Odacir
dente.
Soares, e· depois encerrarei o meu pronunciarõ.eiltO.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - A presiQueria dizer ao Senador Cid Sabóia de Carvalho que dência deferiu, ad referendum da Comissão Diretora;os Reninguém, duvido que S. Ex~ COnheça mais o Senador Irapuan querimentos n"s 651 e 652, de 1991, do Senador Pedro Simon,
Costa Júnior do que eu. O V ice-Governador do Senador Ira- de_inforrnações aos Ministros da Educação e da Economia,
puan Costa Júnior é meu particular amígo, José Luís Bitteri- Fa_zenda e_ PJanejamento, respectiVamente.
court, um sergipano. Está aqui um conterrâneo" que o Cohhcce.
. O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - A PresiEstive em Goiás várias vezes.-Não falei nada._O que disse
é -que, ele foi Governador -e -viveu sitiiaçóes seinelliantes_ a dência comunica aó plenário que solicitou ao Senhor Presiesta. As vezes, há exorbitações da polícia sem que o Gov_e_rno dente da Repúblcia a republicação do a_nexo II da Lei n"
tenha ordenado as açües- da polícia. Em nenhum momento 8.219, de 29 de agosto de 1991, que "cria o tribunal regional
usei da palavra para desmerecê-lo, para desqualificá-lo, para do trabalho da 19~ região", por ter sido constatado erro de
atingi-lo, de jeito nenhum. Em nenhum momento useí dessa impress~o no te:"-to d?s autógrafos_ enviados à sansão.
expressão. De modo que-=nâo há neCessidade diSSo. Tê:n_h_o
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Sobre a mecom o Senador Irapuan Costa Júnior o mais perfe1tó entendi- sa, requerimento que será lido pelo Sr. 1" Secretário.mento. Tenho por S. EX~- uma estima muito grande. Não
É lido e aprovado o seguinte
se trata de defender o Senador Irapuan Costa Júnior, porque
não houve nada de agressão pessoal à sua dignidade. E jamais
REQUERIMENTO N• 661, DE 1991
o faria, porque o conheço. Tanto é que concedi" o apãrte
Nos termos do art. 56, Il, da Constituição e do art. 43,
duas ou três vezes com o maior prazer. Se S. _Ex~ intérjjre"triu II, do Regimento Interno, requeiro licença para me afastar
algum exagero, perdoe-me, porque não foi essa a iiltenção.
dos trabalhos da Casa no próximo dia 27, quando participarei
Tenho certeza de que não falei. do lançamento oficial de um Programa Cultural para o NorOuço o aparte do nobre Senador Odacir Soares.
deste, patrocinado pela Fundação Demócrito Rocha.
Sala das Sessões, 26 de setembro de 1991. - Senador
O Sr. Odacir Soares- Queria apenas fã.Zer uma·-retifiM3uro Benevides.
·
cação nessas discussões todaS que se estão travando em relação
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -Aprovado
ao discurso de V. Ex~. A retificação é simples: o leilão não
o requerimento, será concedida a licença solicitada.
ror suspenso por ordem judicial; o leilão foi suspenso por
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benovides) ~ A Presiordem do Presidente da República. Porque, inclusive, a última
dência pede aos Srs. Senadores que se encontram nas Comisdecisão judicial, que é do Superior Tribunal de Justiça, foi
sões Técnicas, Mistas, COmissões Parlamentares de Inquérito
favorável ao Governo e à realização do leilão. De modo que
ou nos seu.s r~spectiv9s gabinetes, que se encaminhem para
é necessário que fique claro isso: o Governo teve bom_senso,
o plenário, porque se vai procesSar a votação da Ordem dO
preferiu realizar o leilão sem nenhuma discussão jurídica, sem
Dia. É um apelo da Presidência _aos Srs: Senadores que se
nenhum tipo de óbice jurídico, porque poderia fazê-lo em
encontram nas Comissões, quer Mistas, quer Especiais, no
face da decisão final, prolatada até aquele momento, ter sido
Congresso. Nacional ou nos respectivos gabinetes, para que
favorável à realização do leilão e, portanto, ter sido em favor
venhain ao plenário participar das votações, como ocorre habida regularidade do decreto, que dispõe sobre a cesta básica
tualmente, Exatamen_te, a essa hora, todos os Srs. Senadores
de moeda para a participação no leilão. Era este -o aparte.
se encontram em plenário e esperamos que, também, hoje,
O SR. MAURÍCIO CORRÊA -Para concluir, Sr. Presi- isso ocorra, para permitir a apreciaÇão da Ordem do Dia,
dente, e respondendo ao aparte, devo dizer o seguinte. Às.já que se acham na Casa 70 Srs. Senadores.
15 horas da tarde ainda permanecia a decisão do Tribunal
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Sobre a meRegional Federal. A d.ecisão d_o Superior Tiibunal de Justiça
sa, requerimento que será lido pelo Sr. 1" Secretário.
se deu às 15 horas, mais ou menos, e não tinha ~hegado
ao conhecimento do leilão. É claro que aqueles licitantes que
É lido o seguinte
estavam lá não tinham mais condição de participar do leilão.
REQUERIMENTO N• 662 DE 1991
O leilão já estava desmoralizado pelas relterãdas decisões
proferidas. O Presidente, para evitar um risco maior-. sú·spenRecilleii-o, Com fundamento na alínea c do art. 336 do
deu-o, e fez muito bem. Na verdade, poderia ter Sido realizado
Regimento Interno, urgência para o Projeto de Decreto Legiso leilão mas seria um fracasso se ele se r~~lizas_se. Ele não
lativo do Senado n•U9, de 1991.
·saia- das Sessões, 26 -de setembro de 1991. - Humberto
realizou o leilão porque não tinha condições materiais e nem
morais, até aquele instante, para realizáwlo.
Lucena - Epitácio Cafeteira - Maurício Corrêa - Affonso
Muito obrigado, Sr. Presidente e desculpe-me pela dew Camargo- Jutahy Magalhães Eduardo SupUcy- José Paulo
mora.
Bisol - Alexandre Costa - Lourival Baptista.
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bido parecer favorável de seu Relator, Deputado Paulo Pinlehtel, e aprovação unânime daquela Comissão.
S~:~bf!tetido à C~missã(!_~e _Constitl!i.Ção.e )\lstiça .e de
Redação daquela Casa, o presente Projeto foi considerado
constituciOnal e vazâdo em boa técnica legislativa, com restrições dos Deputados Benedito de Figueiredo, Jutahy Júnior,
Roberto Magalhães, Carlos Kayath, José Luiz Clero! e André
ORDEM DO DIA
Benassi.
Já no Senado, esteve nesta Coniiss3o à disposição dos
Item 1:
Senhores Senadores para recebimento de emendas, no prazo
regimentai, não tendo rec!!bido quaisquer reparos.
PROJETO DE DECRETO LEGISLA TJVO
N• 105, DE 1991
U - Voto do Relator
(Incluído em Ordem do Dia, nos ternios dO art.
Diante da regularidade dos procedimentos e atendimen172, II, d, do Regimento Interno.)
tos dos requisitos técnicos ·e legaiS para sua renovaÇão, já
DiSCiJsSáó, em turno único, do PrOfeta de Decreto
tendo a empresa em questão cumprido as sanções impostas
Legislativo n' 105, de 1991 (n' 9191, na Câmara do~ pelo DENTEL de Porto Alegre_ durante o último período
Deputados), que aprova o ato que renova a concessão
de vigência_de sua outorga, opinamos pela aprovação do ato,
outorgada à_ Televisão Guaíba Ltda., para explorar serna forma do presente Projeto de Decreto Legislativo.
viço de radiodifusão de sons e imagens na Cidade de
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - O parecer
Porto Alegre, Estado do Rio Grahde do Sul (depené favorável.
dendo de parecer da Comissão de ~ducação ).
Passa-se ã discussão do Projeto em turno único. (Pausa.)
O.
Sr. Maurício Corrêa- Sr. Presidente, Peço a palavra
Solicito ao nObre SenadOr Pedro Simon pareCer da Comisp~ra discutir.
-são de Educação.
O SR; PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Com a pala0 SR. PEDRO SIMON (PMDB- RS. Para emitir parevra o nobre Senador Maurício Corrêa.
cer.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
I - Relatório
O SR. MAURÍCIO CORREA (PDT- DF. Para discutir.
Chega a es~ª Çgm_is!)ãq,pina parecer~ o ProjetO de D~-cre_:- __ Sem rc!Visão do prador.)- Sr. Presidente, não vou discutir
to Legislativo n' 105, de 1991 (n• 9~B; .. 1991, na Câmara a ma!éria e, sim, pedir apenas a V. Exl' que, nas votaÇõ-es
dos Deputados), que .. aprova o ato que renova a concessão relativas a projetas de decreto legislativo, considerasse o meu
outorgada à Televisão Guaíba Ltda., para ·explorar serviço voto como abstenção.
de radiodifusão de sons e imagens na cidade de Porto Alegre,
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- A Mesa proEstado do Rio Grande do Sul".
cederá a consignação nos termos solicitados po·r V. Ex~.
É a seguinte a composição a-cionária da Televisão Guaíba
~ _ Em discussão. (Pausa.)
· ··
.Ltda:
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.
Em votação.
Os Srs. Senadores que o aprovam, queiram permanecer
Cotu
Nome
sentados.
Renato Bastos Ribeiro
2.134
Aprovado. com os votos ·contrárioS dos Senadores José
Oeonice Augusta Merlin Ribeiro
22
Paulo Bisol, Eduardo Suplicy, Almir Gabriel, Epitácio CafeSelvino Mariano Zilioto
22
teira e Chagas Rodrigues; e com a ãbstenção do Sr. Senãdor
22
Sérgio Moraes
Maurício Corrêa.
A matéria vai à CoiTiisSãd Diretorit pata a ridãçâ(r final.
2.200
Total
É O-seguinte o projeto aprovado:
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -O requeri·
mento lido será votado após a Ordem do Dia. ~-~- Esgotado o tempo destinado ao Expediente.
Presentes na Casa 70 Srs.- Se-nadores.·
Passa-se à

ae

Por Ineio da Mensagem n9 iOS~ de 199Q-, o ExcelelltísSiino
Senhor Presidente da República submete ao CCingiesso Nacional ato que renova, por 15 (quinze) anos, concessão de exploração de canal de televisdo, nos termos do_ art. 49, inciso
XII, combinado com o§ 19do art. 223 da Constituição Federal,
ato esse constante do Decreto n9 98.919, de 1~ de feV_ereíro
de 1990, publicado do Diário OfiCiai da União- do dia -2 de
fevereiro de 1990.
A documentação anexada à Mensagem Presidencial informa que o processo- foi examinado pelos órgãos técnicos do
então-Ministério das Comunicações; constatando-se que a entidade atende às exigêncías míninias para a renovação concedida.
Uma vez no Congresso Nacional, o presente Projeto foi
examinado pela Comissão de Ciência, Tecnologia, Comunicaçã-o e Informática da Câmara dos Deputados, tendo rece-

PROJETO DE DECRETO LEGISLAtiVO
N• 105, DE 1991
(N• 9/91, na Casa de origem)
Aprova o ato qtie renovã a concessão outorgada
â Televisão Guaíba Ltda. para explorar serviço de radiodifusão de sons e imagens na cidade de Porto Alegre,
Estado do Rio Grande do Sul.
~ Cof!gres~'?

Art.

Nacional decreta:

f~ -FiCa: aprovado o ato a qUe se refere o -Decreto

n 9 98.919, de 19 de fevereiro de 1990, que renova por 15
(quinze) anos a concessão outorgª"da à Televisão Guaíba Ltda.
para exploiãr, sem âireito de exclusividade, serviço de radiodifusão de sons e imagens na cidade de Porto Alegre, Estado
do Rio Grande do Sul.
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Art. 2~ Este decreto legislativo entra em vigor
de sua publicação.

n~

data

O SR. PRESIDENT_E (Mauro Benevides) -Item 2:
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N• 106, DE 1991
(Incluído em Ordem do Dia, nos termos do __art. 172,
II, d, do Regimento Interno.)
_
__
Discussãó, em turno único, do Projeto de Decreto
Legislativo n• 106, de 1991 (n• 11191, na Câmara dos
Deputados), que aprova o ato que outorga perinissão
à Rádio a Voz do Sertão Ltda., para explorar serviço
de radiodifusãO soriára ria -Cidade de Afogados da Ingazeira, Estado de Pernambuco (dependendo de parecer
da Comissão de Educação).
Solicito ao n_obr~ Senador Odacir Soares que-ptófira o-·
parecer da Comissão de Educação.
_________ _
O SR. ODACIR SOARES (PFL- RO. Para emitir pare'
cer.)- Sr. Presidente, Srs. senadores:
1- Relatório
Chega a esta Comissão, para parecer, ·o Projeto de Decreto Legislativo n• 106, de 1991 (n' ll·B, de 1991, na Câmara
dos Deputados) que "aprova o ato que outorga permissão
à Rádio Voz do Sertão Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora na cidade de· Afogados de Inganzeirã, Estado
de Pernambuco".
_ _
É a seguinte a corn.posiçao acionária da Rádio Voz do
Sertão Ltda:
Noma
Inocêncio Gomes de Oliveira
Ana Elisa Nogueira Oliveira

Total da Cotu

Cotas ('16)
3.420 (57%)
2.580 (43%)
11.000 (100'16)

Setcm:ibro d~-1991

O _presente Projeto foi examinado pela_Comissão de Ciência e Tecnologia, ComunicaçãO e Informática da Câmara dos
Deputados, tendo sido aprovado, por unanimidade, parecer
favoráv_el de seu Relator, Deputado Airton Sãndoval.
Submetido â Comissão de Constituição e Justiça e de
Redação, foi ele aprovado por unanimidade, quanto à sua
técnica legislativa e constituciOnalidade. _.
Já no Senado, esteve o Projeto-em-análise nesta COmissão, à disposição dos _Srs. senadores para recebimento de
emendas, no prazo regimental, não tendo recebido quaisquer
reparos.
II - Voto do Relator
Diante da regularidade dos procedimentos e do testemunho ministerfal de que a Rádio Voz do Sertão Ltda. atende
a todos os requisitos técnicoS e legais para recebimento da
permissão, opinamos pela aprovação do ato, na forma do
presente Projeto de Decreto Legislativo.
O parecer é favorável.
O SR; PRESIDENTE (Mauro Benevides) - O parecer
conclui favoravelmente â matéria.
Em discussão o projeto, em turno único. (Pausa.)
-- Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.
Em votação.
Os Sti. Senadores que o aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Aprovado, com os votos contrários dos Srs. Senadores
José Paulo Biso!, Eduardo Suplicy, Almir Gabriel, Epitácio
Cafeteira e Chagas Rodrigues; e com a abstenção-do Sr. SeU_ador Maurício Corrêa.
É o seguinte o projeto aprovado.

PROJETO DE DECRETO LEGfSLATIVO
N• 106, DE 1991
(n' 11191, na Casa de Origem)
Aprova o ato que outorga pennissão à rádio a Voz
do Sertão Ltda. para explorar serviço de radiodüusão
sonora na Cidade de Afogados da Jngazeira, Estado
de Pernambuco.

Por meio da Mensagem Presidencial_ n9 748, dç )989,
o Excelentfssini.o- Senhor Presidente- da República submete
ao Congresso Nacional ato que outorga permissão de _exploração de canal de freqüência modulada, nos_ termos do art.
O COD.gressO Nacional_decreta:
49, inciso XII, combinado com o§ 1"' do artigo 223, da Con-stiArt. 1~ Fica aprovado 0- ato a que se refere a Portaria
tuição Federal, ato esse constante da Portaria no:> 198, de 20 n• 198, de 20 de outubm de 1989, do Ministro de Estado
de outubro de 1989, publicada no Diário Oficial da União _d~s Comunicações, que outorga permissão à rádio a Voz do
do dia 24 de outubro de 1989.
Sertão_Ltda., para explorar, pelo prazo de 10 (dez) anos,
Sua Excelênciã faz acompanhar sua Mensagem de Expo- sem direito-de exclusividade, serviçO de radiodifusão sonora
sição de Motivos onde o então Sr. Ministro de Estado das em freqüência modulada na Cidade de Afogados da lng_az~~r~,
Comullicões esclarece:
Estado _de Pernambuco.
"No prazo estabelecido pela lei, acorreu apenas a Rádio
Art. 29 Este decreto legislafvo entra em vigor na d~ta
Voz do Sertão Ltda.
de suã. ·publicação.
"Submetido o assunto ao_ exame dos órgãos comO SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -Item 3:
petentes deste Ministério, as conclusõ_es foram no sen3
tido de que, sob os aspectos técnico e jurídico·, a entidaPROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO_
de proponente satisfez âs exigências do Edital e aos
N• 107, de 1991
requisitOs da legislação específica da radiodifusão._"
(Incluído em Ordem do Dia, nos termos do ar:t.
172, II, d, do Regimento Interno.)
Coube então ao· Sr. Ministro de Estado das Comuniiscussão, em turno único,. do Projeto de Decreto
cações, nos termos do art. 16 e seus parágrafos do RegulaLegislativo n• 107, de 1991 (n' 382/90, na Câmara dos
mento dos Serviços de Radiodifusão, ·com a re_dação _dada
Deputados), que aprova o ato que renova a concessão
pelo Decreto n9 91.837/85, determinar a concessão.
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outorgada às Emissoras Reu'nidas Ltda., para explorar

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - O parecer
conclui favoravelmente à matéria.
de Poconé, Estado de Mato Grosso (dependendo de pareEm discussão o projeto, em turno único. (Pausa.)
cer da Comissão de Educação).
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.
Em votação.
Os Srs. Senadores que o aprovam, queiram permanécer
Solicito ao nobre Senador Júlio Campos o parecer da
sentados. (Pausa.)
Comissão de Educação.
J\provado, com os votos_ cont_rários dos Srs._Sen~dores
O SR. JÚLIO CAMPOS (PFL- MT. Para proferir pare- J~sé Paulo Biso_I, Eduardo Suplicy, Almir Gabriel, Epitácio
cer)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Cafeteira e Chagas Rodrigues, com 3: abstenção do Sr. Senador
Maurício Coi"rêa.
I - Relatório
serviço de radiodifusão sonora em onda média na Cidade

Chega a esta Comissão para pã.recer, o Projeto-de Decreto
Legislativo n• 107 de 1991 (n• 382-B, de 1990 na Câmara
dos Deputados) que "Aprova ato que renova a concessão
outorgada às Emissoras Reunidas Ltda., para explorar serviço
de radiodifusão sonora -em onda média, na cidade de Paconé,
Estado de Mato Grosso".
Eis o Quadro Social da empresa Emissoras Reunidas Ltda.:
S6clo

Arlindo Angelo de Moraes
Gonçalo Pedroso de Barros
Edivaldo Ribeiro
Total de Cotaa

Cota o
440
200
160
800

Por meio da Mensagem ·presidencial n9_ 108 de 1990, o
Excelentíssimo Senhor Presidente da República submete ã.o
Congresso Nacional ato de renovação de concessão de exploração de canal de onda tropical, nos teiJllOS do art. 49, inciso
XII, combinado com o § 19 do artigo 223, da Constituição
Federal, ato este constante do Decreto n~ 98_.920, de 19 de
fevereiro de 1990, publicado no Diário Oficial da União de
2. de fevereiro de 1990.
A documentação anexada à Mensagem Presidencial informa que o processo .foi examinado pelos órgãos técnicos daquele Ministério, constatando-se que a entidade supramencionada
atende às exigências mínimas para sua renovição._
Uma vez no Congresso_ Nacional, o presente Projeto foi
examinado pela Comissão de Ciê-ncia e TecnOlogia, Cóniunicação e Informática da Câmara dos Deputados, tendo tido
parecer favorável de seu Relator, Deputado Ervin Bonkoski,
e aprovação .com restrições das Deputadas Cristina Tavares
e Inna Passoni, daquela Comissão. Submetido à Comissão de Constituição e Justiça e de
Redação daquela Casa, o presente Projeto foi considerado,
contra o voto do Deputado Hélio Bicudo, constitucional, jurídico e vazado em boa técnica legislativa. Votaram com restrição os Deputados Vital do Rêgo, Luiz Clero-t, Roberto Magalhães, Luiz Carlos Santos, Luiz Piauhylino, Cario~ Kayath
e Sigm~uinga SeiXas.
Já no Senado, esteve, nesta ComiSsão, à disposição dos
senhores Senadores para recebimento de emendas, no prazo
regimental, não tendo recebido quaisquer reparos.
ll - Voto do Relator
Díante da regularidade dos procedimentos e do testemunho ministerial de que a empresa Emissoras Reunidas Ltda.,
atende a todos os requisitos técnicos e legais para sua renovação, opinamos pela aprovação do ato, na forma do presente
Projet~ de Decreto Legislativo.

É-o seguinte o projeto aprovado:
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N• 107, DE 1991
(n• 382/90, na Casa de origem)
Aprova o ato que renova a concessão mitor.;.
gada às Emissoras Reunidas Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média oa Cidade
de Poconé 7 Estado de Mato Grosso.

O Congresso Naciorial decreta:
Art._ !? Fica aprovadO o ãio- que renova por 10 (dez)
anos. a partir de 17 de novembro de 1988, a concessão das
EmissoraS Reunidas Ltda., outorgada_atr_avéS,_do Decreto n9
82.215, de 4 de setembro de 1978, para explorar, sem direito
de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em ondii média na Cíi:Iade de POcOné, Estado de Mato Gi"ossó. - Art. 29 Este decreto legislativo _entra em vigor na data
de sua publicação.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Item 4:
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N• 108, DE 1991
(Incluído em Ordem do Dia, nos termos do art.
172, II, d, do Regimento Interno)
Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto
Legislativo n• 108, de 1991 (n• 393/90, na Câmara dos
Deputados), que aprova o ato de renovação da concessão outorgada à Rede Sul-Mato-grossense de Emissoras Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média na Cidade de Aparecida do Taboado,
Estado de Mato Grosso do Sul (dependendo de parecer
da Comissão de Educação). ~
Solicito ao nobre Senador Nabor Júnior que profira o parecer da Comissão de Educação.
O SR. NABOR JÚNIOR (PMDB - AC. Para profedr
parecer)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
I - Relatório
Chega a esta Comissão para parecer. o Projeto de Decreto
Legislativo n• 108 de 1991 (n• 393-B, de 1990 na Câmara
dos Deputados) que "aprova ato que renova a concess_ão outorgada â Rede Sul Mato-gross~nse de Emissoras Ltda .• para
explorar serviço de radiodifusãO sonora em onda média, na
cidade de Aparecida do Taboado, Estado de Mato Grosso
do Sul'"'.

6502 Sexta-feira 27

DIÁRIO DO CO-wGRE~SO-NACIONAL (Seçao II)

Eis a composição -acionária da empresa:
Nome ........................................................... Cotas
Marcelo Miranda Soares ..........................._...... ~- ... 272
Luiz António Matos Loureiro ..................... ~········-264
Jalles Martins dos Santos ........................ ~ .... ~~ .... 264
Total de Cotas .....••.....••..•••••...•......••••.••••••.•...•••. SOO
Por meio da Mensagem Presidencial n 9 943 de 1989, o
Excelentíssirrio Senhor Presidente da Re.pública subinete aõ
Cortgrasso" Naciohal ã.to de renovaÇão de conces_sã_o d~_ C'.'plo~
ração de canal de onda tropical, nos termos do art. 49, inciso
XII, combinado com o§ 1~ do art. 223, da ConstifiiiçáOFederal, ato este constante do Decreto n~ 98.140, de 14 de setembro
de 1989, publicado no Diário Oficial da União de 15 de setembro de 1989.
A documentação anexada à Mensagem Presidencial informa que o processo foi examín"ado pelos órgãos técnicos daquele Ministério, cOiistatando-se que a entidade suprarnencionada
atende às exigências mírl:Jmas para sua renovação.
Uma vez no Congresso Nacional, o presente Projeto foi
examinado pela Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática da Câmara dos Deputados, tendo tido
parecer favorável de seu relator, Deputado Átila Lira, e aprovação unânime daquela ComissãO. - - Submetido à ComisSãO de Constituição e Justiça e de
Redação daquela Casa, o presente Projeto foi considerado,
contra o voto do Deputado Hélio Bicudo, constituciOital, jurídico e vazado em boa técniCa legislativa.
_
Já no Senado esteve nesta Comissão à disposição dos
senhores senadores para recebimento de emendas, no prazo
regimental, não tendo recebido quaisquer reparos.
II - Voto do Relator
Diante da regularidad!! dos procedimentos e do testemunho ministerial de que a empresa Rede Sul Mato-grossense
de Emissoras Ltda. atende a todos os requisitos técnicos e
legais para sua renovação, opinamos pela aprOvação do ato,
na forma do presente Projeto de Decreto Legislativo.
O SlLPRESIDENTE (Mauro Benevides)- O parecer
conclui favoravelmente à matéria.
Em discussãu_o projeto em turno único. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.
Em votação.
·
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Aprovado, com os votos contrários dos Srs. Senadores
José Paulo Bisol, Eduardo Suplicy, Almir Gabriel, Epitácio
Cafeteira e Chagas Rodrigues; e com a abstenção do Sr. Se~a
dor Maurício Corréa.
É o seguinfe projeto-aprovado:
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N• 108, DE 1991
(N• 393/90, na Ca.Sa de origem)
Aprova o ato de renovação da concessão outorgada
à Rede Sul Mato-grossense de Emissoras Ltda., para
explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média
na cidade de Aparecida do Taboado, Estado de Mato
Grosso do Sul.
O COngresSo Nacional decreta:
Art. 1n Fica aprovada a renovação da concessão outor·
gada à Rede Sul Mato-grossense de Emissoras Ltda., para
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explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média na
cidade de Aparecida do Taboado, Estado de_ Mato Grosso
do Sul, a que se refere o Decreto n~ 98.140, de 14 de setembro
de 1989.. ·
·
· Art. 2<.> Este decreto"fegislativo entra effi vigor na data
de sua publicação.
-·

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -Item Si
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
·
N• 109, de Í991
(Incluído em Ordem do Dia, nos termos do art. 172,
II,d, do regimento Interno.)
Discussão, em turno Urtico, do_ Projefo de Decreto-Legislativo n' 109, de 1991 (n' 394190, na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato que ou~otga de permissão à Sociedade_ Trindadense de Comunicação Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora na cidade de Trindade, Estado de Goiás.
(Dependendo de parecer da Comissão de Educação).
Solicito ao nobre Senador Júlío Campos, que profira o
parecer da Comissão de Educação.
O SR. JÚLIO CAMI'OS (PFL- MT. ·P;ra emitir parecer) --Sr. Presidente. Srs. Senadores:
I - Relatório
cnega a esta Comissão, para pa-recer,-~ p;;;j~Ío d~-D~cre
to Legislativo n' 109. de 1991 (n' 394-B, de 1990 na Câmara
dos Deputados) que "aprova o at_o que -outorga p-ermissão
à Sociedade Trindadense de Comunicação Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora na cidade de Trindade,
Estado de Goiás".
É a seguirite a composição acionária d~ Sociedade Trinda-_
dense de COmunicação Ltda.:
Sócios
Cotas
João Rodrigues Filho
374
José Neide Araújo
363
José Deniss_on de Sousa
363
Total de Cotas
1.100
Por rrieio da Mensagem Presidenc~ã.J-iJ.o;o_ 498, cte 1990,
o Excelentíssimo Senhor Presidente da Re:pública submete
ao Congresso Nacional ato que outorga permissão de exploração de canal de freqüênciã. -modulada, nos_ termos do art.
49. incisO XII, combinado com o § 1o dO art._ 223, dei Con-siítuição Federal, ato esse constante da Portaria n~ 229, de 23
de novembro de 1989, publicada no Diário Of"JCial da União
do dia 27_ de novembro de 1989.
Sua Excelência faz acompanhai' sUa Mensagem de ~xpo
siÇão de Motivos onde, o então Senhor MiniSüo -de Estado
das Comunic3çõe"S esclarece:
-- - - - -.

-·

..

'"SUbmetido o- assunto· ao exame dos órgãos cOnl.petentes_deste Ministério, as conclusões foram no sentido de que, sob os aspectos técnicos e jurídico, a entidade proponente satisfez às exigências do Edital e aos
requisitos da legislação específica da radiodifusão."
Coube eritão ao Senhor Ministro de Estado das Comunfcaçóes, nos termos do art. 16 e seus parágrafos do Regulamento dos Serviços de radiodifusão, com a redação dada pelo
Decreto n~ 91.837/85, determinar a permissão.
O presente Projeto foi exartfiiiádo pela CorriissãO de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática da Câmara dos
Deputados, tendo sido aprovado, por unanimidade, parecer
favorável de seu Relator, Deputado Aroldo de Oliveira.
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Submetido â Comissão de ConstituiçãO- e Justiçã e de
Redação, foi ele aprovado, contra os_ votos _do_s_ Deputados
Hélio Bicudo, Edésió Passos, José Dirceu é""Luiz Gushiken,
quanto à sua técnica legislativa e c~nstitucionalidad~. Os Deputados Benedito de Figueiredo, Jutahy_ J uni o r, Roberto Magalhães, Carlos_Kayth, José L~iz Clerot e André Benassi votaram com restrição.
· --Já no Senado, esteve o Projeto eril arialfsC- nesta Comissão, à disposiÇão d_os Senhores Senadores para recebimento
de emendas, no prazo regimental, não tendo recebido quaisquer reparos.
U - Voto do Relator
Diante da regularidade dos procedimentos e do te~temu
nho ministerial de que a Sociedade Triridadense de Comunicação Ltda. atende a todos os requisitos técnicos e legais
para recebimento da permissão, opinamos Pela aprovação do
ato, na forma do presente Projeto de Decreto Legislativo.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - O parecer
conclui favoravelmente à matéria.
Em discussão. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.
Em votação.
Os Srs.- Senadores que -o aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Aprovado, com os votos contrários dos Srs. Senadores
José Paulo Bisol, Eduardo Suplicy, Almir Gabriel, Epitácio
Cafeteira e Chagas Rodrigues; e com a abstenção do ~r. Senador Maurício Corrêa.
A matéria vai à Comissão Diretora para-iedação final.
·
É o seguinte o projeto aprovado _
PROJETO DE DECNETO-LEGISLATIVÓ
N• 109, DE 1991
(N• 394/90, na Casa de origem)
Aprova o ato que outorga pennissão à Sociedade Trindadense de Comunicação L tela., para explorar
serviço de radiodifusão sonora na cidade de Trindade,
Estado de Goiás.
O COngressO NaCiOriil decreiã:
Art. 19 Fica ãprova-do o ato a que se refere a Portaria
n• 229, de 23 de novembro de 1989, do Miriisiro-de Estado
das Comunicações; que outorga peiriiísSãô -à Soêíedàde Trindadense de Comunicação Ltda., para explorar, pelo prazo
de 10 (dez) anos, sem direito de exclusividade, serviço de
radiodifUSão sonora em freqüéncia nioduláda ria cidade- de
Trindade Estado de Goiás-;
Art. 29 Este decreto legislativo entra em vigor- ria d_::lta
de sua publicação.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -Item 6:
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N• 110, DE 1991
(Incluído em Ordem do Dia, nos termos do art.
172, II, d, do Regimento Interno.)
Discussão, em turnO únic_o, âO Projeto de Decreto
Legislativo n• 110, de 1991 (n' 395/90, na Câmara dos~
Deputados), que aprova o ato que renova a concessão
outorgada à Rádio Liberal Ltda., para explorar serviço
de radiodifusão sonora na cidade de Belém, Estado
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do Pará (dependendo de parecer da Comissão de Educação).
~
Solicito ao nobre Senador Nabor Júnior, que proferirá
o parecer da Comissão de Educação.
O SR. NABOR JÚNIOR (PMDB - AC. Para proferir
parecer.)- Sr. Presidente, Srs._ S_enadores:
I - Relatório
Chega a esta Comissão para parecer, o Projeto de Decreto
Legislativo n' 110 de 1991 (n• 395-B de 1990 na Câmara dos
Deputados) que "Aprova ato que renova a concessão outorgada à Rádio Liberal Ltda., para explorar serviços de radiodifusão sonora na cidade de Belém, Estado do Pará".
Eis a composição acionáríã. da empresa:
Nome........................................................ Cotas
Romulo Maiorana (espólio)........................ 175.560
Rosa Amélia Carvalho Paixão ........... :.. ... ~· ....... 12.540
Maria de Nazareth C. Nunes......................... 10.032
Amélia Augusta de C. Machado , .. .. .. . .. ..... .. . ... 12.540
Raimundo Augusto M. de Carvalho .. .. .. . .. .. .. . .. 10.032
Vera de F. Fidalgo...................................... 10.032
Dionísio Otávio Bentes de C. Filho................. 10.032
- MárioAvelii-w-daCosta ....................._............ 5.016
Hermógenes Ferro e Silva ......... ,.. ~.-............ ~. 5.016
Total de Cotas .......................................... 250.800
Responde pela empresa, atualmente, Lucidéa Batista
Maiorán3., viúva e inventariante.
_ Por meio da Mensagem Presidencial n"' 956 de 1989, o
Excelentíssimo Senhor Presidente da República _submete ao
Congresso Nacional"ato de ren0vaç3.o de_ concessão de exploiação de canal de onda tropical, nos termos do art. 49, inciso
XII~ combinado çom o§ to do art. 223, da Constituição Fed~
ral, ato este constante do Decreto no 98.483, de 7 de dezembro
de 1989, publicado no Diário Oficial da União de 11 de dezembro de 1989.
A documentação anexada à Mensagem Presidencial informa que o processo foi examinado pelos órgãos técnicos daquele Ministério, constatando-se que a entidade supramencionada
atende às exigências mínimaS para sua renõVação.
Uma vez no Congresso Nacional, o presente Projeto foi
examinado pela Comissão de Ciência e Tecnologia, Comuni_cação e Informática da Câmara dõs Deputados,- tendO tido
parecer favorável de seu Relator, Deputado Arnold Fiora- vante, e aprovação unâníme daquela Comissão.
Submetido à Comissão de ConstitUiÇãO e ·Justiça e de
Redação daquela Casa, o presente Projeto foi considerado,
contra o voto do Deputado Hélio BiCudo, constitucional, jurídico e vazado em boa técnica legislativa.
Já no Senado, esteve, nesta Comissão, à disposição dos
--SenhOJ:es Senadores para recebimento de emendas, no prazo
regimental, não tendo recebido quaisquer reparos.
'003 II -Voto do Relator
Diante da regul_aridade dos procedimentos e do testemunho ministerial de que a empresa Rádio Liberal Ltda., atetlde
a todos os requisitos técnicos e legais para sua renovação,
opinamOs pela aprovação do ato, na forma do presente Projeto
de Decreto Legislativo.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - O parecer
conclui favoravelmente à matéria._
Em discussão o projetó. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.
Em votação.
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O objetivo da Convenção, expresso no próprió -título,
é_o estabd~dmento de normas destinadas a disciplinar a tributação pelo Imposto de Renda nos respe-ctivos países com o
fim de e_vitar duplicidade assim como prevenir a evasão fis-cal.
A abrangência da Convehção reSfringe.::se aOs im-pOstos
sobre a renda cobrados pelos Países Contratantes, seja qual
for o 'siStema usado para sua cobrança, ai)fiéa-ndo-se, igualmente, a quaisquer impOstos idênticos- Oú ·s-ubstancialrilente
semelhantes que forem posteriormente intrOduzidos, seja em
adição aos já existentes~ seja em substituição dos mesmos
(art. 2').
PROJETODEDECRETO LEGíSLÃTIVÕPara atingir os fins -cOiim-ados, o documento, inicialmente,
N• 110, DE 1991
define os termos nele utilizados, como "nacionais". ''pessoa",
(n' 395/90, na Casa de origem)
"empresa de um Estado Contratante". "residente", "estabelecimento permanente", etc. A seguir estabelece nofmas a seAprova o ato que renova a conceSsão olilorgada à Rádio
rem seguidas na tributação dos rendimentos de bens imobiliáLiberal Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonorios, dos lucros das empresas, dos lucros provenientes da navera na cidade de Belém, Estado do Pará.
gação marítima e aérea, dos lucros das empresas associadas,
dos dividendos dos juros, çios roy_alties e cios ganhos de capital.
O Congresso NaCional decreta:
DiSciplina, também, a tributação ·dos ren_diinentos de profisArt. 1~ Fica aprovado o ato a que se refere o Decreto sões dependentes e independentes, de artistas e desportistas,
n9 98A83, de 7 de de-Zembro de 1989, que renova por 10 professores, pesquisadores,-estuQantes_e aprendizes~ assim co(dez) anos, a partir de 15 de agosto de 1989, a concessão mo dos rendimentos oriundos de pensões e anuidades e de
outorgada à Rádio Liberal Ltda. para explorar, sem direito pagamentos governamentais.
de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em onda tro.A Convenção estabelece, cOmo método parã- e~iminar
pical na cidade de Belém, Estado do Pará.
a dupla tributação, que quando um·resídeQte de um Estado
Art. 2"' Este decreto legislativo entra em vigor -na data Contratante receber r_emtimentos que podem ser tributados
de sua publicação.
no--outro Estado Contratante, o -primeirõ Estado pernútirá
que seja deduzido do imposto que cobrar sobre os rendimentos
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Item 7:
desse residente um montante igual ao impostO sobre a renda
PROJETO DE DECRETO LEGISLÁTiVO .
paga no outro Estado Contratante, rião podendO o montante
N• 3, DE 1985
deduzido exceder à fração do jmposto sobre.a renda, calculado
(Em regime de urgência, nos termos do_ art. 366, antes da dedução, correspondente aos rendime.O.tos tributáveis
c, do Regimento Interno.)
no outro Estado Conhatarife.- Corno_ norma de não discrimiDiscussãO, em türno único, do Projeto de TI-ecret.O- nação, a Convenção_ dispõe que os naciona:is de um Estado
Legislativo n' 3, de 1985 (n' 64184, na Câmara dos Co~"Çr~tante não ficai~o sujeitos rio Outro Estado a nenhuma
Deputados), que aprova o Texto da ConvençãO Desti---- tri_J:nl_rnção__ou.: obrigação c-orrespondente 4~erente ou mais
nada a Evitar a Dupla Tributação et,-fe-Venir a Ev3.s3o onerosa ..do que aquelas a que estiverem ou puderem estar
Fiscal em Matéria de Impostos sobre a Renda entre sujeitos os nacionais desse outro EstadO ·que- se encvntre na
o Governo da República Federativa· do Brasil e o Go- mesma situação.
-verno das Filipinas, celebrado em Brasília, a 29 de
Prevê, ainda, a Convenção normas para a solução amigásetembro de 1983. (Dependendo de parecer da Comis- vel_dos conflitos entre residente _e Estado Contratante, estipusão_de Constituição, Justiça e Cidadania.)
_lando t_ambém que as autoridades competentes d«?s Estados
SoliCito ito nobre Senador Amir Lando o parecer da Co- Contx~tant~s esforçar-..s.e~ã.o por resolver, de comum acordo,
missão de Constituiçácf, Justiça e Cidadania.
as dificuldades ou as dúvidas que surgi.t:em na_ interpretação
O SR. AMIR LANOO. (PMDB=- Rü.-Para proferir pare- ou aplica.ção da Convenção, para o que deverão trocar entre
- - ___ _
cer.) ~Sr. Presidente, Srs. _Senadores, o ProJeto de Decreto si as informações-necessárias.
--De modo geral, a ConvenÇão etp, apreçO- aSseme_]ha-se
Legislativo n• 3, de 1985 (ri• 64-B, de 1984, na Câmara dos
Deputados), aprova "O texto de Convenção Destinada a Evi- em muitO as tantas· outras já celebradãs pe"Io BfaSil com OUtros
tar a Dupla Tributação e Prevenir a EvaSão Fiscal em Matéria países a fim de evitar a dupla tributação pelo Imposto de
de Impostos sobre a Renda entre o Governo -da República Renda e prevenir a evasão fiscal. Suas nOfriias Coriformarll-se
Federativa do Brasil e o Governo da República das Filipinas, perfeitamente ao sistema- jufídiCo brisileiro, respeitandO, Inclusive, os princípios da reserva legal e da anualidade,;_além
celebrada em Brasília, a 29 de setembro de 1983".
-A referida Convenção foi encaminhada à apreciação do dos demais que norteiam o Código Tributário_ Na_ciQ_nál e a
Congresso Nacional pelo Presidente da Repoública, nos ter- legislação do Imposto de Renda.
Nos termos do art. 49 inciso I, da Constituição Fe.dttfal,
mos do inciso I do art. 44 da Constituição Federal então
vigente. Na Câmara dos Deputados foi a proposição-=-'"ap-rovada é da competência exclusiVa_ do CoJ?gresso Nacion?:} r~s_oJver
em plenário, a 16 de abril de 1985, depois de apreciada pelas definitivamente sobre tratados, ãcordos e outros atos internaComissões· de economia, Indústria e Comércio e de Fi:óanças. cionais, o que deve ser feito mediante decreto legislativo,
nesta Casa, o projeto foi aprovado ·pelas Comissões de Rela- cujo projeto está. lavfado em boa -técnica legislativa.
ções Exteriores,- de Economia e de Finartças, sendo agora
Assim sendo, no ânl.bitó das a_iribuiÇões desta Corii_fss-ão,
submetida a esta Comissão de Constituição, JUstiç-a e Cida~ considerando a perfeita juridícidade, c_onstitucionafidade_ e_ re~
giffiintalídade- da matéiia, -não vemos óbice ã aprovaçâo do
dania.

Os Srs. Senadores qUe o aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
_
Aprovado.
Aprovado contra os votos dos Srs. Seàãdore"s-JõSé Paulo
Bisol, Eduardo Suplicy, Almir Gabriel, Epitácio Cãfeteira
e Chagas Rodrigues; e c<;tm a ab_stenção do Sr. Senador Maurício Corrêa.
A matéria vai à Comissão Dírdoúl paia redação final.
É o segUinte o projeto aprovado.
- --
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texto da Convenção e do protocolo que a integra, consoante
sugere o projeto de decreto legislativo em epígfafe.
O parecer é favorável.

--

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Discussão
do projeto, em turno único. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra encerro a discussão.
Em votação.
os- Srs. SenadoreS que o aprovam CJ.udram permanecer
sentados. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria vai à ColilisSão Diretora para redação final.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Sobre a me·
sa, parecer da ComissãO Diretora oferecendo reâação final
da matéria que será lida pelo Sr. I• Secretário.
··
É lid~ a seguinte
PARECER N• 367, DE 1991
· Da Comissão Diretora
Redação final do Projeto de Decreto Legislativo
n•3, de 1985 (n• 64, de 1984, na Câmara dos Deputados).
A Comissão Diretora apresenta a redação final do Projeto
de Decreto Legislativo n•3, de 1985 (ri•64, de 1984, na Câmara
dos Deputados), que aprova o texto da Convenção Destinada
a Evitar a Dupla Tributação e Prevenir a Evasão Fiscal em
Matéria de Impnstos sobre a Renda entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Gnvemo da República das
Filipfuas, celebrado em Brasília, a 29 de setembro de 1983.
Sala de Reuniões da Comissão, 26 de setembro de 1991.
- Mauro Benevides, Presidente - Alexandre Costa - Iram
. Saraiva - Beni V eras ,Relator.
ANEXO AO PARECER N' 367, DE 1991
Redação final do Projeto de Decreto Legislativo
n• 3, de 1985 (n• 64, de 1984, oa Cãmarados Deputados).
Faço saber que o Congresso' Nacional aprovou, e eu,
, PreSidente do Senado Federal. nos termos
do art. 48, item 28, do Regimento Interno, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO N' , DE 1991
Aprova o texto da Convenção Destinada a Evitar
a Dupla Tributação e Prevenir a Evasão Fiscal em Matéria de Impostos sobre a Renda eotre o Governo da RepúbUca Federativa do Brnsll e o Governo da RepúbUca
das FUipinas, celebrado em Brasília, a 29 de setembro
de 1983.
Art. 1~ É aprovado o texto da Convenção Destinada
a Evitar a Dupla Tributação e Prevenir a Evasão Fiscal em
Matéria de Impostos sobre a Renda entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da República das
Filipinas, celebrado em Brasília, a 29 de setembro de 1983.
Parágrafo único. EStão_ sujeitOs- à aprovação do Congresso Nacional quaisquer atas de que possam resultar revisão
do Acordo.
Art. 2<~ Este Decreto Legislativo entra em vigor na data
de sua publicação.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -·Em discussão a redação final. (Pausa.)
Não haVendo qUem ·deseja usar da palavra, encerro a
discussão.
Em votação.
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Os Srs. senadores que a aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Aprovada.
A matéria vai à promulgação.
O SR. PRESIDENTE (Maurn Benevides)- Item 8:
Votação, em primeiro turno, da Proposta de
Emenda à ConstitUição n~ 2, de 1991, de autoria do
Senador Affomio Camãrgo e outros Senhores Senadores, que dá nova redação ao inciSo III do art. 155 da
Constituição Federal.
Sendo evidente a falta de quorum qualificado em plenário
para apreciação desta proposição, a Presidência determina
o sobrestamento, de plano, do exame da matéria e a remete
para a próxima sessão do Senado Federal.
O SR. PRESIDENTE(Mauro Benevides) ~ Pas~a:-se à
apreciação do Requerimento n!' 659, de 1991, de urgência,
lido no Expediente, para o Projeto-de Lei da Câmara n<?77/91.
Em votação o requerimento.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Aprovado.
Aprovado o requerimento, passa-se à apreciação da matéria.
Discussão, em turno único, do projeto de ifliciativa
do Presidente da República, que autoriza o Poder Executivo a instituir o Serviço Social Autónomo "Associação das Pioneiras SociaíS:.. e dá outras providências.
(Dependendo do parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.)
SoHdtO- ao nobre Senador Almir Gabriel o parecer da
Comissão.
O SR. ALMIR GABRIEL EMITE PARECER
QUE, ENTREGUE A REVISÃO DO RELATOR,
SERÃ PUBLICADO POSTERIORMENTE.
O Sr. Cid Sabóia de Carvalho- Sr-. Presidente, peço
a palavra para discutir.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Concedo
a palavra ao nobre Senador.
·o SR. CID SABÓIA DE CARVALHO (PMDB- CE.
Para discutir. Sem revisão do o-rador.) -Sr. Presidente, gostaria apenas de fixar fllguns pontos que julgo da maior importância.
Trata-se de Ufrfá lei autorizativa, como já foi hábito do
Congresso Nacional a votação de leis desta natureza. Elas
somente se completam quando o Poder Executivo autorizado
completa o ato, fazend_o aquilo que a lei propkia.
No momento, convém salientar que, em geral, as soluções
autorizativas são um desvio de competência, porque sempre
que tratamos de autorizações em lei signifiCa dizer que são
matérias que não podem nascer no Poder Legislativo, que,
nec_essariamente, ci~veriaiil nascer rio J?pd_er Executivo_, mas _
para a qual encontramos a saída dizendo: "estamos apenas
autorizando ••.
Isso, no entanto, não desfigura o valor social dessa propositura, notadamente quando, diante da Bancada do PMDB,
compareceu o Dr. Aloísio Campos da Paz, homem que neste
Pafs merece o máximo de respeito e que, por sua dedicação
à causa médica e à causa s-ocial, paira muito acimã. de quaisquer
questiúnculas que pudessem ser levantadas para interferir -na
consumação final daquilo que ele nos recomenda.
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Na reunião do PMDB, a convite do Líder Humberto
Lucena, compareceu o eminente Senador Almir Gabriel, designado por V. Ex~, Sr. Presidente, e que acaba de proferir
brilhante parecer. Mas que fiquem algumas questões devida-

mente fixadas, como, por exemplo, a da presença do Estado
na sociedade civil.

Sabemos que aqui se deseja, antes de tudo, uma solução
que, de certo modo, é sui generis no Direito brasileiro e poderá
proliferei{.- Não teremos uma fundação nem uma autarquia;
teremos uma sociedade civil, mas, esdruxulamente, dessa sociedade civil forçosamente participa o Estado. Ela é criada
exatamente por uma autorização do Poder Legislativo e a
consumação, através de um ato_ do Poder Executivo, -rugiffdo,
portanto, dos parâmetros do Código Civil, quando sabemos
que essas iniciativas sãO das pessoas comuns, das pessoas naturais, _destituídas de qualquer visionomia estatal.
Mas paira, acima de tudo, Sr. Presidente, a questão de
salvar o Hospital Sarah Kubitschek, hoje, um dos maiores
do mundo. Até dizem que, quando alguém, no Brasil, se
so_co_rre da medicina no exterior, é recomendado a não se
ausentar do País, se o assunto cabe perfeitamente dentro das
competências a que se atribuiu, ao longo dos anos, o Hospital
Sarah Kubitschek.
Há ali uma equipe altamente competente de médicos,
enfernieíros e ouiro!(funcionários, talvez para médicos. Não
entendo bem, mas a verdade é que se trata de um hospital
modelar, exemplo para·o mundo inteiro e que, por isso, mere.ce o máximo de respeito por parte do Senado Fe<:feral.
Socorre-nos também, Sr. Presidente, a idéia de nos preocuparmos com os servidores do Hospital Sarah Kubitschek.
Mas, nessa lei autorizativa, nem tu_do é ~eram~nte _autorizatiVo.
Consumado que o governo ac~ite_ a autorização; a lei
passa a ser cogente e contém determinações sobre os atuais
servidores do referido hospitaL Nisso há uma ressalva importante: os funcionários serão redistribuídOs com o-s -cliidados
que esse projeto de lei indica; os seus direitos serão resguardados; e, ainda mais, poderão, se assim desejarem, ~ntinuar
no Hospital Sarah Kubitschek sob outro regim_e jurídico, após
o abandono da careira pública, após a devida exoneração.
Assim, encaminho, Sr. Presidente, neste_m-omento, avotação favoravelmente, pedindo aos nobres colegas que votem
favoravelmente em atenção ao Dr. Aloysio Campos- da Paz,
em atenção ao Senador Almir Gabriel, em atenção ~_questão
maior, que é a de salvar o Hospital Sarah Kubitschek. Mas
que fiquem registrados, nos Anais da Casa, os meus cuidados
muito especiais quanto ao tipo de criação dessa associação,
em face da presença do Estado, dos Poderes Legislativo e
Executivo, neste monieD.tO em que discutO ·o parecer.
Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Bénevides)- Nobre Senador Cid Sab6ia de Carvalho, eu gostaria que V. Ex~, como
membro da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania,
consolidasse a sua explanação como parecer a essa matéria,
a fim de que se caracterize também a audiência da Comissáo
de Constituição, Justiça e Cidadania s_ob:re _a constituciOnalidade e juridicidade. ~
O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO (PMDB- CE.
Para emitii patecer. Sem revisão do orador,) -Sr. Pre_sidente,
trata-se de uma 'lei autoiízatíva, nOs moldes de como muitas
outras hão tramitado nesta Casa. Não são do gosto do Relator,
mas são do gosto _da Casa.

-Setembro

a.t 1991

Essas leis autorizativas, Sr. Presidente, não são marcadas
propriamente pela inconstitucionalidade, porque, a partir do
momento em que o Poder Executivo recebe a lei e a adota,
assume a iniciativa e saneia, pOrventura, qualquer defeito
que tenha ocorrido e que tenha sido registrado.
O parecer, Sr. Presidente, -é pela perfeita juridicidade,
legalidade e constitucionalidade.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Temos. portanto, a manifestação da Comissão de Constituição, Justiça
e Cidadania sobre a matéria.
-O Sr. Maurício Corrêa- Sr. Presidente, peço a palavra
para discutir,
-

O SR. PRESIDENTE (Mauro Berievides) a palavra ao nobre Senador,

Concedo

O SR. MAURÍCIO CORRÊA (PDT- DF. Para discutir.
Sem revisão do oradox.) ~ Sr. Presidente, Srs. Seriadores,
acredito que, de todos os Srs. Senadores aqui presentes, tenha
eu, por viver aqui e conhecer a história das Pioneiras Sociais,
mãiS Wiidiçóes de dar _algum testemunho. Sei que, TI<? que
tange especificamenie -ã essa questão, há di~ergênci3s-; pois
que uma boa corrente não defende a existência desse convênio.
Todavia, Sr. Presidente, Srs. Senadores, inquesftoíiãVel.:mente, o hospital Sarah Kubitschek, em termos_ de respeitabilidade e credibilidade perante à comunidade médica _e c_ientí-fica, passou a existir no instante em que _o Dr. Aloysio Campos
da Paz assumiu a condução - primeiro, como ·diretor do
Sarah e, depois, como Presidente da própria Fundação dos destinos dessa entidade.
Sou, de certo JllOdo, até do ponto de vista pessoal, conduzido a uma reflexão não muito isenta, pois tenho por s.s~
uma gratidão muito ~grande. Minha filha,_ hoje__ com 25 anos
de"idãde, foi sUbmetida a um tratamento médico de ortopedia
com o Dr. ·Aloysio Campos da· Paz.
_...:D~ sorte. que, inegavelmente, se trata de um homem
entl,l$iasmado, um brasileiro trabalhador, que tem as suas rusgas pessoais como todos nós. Devemos, entretanto, s~parar
as virtudes dos defeitos e ver o que pesa mais. E, sem dúvida,
S. St foi quem deu esta dimensão ao Hospital Sarah Kubitschek.
Em homenagem a S. S• ao relator e ~ t?dos quantos
têm fé no Hospital Sarah Kubitschek, no seu destino, tenho
certeza de- que não haverá discriminação alguma com relação
a funCiOnários-, de que não haverá descontentamento e de
que, sob a sua liderança, sob a sua conduta, -o S~rah_ Kubitschek poderá, dentro dessa visão~ atingir um patamar de realizaç.õe.s.mais pl~nas~

o Sr. Gerson Cama:ta ..:._

Penrite~me v. Êx~ únl aparte?.
O SR. MAURICIO CORRÊA.:... Com muito prazer, nobre~
Senador.
O Sr. Gerson Camata- Ilustre Senador Maurtcio Cói"rêa,
discordamos aqui muitas vezes em -âfscussões -de- P!o]e-tos e
em colocações de pontos de vista; poi'ém, neste caso, qUero
concordar com V. Ex~ e com o Relator, Senador CidSabóia
de Carvalho. Brasília~ creio que até injustamertte,tenl a-famã
de, clínica e cirurgicamente, não ser unlã capital científica
propriamente da medicina, havendo até chacotas, piadas injustas contra o corpo médico da capital brasileira. Mas há
uma exceção. Vejo, nos noticiários de televisão e nos jornais,
Q!Je, sempre que se aponta uma mazela médica em qualquer
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lugar do Brasil, o parâmetro de exceléncia de qualidade é
o hospital Sarah Kubítschek. É uma honra para a capital

do País ter um centro de excelência médica Como esse. E,
veja V. Ex•, já f~i_ a- éSsé -hospital e o qUe se constatã é uma
equipe que trabalha sorrindo, que trabalha alegre, dedicando-se às suas tarefas, é um sacerdócio o que· s_e pratica ali,
graças à filosofia que o Dr. Aloysio Campos da Paz conseguiu
introduzir como um sacrário da medicina brasileira, sendo
motivo de orgulho da medicina no rilundo inteiro-. Vanios
votar não só para que esse hospital continue sendo parâmetro
para o País e para o mundo, mas também o faremos pelo
mérito dessa gente, dessa equipe que construiu aqui essa excelência de hospital, esse centro de filosofia médica, que se
irradia pelo BraSil inteiro. Sei da disputa que existe no meu
estado entre estagiáilos- de medicina que pretendem exercitar-s_e no hospital Sarah Kubitschek, pois sabem que com
a prática adquiri9a nesse· hoSpitãf consegUiiãO Sú excelCntesmédicos depois, quando regressarem ao Estado do Espírito
Santo. Meu voto é ao_ mérito âe quem trabalha para que
esse serviço confihue-seiido prestado. Cumprimento V. Ex~
também pelo apoio.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - A Presidência pede ao nobre Líder que encerre o seu pronunciamento.
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Deputado Federal, chegado aqui nos idos de 1970, vivi
uma das maiores emoções quando meu pai üi para o Espfrito
Sa_ntQ e_te.;ve a sua_çaminhonete tombada, ficando na iminência
de perder um braçO, que representava para ele a s_ua própria
sobrevivência profissional, pois era mecânico. Naquela ocasião, não era o paí do Senador Elcio Álvares, era um cidadãO
qualquer do povo que estava na ífn1nêncía de--amj:)Utãf um
bsaçO em Belo Hori?:onte. Rendo homenagem, hoje, ao rrtédiéó que precisa da nOssa solidariedade, o Dr. Pinheiro da Rocha, cuja clarividência levou-o a encaminhar meu pai ao Sarali
Kubitschek. Recordo-me agora do nome do médico que atenR
deu meu pai: o Dr. Mendonça. E nós vivemos seiS meses
de luta diária, naquele hospital. Meu pai não teve o braço
amputado, e voltou a exercer sua atividade como mecânico.
Hoje, graças a Deus, nos seus 90 anos,-~ um exemplo vivo
do trabalho dedicado, do trabalho notável da .equipe do Hospital Sarah Kubitschek.
Faço este depoimento em nome de milhares de brasileiros, que, a exemplo do que acontece em nosso estado e
nos demais, tem no Hospital Sarah Kubitschek a última instância- de esperança~ e presto, nesse moiriento, não apenas a
solidariedade do voto da bancada do Partido da Frente Libe-

ral, mas profundamente emocionado, o depoimento que contribui para ilustrar a importância do Hospital Sarah Kubitschek
na -Vida do País e na vida de todos os brasileix_:os. (MuJl<?_
bem! Palmas.)

O SR. MAURÍCIO CORRÍ:A - Sr. Presidente, para
encerrar, solicitaria à Bancada do PDT Que votasse favoravelO SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Para encamimente â aprovação desse projeto, embora müitoS não-tenham tido condiçõ_es de examiná-lo, em homenagem ao trabalho nhar, concedo a palavra ao nobre Líder Hu_mberto_Lucena.
pioneiro, ao descortino científico, enfim;a organização que
O SR. HUMBERTO LUCENA (PMDB -'- CE. Como
foi montada, alcançando esse padrão, pelo Dr. Aloysio Cam- Lí(ier._Para_ encaminhar a votação. Sem revisão do orador.)
pos _da Paz. Portanto, pediria ao PDT que votasse faVoravel- -Sr. Presidente, Srs. Senadores, como bem acentuou o nobre
mente. (Muito bem! Palmas.)
Senador Cid Saboia de Carvalho, a bancada do_ PMDB, reunida, com a presença muito hoJJ-rosa para nós, do Senador Almir
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Nobre SenaGabriel, Relator da matéria, e também, a nosso convite, do
dor Valmir Campelo, do PTB, como vota a s"uâ BaOca"dá?
Dr. Campos da Paz, deliberou, unani~emente, não só vqtar
O SR. VALMIR CAMPELO (PTB - DF. Como Líder, favoravelmente ao presente Projeto de Lei, que autoriza o
para encaminhar a votação. Sem revisã_ô do orador.)- Sr. Poder Executivo a .. instituir o Se-rviço social__au_tônomo daPresidente, neste momento, não poderíamos calar. É com Associação das Pioneiras Sociais, e dá outras providência~~·-·-
satisfação que vem-os o Projel:ó de _Leí n~ 77, já_ apro\.iado mas também admitir sua tramitaçãO em regime de urgência
na Cãmarã doS Deputados, que reãlmente vem fazer justiça urgentíssima.
_.
âs PioneiraS SoCiais, ao hospital Sai-ãh kubitschek e sua equipe
No momento em que encaminho essa proposição, desejo
médica na pessoa do seu Diretoi, Dr. Aloysio~ Çainpos da dizer que, com esse gesto, estamos prestando uma _jus!~ homePaz, que se encontra aqui na tribuna de hOnra, médico respei- nagem ao- Dr. Cã.mpos da Paz que se tornou, sem dúvida,
tado no mundo inteiro, e a todos os funcionár"ios que traba- um benemérito neste País, pelos assinalados serviços que tem
lham nesse hospital.
dispensado â comunidade através do Hq_spital Sarah KubitsDesta forma. Sr. Presidente, -srs. Seriadores; nesta opor~ chek, que é, como se costuma dizer, um centro de excelência
tunidade, em nome do meu Partido, enalteço, também, o no setor de sua especialização. Segundo _S. S!, o Sarah está
brilhante parecer do _Senador Almir Gabriel e dizendo que hoje classificado como o terceiro hospital do mundo.
a Bancada do PTB encaminhará favoravelmente â aprovação _ _ E a prova maior, Sr. Presidente, Srs. SenadoreS, do acerto
do projeto. (Muito bem! Palmas.)
desse projeto, para que aquele hospitar tenha maior flexibiO SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Concedo lidade administrativa· e possa ContfhuaÍ" á bem servir a população de todo o País, é o apoio generalizado do seu corpo
a palavra ao Senador Elcio Alvares. como Líder dÓ PFL
de funcionários a essa modificação institucional, que o Senado
O SR. ELCIO ALVARES (PFL- ES. Como Líder. Para Federãl vai aprovar, depois da chanc_ela da Câmara dos Depuencaminhar a votação. Sem revisão do orador.)- Em noine tados.
Segundo o Dr. Campos da Paz, cerca de 90% dos servido Partido da Frente Liberal, sinto-me muito feliz, muito
honrado e até certo ponto emocionado ao encaminhar esta dores-daquele nosocômio já decidiram permanecer no hospital
votação. Gostaria, neste instante, sem anaHsarqualquer aspec- sob o novo regime da CLT, inclusive renunciando a sua estabito _técnico do projeto, de prestar um depoimento que vai lidade, o que comprova o seu amor pela instituição e, sobrerepresentar a voz de milhares de pessoas anónimas benefi- tudo, o alto nível de direção daquele hospital,. propiciando,
ciadas pelo trabalho verdadeiramente apostólico- do Sarah Ku- iilclusive, uma formação profissional das melhores àqueles
que ali trabalham.
bitschk, através de sua equipe de médicos e funcionários.
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Congratúlo~me, portanto, com o Congresso Nacional pela
rapidez com que está votando esta matéria, na certeza de
que, desta vez, pelo menos, a urgência urgentíssima é bem~.
vinda, porque vem ao encontro das aspirações de toda a comu-
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Sociais", a servir o Distrito Federal, a servir a Nação e a
servir a Ciência.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -O SenaJior
Esperi~ião Amin vai expressar o pensamento do PDS, a sua
nidade. (Muito bem! Palmas.~
banca1a, em nome também do Líder Oziel Carneiro.
O SR. "RESIDENTE (Mauro Benevides) - A Presi- .
01 SR. ESPERIDIÃO AMIN (PDS - SC. Para encamidência comunica à Casa que mais seis Senadores estão inscritos nhar ~votação. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
para falar, mas a informação que chega à Mesa é que todos Srs. S nadores, concisamente, o PDS deseja expressar o
desistiram do encaminhamento dessa matéria para não frustrar apoia ento ao projeto e, principalmente, à pertinácia com
a expectativa, que é do próprio Plenário, quanto ao acolhi- que se houve o dirigente do Hospital Sarah Kubitsche aqui
mento dessa proposição.
reconhecido por todos, o Dr, Campos da Paz, na sua condução
O Sr. Odacir Soares - Sr. Presidente, peço a palavra infonrial, razão maior dessa verdadeira consagração que o
pela Liderança do Governo.
Senad? testemunha e faz culminar.
0 PDS vota "sim". (Muito bemLPalmas.)
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -Concedo.
a palavra ao nobre Senador.
QSR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) ~Em votação.
Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer
O SR. ODACIR SOARES (PFL - RO. C_omo""Líder. sentados. (Pausa.)
Para encaminhar a votação. Sem revisão âo orador.) -Sr.
Élcom profunda emoção que considero aprovado o projePresidente, Srs. Senadores, seria até desnecessária a palavra to, quf agora será remetido à sanção. (Muito bem! Palmas.)
da Liderança do Governo neste momerito, de vez que o proÉ <?_seguinte o projeto aprovado.
jeto de lei é de sua iniciativa. Entretanto, não custa nada
ressaltar que os principais aspectos relacionados com a transPROJETO OE LEI DA CÃMARA N• 77, DE 1991
formaçãO legal, que hora se verifica, esfão protegidos por
este projeto de lei.
(N• 1.263/91, na Casa de origem)
Parece-me que duas questões avultaram no decorrerdes(De iniciativa do Presidente da República)
sas discussões, uma delas relacionada com a questão orçamenAutoriza o Poder Executivo a instituir o Serviço
tária e o-Utra relacionada com a questão de pessoal. Os arts.
Social autónomo "Associação das Pioneiras Sociais" e
39 e49 do projeto tratam exaustivamente desta matéria:, assegudá outras providências.
rando uma execução orçamentária compatível com os melhoO Congresso Nacional decreta:
res padrões de contabilidade. E, do ponto de vista funcional,
o art. 49 protege os servidores que, sendo hoje estatutários,
Art. 19 Fica o Poder Executivo autorizado a instituir
amanhã serão redistrib_uí_dos para outros _órgãos da adminis- o Serviço Social Autónomo ''Associação das Pineiras Sociais..-,
pessoa jurídica de direto privado sem fins lucrativos, de intetração pública federal.
Este projeto de lei, de iniciativa do Senhor Presidente re.S:se coletivo e de utilidade pública, com o objetivo de prestar
da República, resulta do alto padrão de qualidade dos serviços assistência rriédica qualificada e gratuita a todos_ os níveis da
prestados pelo Hospital Sarah Kubitschek, aqui representado população e de desenvolver atividades educacion-ais e de pesM
por seu Diretor, Dr. Campos da Paz, que conseguiu-ti'all.SIOT~ quisa rio campo da sãúde em cooperação com o Poder Público.
Art. 29 O Poder Ex.e_cutivo fiCa autorizado a promover,
mar este hospital em uma instituição respeitada internaciono prazo de 90 (noventa) dias a contar da publicação desta
nalmente.
Por essa razão, Sr. Presidente, desejo enfatizar o inte- lei, -a-eXtinção da Fundação das Pineiras Sociais, cujo Matriresse, a preocupação do Governo no sentido, de que o projeto rnôriiO se-rá inco-rporado ao da União pelo Ministério da Saúde.
§ 19 O ServiçO Social Autônomo "Associação das Piode lei seja aprovado nesta se_ssã_o. Era isso que desejava dizer,
neiias Sociais" será incumbido de administrar os-bens móveis
Sr. Presidente. (Muito bem! Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) ~.Vamos pro- e inióveiS" qUe compõem esse p"ati"ímónio, aí incluídas as instituições de assistência médica, de ensino e de pesquisa, intecessar a votação. (Pausa.)
grantes da rede hospitalar da extinta Fundação.
O Sr. Chagas Rodrigues- Sr. Presidente, peço a palavra
· § 29 No caso de extinção do Serviço Social Autónomo
para encaminhar a votação.
"Associação das Pioneiras Sociais", os legados, doações e
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Concedo heranças que lhe forem destinados, bem como os demais bens
-que venha a adquirir ou produzir serão inCorpOrados oa·patriM
a palavra ao nobre Senador.
rnônio da União.
§ 39 Os saldos das dotações consignadas no Orçamento
O SR. CHAGAS RODRIGUES (PSDB - P1. "Para encaminhar a votação. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, da União do corrente exercício em nome da Fundação das
Pioneiras Sociais Sedlo utilizados, após sua extinção, na aberM
só para registrar a posição da bancada.
Quero dizer a V. Ex• que a bancada do PSD B eStá rigoro- tutã de Créditos adicionais para atender às firialidades desta
samente de acordo co-m o parecer aqui emitidO pelO nobre lei.
Art. 39 Competirá ao MinistériO-da Sa-úde supervTs.ioM
Senador Almir Gabriel, que integra brilhantemente a nossa
bancada. Assim, o PSDB vai Votar favoravefníente a-0 Projeto nar a gestão do Serviço Social Autónomo "Associação das
de Lei da Câmara n9 77/91, acompanhando, portanto, a mani- Pioneiras-Sociais", o6servadas as seguintes Iiorinas: I - o -Poder Executivo submeterá no Congresso Nacioal
festação unânime desta Casa, que reclama aprovação desse
projeto, para que a Ft.iridação continue, agora sob a nova o plano plurianual de atividades do Serviço Social Autónomo
forma de Serviço Social Autónomo ~'AssociaÇão das Pioneiras "Associaçã~ das Pioneiras Sociais'', Que es-pecificará objetivos
1

qs
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a atingir, diretrizes a serem obedecidas~- cÔndições de Viabilidade e custos prováveis de execução;
II- o Ministério da Saúde celebrará com o Serviço Social
Autónomo "Associação das Pioneiras Sociais'-' contratO- de

gestão, pelo qual este último comprometer-se-á a executar
o-plano, tal como aprovado pelo Congresso Nacional;
III- observado o disposto nesta lei, o MirtiStéi'iÓ dã -Sat1de e a Secretaria de Administração Federal defiiiitãO os termos
do contrato de gestão, que estipulará objetivarilente prazos
e responsabilidades para sua execução e especifiC:afá, cOmbase em padrões internacionalmente aceitos, os critérios para
avaliação do retorno obtido com a aplicação ·ctos recursos
repassados ao Serviço SOCíai Autónomo "Associação das Pioneiras Sociais", atendendo ao quadro nosológico _brasileiro
e respeitando a especificidade da entidade;
IV- o orçamento_-progrma do Serviço S_Ocial Autónomo
"Associação das Pioneiras Sociais" pari a execução das atividades previstas no contrato de gestão será submetido anualmente ao Ministério da Saúde;
V - a execução do contrato de gestão será supervisionada pelo Ministério e fiscalizada pelo Tribunal_ de Çontas
da união, que verificará, especialmente, a legalidade, legitimidade, operacionalidade e a economicidade no desenvolvimento das respectivas atiVidades e na conseqüente-aplicação dos
recursos_ repassados ao Serviço Social Autôncirrio "Associação
das Pioneiras Sociais'', que será avaliada com base nos critérioS
referidos no inciso III deste artigo;
VI- para a exe-cução das atividades acima referidas, o
Serviço Social Autónomo "Associação_das Pioneiras Sociais"
poderá celebrar contratos de prestação de serviços com qu?-isquer pessoas físiCas- OU jürídicas, sempre que considere ser
essa a solução mais económica para atingir os objetivos previstos no contratO de gestão, observado o disposto no inciso
XV deste artigo;
VII- o contrato de gestão assegurará ainda à diretoria
do Serviço Social Autónomo "Associação das Pioneiras so:.
ciais" a autonomia para a contratação e administraÇão de
pess_oal para aquele Serviço e para as institt:iiç.Sés-'Oe asSJ.t~ncia
médica, de ensino e de pesquisa por ele geridas, sob regime
da Consolidação das Leis do Trabalho, de forma a assegurar
a preservação dos mais elevados e rigorosos padrões de atendimento à população;
VIII- o processo de seleção para admissão de pessoal
efetivo do Serviço Social Autónomo ·~Associação -das Pioneiras Sociais" deverá ser precedido de edital publicado no Diário
Oficial da União e constará de etapas eliminatória, clãssifi- catória e qe treinamento, observadas as peculiaridades de
cada categoria profissional;
_ _
IX- o contrato de gestão conferirá à diretoria poderes
para fixar nfveis de remuneração para o pessoal da entidade,
em padrões compatíveiS-com os respectivos mercã.dos âe trabalho, segundo grau de qualificaÇão ·exigido e os setores de
especialização profissional;
X- o contrato de gestão estipulará a obrigatória obediência, na relação de trabalho do Serviço Social Autónomo
"Associação das Pioneiras SoCiais" com o pessoal por ele
contratado, aí incluídos os membros da Diretoria, aos se(Juiti~
tes princípios;
a) proibição de contratação de servidores e empregados
públicos em atividade;
b) tempo integral;
c) dedicação exclusiva;
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d) salário fixo, proibida a percepção de qualquer vantaou rernuneraçao de qualquer outra fonte de natureza
r~tributiya, excetua_dos proventos de aposentadoria ou pensão
ou renda patrimonial;
XI- o contrato de gestão poderá ser modificado, de
comum acordo, no curso de sua_ execução, para incorporar
ajustamentos acmiSelhados pdã supervisão ou pela fiscalização, exceto no _que se refere aos princípios da relação de
trabalho _enunçiados no item X, que não poderão deixar de
s~r _obs~rvado~,_ sob pena de demissão por justa causa_ do
empregado que os transgredir;
XII- o Serviço Social Autónomo ·• Associação das Pioneiras Sociais'' apresentará ·anualmente ao MiniStério da.Saúde e ao Tribunal de Contas_ da União, até 31 de janeiro de
cada ano, relatório circunstanciado sobre a execução do plano
no ex~rcício findo, com_ a _prest?_Ção de co~tas dos r~_<;U!:S<;JS
Piíblicos nele aplicados, a avaliação do andamento do contrato
e as análises gerenciais cabíveis;
_
)Qll :-_!10 pJ:"azo de trinta días, o Mi~nistério çla, SalJd_e
apreseiitüá parecer sobre o ~elatório do Serviço Social ~u~ó- _
nomQ "Assodação- das _Pioneiiãs _SoCíais" ao Tribunal d_e Contas da União, que -julgará -a respic-tiva prestação de contas
e, no prazo de 90 (noventa) dias, emitirá parecer sobre o
cumprimento do contrato de gestão;
XIV- o Tribunal de Contas da UniãO fiscalizará a €Xecuçã0 do contfaio de &estão-:durante o seu desenvolvirrleniO
e·determiniuá-, a: Qualquer tempo, a adoção das medidas que
jUlgar necessárias para corrigi:ç__ falhas ou irregularidades que
identificar, incluindo, se for o caso, recome~dação do afastamentO de dirigentes ou da rescisão, pelo Minist~rio d~ ~a~de,
do referido contrato, que somente será renovado_ se a ava!laç,áQ__
final da_ execuç~o dq plano plurianual demonstrar a consecução dos Õbjetivos preestabelecidos;
_ _ ___ _
XV- o Serviço Social Autô_nomo '' Asspcjaç_ão_ elas Pjo-.
neiras Sociais" fará publicar no Diário Oficial da União, no
prazo de 90 (noventa) dias a partírda sua instituição, o manual
de licitações que disciplinará OS procedimentos que deve!á
adotàr, objetivando a plena consecução dos incisos---v e VI
do art. 3Ç> desta lei.
Art. 4? A Secretaria da Administração Federal promoverá a redistribuição dos servidores estáveis da Fundação das
Pioneiras Sociaís noS termos -do art. 37 da Lei n~ 8.112, de
11 de novembro de 1990.
§ J9 O Miriistério da Saúde e a Secretaria da Adminis-tração Federal promoverão a transferência dos servidores para
cargos de níveis de qualificação- e de remuneração equivalentes, ficando criadas por esta lei, quando não houver disponíveis, as vagas correspondentes.
§ zç. O pessoal transferido será liberado das funções que
atualmente exerce na Fundação das Pioneiras Sociã.iS~â medida
em que o Serviço Social Autónoin_o "Associação das Pioneir<is'
Sociais" ~QIJtratar substitutos, no prazo de até 1 (um) ano
de publicação desta-lei.
§ 19 Os servidores da Fundação das Pioneiras Sedais
poderão,de
_
_·
-comum acordo com a Diretoria do Serviço Social Autónomo
"Associação _das Pioneiras Sociais", ser por ele çqntrat~dos,
desde que se exonerem ou se aposentem do serviço público.
Art. 5' São órgãos de direção do Serviço Social Autõriomo "Associação das PíoneiraS Sociais":
I - o Conselho de Administração, composto de 24 (vinte
e quatro) membros;
II- a Diretoria.
ge~
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§ 1" O Conselho de Administração terá "ã seguinte cOnsw
tituição;
I - 21 (vinte e um) conselheiros eleitos para mandato
de 4 (quatro) anos, a-dmitida uma recondução, com renovação
parcial da composição a cada biénio, conforme vier a ser
estabelecido nos estatutos da Associação;
I I - 3 (três) conselheiros, com mandatos de 2 (dois) anos,
sendo um

indicado pelo Conselho Federal de Medicina, um ·indicado
pelo Conselho Nacional de Secretários Estaduais- de ·saúde
e um índicado pelos empregados da ~'Associação das Piqm~iras
Sociais".
§ 2" Os cargos previstos nO iitciS-(j"J do caput diSte- arügo
serão incialmente providos pelos a ruais membros_ do_ Conselho
Comunitário da Fundação das Pioneiras Sociais, Sendo lÕ
(dez) com mamdato de 2 (dois) anoKe 11 (onze) com mandato
d~ 4 (quatro) anos, conforme sorteio a se realizar em sua
instalação.
_
,
§ 3~ __ Os _niembi:.Os--d.o Conselho de Administração não
receb.erão remuneração pelos serviços que prestarem ao Serviço Sod3l Autônomo "Associação das Piori"el!a·so Sociais".
Art. 6" A Difetoria será composta de Presidente, VfCe_Presidente, Secretário-Executivo e Tesoureiro, eleitos-·p-a-ra
mandato de 3 (três) anos pelo Conselho de Administração,
admitida a reeleição.
§ 19 Até que seja nomiada a Difetoriã do Conselho

de AdministraçãO, oS cãrgos respectiVos serâo eXercidos pelOs
atuais ocupantes dos cargos de igual denominação da Diretoria
_ ·· ·
da Fundação das Pio:neiras Sociais: _
§ 2"' O mandãto de qualquer dos Diretores poderá, a
qualquer tempo, ser cancelado por decisão do Coitselho de
Administraç-ão.
Art. 7"~ A remuneração dos membros da Ditetoria do
Serviço Social Autónomo "AssOCíãÇào das Pioneiras Sociais"
será fixada pelo Conselho dt Administração ein valores compatíveis com os níveis prevalecentes no mercado de trabalho
para profissionais de graus equivalentes de formação_ profissional e de especialização.
Art. 8~ O Conselho de Administração aprovará o Te guIamento do Serviço Social Autónomo" Assocíação das Píóneiras" no prazo de 90 (noventa) dias após a extinção da Fundação das Pioneiras SOciais, observado o dispOstO nesta lei.
Parágrafo único. O regulamento do Serviço Social Autónomo" Associação das Pioneiras Sociais" disporá, entre outros assuntos, sobre a organização de plano de seguridade
privada para seus empregados.
Art. 9' Além do Ministério da Saúde, outros órgãos
e entidades governamentais ficam autor"izados a repassar recursos ao Serviço Social Autónomo ''Associaç-ão das Pioneiras
Sociais", mediante convênios para custear a execução de projetes de interesse socíal nas áreas das atividades previstas
no objetivo social desta.
§ 1o O Serviço Social Autónomo "Associação das Pioneiras SocüiiS" prestará contas, aos órgãOS fipaSS3dores, da
aplicação dos recursos ptíblicos recebidos em convênios, nos
termos da legislação vigente.
§ 29 - cS Serviço s-ócial AutónomO "AssoCiação
Pioneiras SOciais" poderá também celel:irar co-rlvênio e contratos
com pessoas jurídicas de direitO privado, para custear projetas
e programas compatíveis com seus- oOjetivos sociais, deSde
que não haja qualquer prejuízo na universalidade ~do ·atendimento.

·aas

li)

Art. 10. Esta lei entra em _vigor na data de sua" publicaçãÓ.
Art. li. Revoga-se a Lei n" 3.736, de i2_de março de
1960._
Membros do Conselho Comunitário da Fundação das Pioneiras Sociais _que integrarão o Conselho de Administração
da Associação das Pioneiras SoCiais:
- 1 - ~n~~ni<? _Ça~los Peixs>Jo de_ ~agalhã~s
__ _2_-Afrânio de Mello Frãnco Nabuco
3 - Ângé!Q Calmon de Sá · ··· · · ·
4- Armando Luiz Malan de Paiva Chaves
5 · Carlos Casie!lo Branco
6-...:..:.: EdUaidO-de MeiiO Kertesz
7 --Flávio Bierrenbach
~-g::..:.:Jarbãs G-onçalves -PasSarínho
9- João Eduardo Cerdeira de_Santana
10- João Filgueiras Lima
-- ·n ..::José Aparecido de Oliveira
12- José E. Mindlin
13 ~José de Arymathéi~ Gomes Cunha
14........:.. José- de Magalhães Pinto
15 - Jôsd -Sarney 16- Lourival Baptista
17- Marcos António de Salvo Coimbra
l8- Octávio Costa
19..:..: Osório Adriano Filho· ·
·20- Paulo Tarso Flecha de Lima
2:l- Roberto Pompeu de Souza Brasil.
O SY. Mauro Benevides, Presidáue, deixa a cadeira
da presidência que é ocupada pelo Sr. Alexandre Costa,
1~ Vice-Presidi!-nte.
-~O SR. PRESIDENTE (Alexandre Çq_sta)_.,-,!'assa-se, ago·
ra, à apreciaçãO do Requerimento n9 660, lido no Expediente,
de autoria do Senador Ruy Balecar.
Solicito ao nóbre Senador JOnas Pinheiro o parecer da
Comi_ssão de Relações Exteriores e- ~_:~esa N,acioJial.
O SR. JONAS PINHEIRO (PTB - AP. Para_ proferir
pareCer.) -Sr. Presidente, tendo sido designado pelo Senhor
Presidente _da República para partiCipar, como Observador
Parlamentar, da Delegação do Brasil à )(VLI Sessão da Assembléia Geral das Nações Unidas, o noQre Senador Ruy
Bacelar solicito. autorização do Senado para aceitar a referida
missão, nos termos dos arts. 55, III, da Constituição e 40
do Regime_nto In_terno. _
~
- o- nosso parecer é favorável..-

O SR, PRESIDENTE (Alexandre Costa) - O parecer
é favOrável.
Em votação o requerimento.
OS Srs. Senádores que o aprovam queiram permancer
sentados. (Pausa)
Aprovado o requerimento, fica concedida a licença solicitada.
0- SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) - Passa'se à
apreciação do Requerimento n" 662, de 1991, de_ urgência,
liào nq7_Expediente,-pai'a o Projeto de Decreto Legislativo
n• 119/91._
O Sr. Odacir Soares - Sr. Presidente, peÇO a·-páiavni
pela ordem.
-0 SR. PRESIDENTE (Alexandre Custá) ~ Concedo a
-palavra a V. Ex~
-o

---
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constituir-se um .co~érciOContinental. Assim, surgiu em

feve~

-Sr. Presidente, gostaria que V. Ex• me informasse de ·que

reiro de 1960, pelo Tratado de Montevidéu, a associação lati-

trata esta matéria.
O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) -,-_Vou ler o
requerimento:

no-americana de livre comérciO - ALALC. Entretanto os_
programas de substituição de importações, principalmente as
industrializadas que têm forte proteção alfandegária, viriam
criar muitos obstáculos ao comércio entre os seus membros,
com cada País resistindo a abrir mão das proteções alfandegárias aos seus produtos. Vinte anos depois, a ALALC se
transformaria em associação latino-americana de integração
- ALADI, que, também, apresentaria poucos resultados.
Somente em 1985, quando constituiu-se uma co_lnissão
mista para estudar a integração Brasil/Argentina, foi realmente que se deu o primeiro passo para ·o Mercosul. Um
ano depois foi assinado o protocolo para o Programa de Integração e Cooperação Económica - PICE.
Finalmente, em julho ele 1990 foi assinada a ata de Buenos
Aires, que fixoU para 31-12-1994 o início da integração económica entre o Brasil e a Argentina. Em agostQdo ano passado,
o Paraguai e o Uruguai resolveram integrar-se ao Mercosul.
Convém lembrar que o Mercosul não se restringe apei:Ias
ao comércio de mercadorias, mas ao de energia elétrica, como
já se dá com a compra, pelo Brasil, de uma demanda de
mais de 4.000 megawatts do Paraguai, em Itaipu, e da possível
compra de Gág natural da Argentina.
~
Além da ampliação das exportações argentinas de trigo,
dos produtos industrializados brasileiros, poderemos baratear
a -prOdução de automóveis, com a -iiliegração da produção
de autopeças, aumentando muito a escala de Produção~- exportando álcool anidro para substituir o chumbo tetraetila, para
melhonu o poder antidetonante da gasolina. Poderemos, _ta!_U-_
bém, importar petróleo da Argentina, lã do Uruguai e da
própria Argentina.
Para estudar todos esses problemas que estão surgindo
com o Mercosul, como o estabelecimento _das tarifas aduaneiras dos Países fora do mercado, da redução programada
das tãrifas entre os Países-Membros, da integraçao dos transportes rodoviário, inãrítimo e hidroviário, da integração das
alfândegas de modo a desburocratizar o comércio entre os
membros, da integração das comunicações, etc. têm sído_feitas
seguidas reuni6es no País, princípalmente no Sul e Sudeste
e até foi criado o Ministério Extraordinário para Assuntos
de Integração Latino-Americana.
Entretanto, o Mercos_uLinteressa a todo o Brasil e não
só à área geográfica .mais próxima do cone sul, pois trata-se
do passo inicial da criação de um mercado comum, que, nos
próximos anos, deverá incluir toda a Aladi, cujo comércio,
entre"seus membrçs, é_ mais de duas vezes o do Mercosul.
-o Sr. Odacir Soares- Permite-rrle V. Ex~ um aparte,
nobre Senador Ney Maranhão?
O SR. NEY MARANHÃO -Com muito prazer, nobre
Senador Odacir Soares.
O Sr. Odacir Soares - Quero me congratular com V.
Ex~ pela abordagem que faz do Mercado Comum do Cone
Sul, constituído pelo Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai.
No fim da semana passada, grupos de parlamentares dos quaR
tro pafses Se reuni:fãm em Buerios Aires. Naquela oportunidade, constituíamos uma comisSãO provisória conjunta, com
o objetivo de elaborar os estatutos do futuro Parlamento do
MERCOSUL No dia 15 de novembro deste ano, vamos nos
reunir em Montevidéu para a constituição do Parlamento do
MERCOSUL. Considero o _discurso de V. Ex~ muito oportuno, pois aborda temas importantes para os quatro países.

"Requeiro urgência para o Projeto de Decreto
Legislativo n.,..119 de 1991, do Senado, com fundamento
na alínea c do art. 334."
O SR. ODACIR SOARES - Sr. Presidente, o Senador
Maurício Corrêa tinha acabado de me informar que havia
retirado o requerimento de urgência.
O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) - O Senador
Humberto Lucena també_m retira.
O Sr. Maurício Corrêa- Sr. Presidente, peço a palavra
pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa)- Concedo a
palavra a V. Ex•
OSR. MAURÍCIO CORRÊA (PDT- DF. Pela ordem.)

-Sr. Presidente, procurei a Mesa e expliquei que estamós
todos de acordo que o requerimento seja lido na terça-feira,
com a presença do Líder Marco Maciel.
O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa)- V. Ex• retira,
e o nobre Sendor Humberto Lucena também retira a assinatura.
O SR. MAURÍCIO CORRÊA- Não retiramos a assinatura, Sr. Presidente. Nós adiamos o requerimento para terçafeira. É isso que foi feito.
. .
O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) - O peâiao
de V. Ex• é deferido.
O Sr. Odacir Soares- Obrigado a V. Ex•, Si. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) -Esgotada a
matéria cotistante da Ordem do Dia.
Volta-se â lista de oradores.
Concedo_ a palavra ao nobre Senador Ney Maranhão.
O SR. NEY MARANHÃO (PRN-PE. Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores, desejo, hoje,
abordar a abertura económica que inicia para o País; a criação
do Mercado Comum do Cone Sul - O MERCOSUL. Integrando as economias do Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai, o Mercosul abrange uma área total de 11,8 milhões
de quilómetros quadrados, 190 milhões de habitantes e um
PIB de 450 bilhões de dólares.
As nossas exportações para esses países foram, em 1989,
de 1,4 bilhão de dólares, num total da nossa balança comercial
de 34,4 bilhões de dólares, o que representa somente 4,1%;
e as importações, de 2,2 bilhões de dólares, de um total de
18,3 bilhões de dólares, ou 12%. Por esses números, verificamos que ainda é muito pequeno o comércio· entre os quatro
Pafses, mas potencialmente poderá crescer bastante.
A tentativa de integração do comércio dos pafses latino-americanos vem desde a década de 1950. Argumentava-se na
época, que o surgimento da Comunidade Económica Européia
iria colocar dificuldade nas exportações sul-americanas, principalmente pelos laços económicos que aquelas nações ainda
mantinham com suas ex~colônias afrié:arias, Cüjo cOmérCio seria preferencial.
Se houvesse um esforço das nações sul-americanas para
criar um comércio -preferencial entre estes países, poderia
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lidade da expansão da nossa indústria petroquímica, da borracha sintética, do álcool e_ das confecções de algodão.
Infelizmente, o Nordeste está ficando â margem dessa
discussão. Para que isto não continue e possamos nos integfar
contribuindo para a solução desses problemas, estou sugerindo
ao Ministro Carlos Chiãrelli, do Ministério Extraordirlá-río
para Assuntos de Integração Latino-Americariá, e ao Dr. Egberto Baptista, Seáetário-de Desenvolvimento Regional, que
promovam um simpósio, reunindo empresários, técnicos, políticos, a SUDENE, o Banco· do Nordeste,_as universidades
da região, os representantes dos estados nordestinos, das associações de classe as cooperativas para estudar as implicações
O SR. NEY MARANHÃO- Agradeço a V. Ex• por que o MERCOSUl criará para o desenvolvimento regioriat.
tão oportuno aparte, principalmente porque V. Ex~ é um dos
Nele se estudariam as cadeias de produção, a qualidade,
representantes do Senado do Brasil nesse Parlamento Latino- a tecnologia, o transporte, a armazenagem, o fiiümcíãmenfo,
Americano e conhece muito bem o problema.
a comercialização, a ttibutação, os subsídios, etc., e se definiria
Portanto, nobre Senador, neste pronunciamento, asso- uma estratégia de ação para enfrentar o desafio do MERcio-me a V. Ex~ para chamar a atenção desse Mercado para COSUL.
o problema do Norte e do Nordeste, para que sejam ouvidas,
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito beml)
também, dentro de um grande entendimento naciOnal, essas
O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa)~ Tema palavra
regiões, que têm tantas dificuldades no seu desenvolvimento.
A meu ver, no MERCOSUL, o Nordeste e _o_Norte terão oSr. Senador Eduardo Suplicy.
O SR. EDUARDO SUPL/CY PRONUNCIA
papel importante.
Agradeço o aparte oportuno de V. Ex~, que vai dar ênfase
DISCURSO QUE, ENTREGUE À REVISÃO DO
ORADOR, SERÁ PUBLICADO POSTERIORMENao pronunciamento que faço neste instante.
TE.
O sr.--Odacir Soares -·Quero dizer- aiilda, se--v:--EX•me permite, que fazem -pãrte do grupQ parlamentar brasileiro,
Durante o discurso do Sr. Eduardo Supticy, o Sr.
Alexandre Costa, Jo Vice-Presidente, deixa a cadeira
tanto da Cârnarã dos Deputados -quanto do Senado Federal,
_ da presidência, que é ocupada pelo Sr. Carlos De'Carli
representantes das várias regiões do Brasil. Eu mesmO, como
V. Ex~, sabe, sou do Norte do País. Temos representantes
O SR. PRESIDENTE (Cat!os De 'Carli) - Co.ncedà ·a .
do Centro-Oeste; temoS-representantes do nosso grupo parla- palavra ao nobre Senador Div~ldo Suruagy.
mentar brasileiro que está envolvido com o Ttatado de Buenos
O SR. DIVALDO SURUAGY (PMDB- AL. Pronuncia
Aires e com o·de Assunção; representantes do Nordeste e
do Sul (Paraná, Santa Catarina e dó Rio Grande do Sul). o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores_, é. com
CoinCidentemente, está aqui presente o Senador Pedro Siriion~ saudade indizível que ocupo esta tribuna para preitear a meque esteve em Buenos- Aires, participando da re-dnião ·dos mória de Pompeu de Sousa. É com a mais ·Uoce lembrança
nossos parlamentos na semana passada, juntamente com_ o que evoco essa figura encantadora da yi9a nacional, esse giganDeputado Ulysses Guimarães. Ambos puderam fazer um ira- te do jornalismo brasileiro, incansável homem público de cujo
balho muito importarite, quando resolvemos constituir asCO- convíviO desfrutamos ne·sta Casa, e de cujo exeínpiO ainda
misSõeS pãra elaborar-não apenas o-regimento, mas-também podemos desfrutar -nós e as gerações que nos hão de sucepara fazer a ligação desses grupos parlamentares com os_ res- der.
Paixão, juventude e vitalidade. Eis aí três r)ãlavras que,
pectivos Governos. Faz parte também do nosso grupo pãrlamentar o Senador Irapuan Costa Júnior. EstiVemos, no ano sendo impossível circunscrever toda a riqueza de sua personapassado, em Buenos Aires, com o" Presidente da República, lidade, resumem os traços mais marcantes do seu comporta~
quando particip-amOS da primeira reunião dos grupos parla- menta, traduzem sua trajetória profissional e política.
·
Permitiu o destino que, eleito Senador já septuageriário,
mentares do Brasil e da Argentina.
coroando uma vida de intenso combate em favor das causas
O SR. NEY MARANHÃO- Nobre Senador, esses Parla- públicas, pudesse colocar aliada~. na Assembléia Nacional
mentares que V. Er enumerou, como _os Senãdores Pedro Constituinte, sua rica experiência e sua -im-orredoura crénça
Simon, Irapuan Costa Júnior, o Depu-tado Ulysses Guimafães, nos destinos deste País.
e V. Ex~, conhecem proflihdame-nte- riS -problemas do nOsso
- NâO é de admirar, portanto, que, sendo a paixão uma
País. Acredito que estamos muito bem representados nesse característica constante na vida de Pompeu de Sousa, tenha
pacto, que será- vamos dizer- o futuro _Mercado Comum o coração determínado o momento ~e sua morte: após deixarEuropeu, e com isso só quem tem a ganhar é o Brasil, princi- se guiar pelas razões do coração, a elas entregou-se também
palmente pelo seu potencial económico e industriaL
no _instante derradeiro.
Para uma pessoa-de tanta vitalidade, até mesmo o norile Agradeço o aparte de V. Ex• Coiiffnuo, Sr. Presidente:..
Assim, quero chamar a atenção desta Casa para os proble- de stia cidade natal é significatiVo: Redenção, no Estado do
mas e oportunidades que a implantação do MERCOSUL tra- Ceará. Ali nasce_u Roberto Pompeu de Sousa Brasil, em 22
de março de 1914. Filho de António Pompeu de Sousa Brasil
rão para o Nordeste.
Como problemas para a região vejo a concoiTênciá que - e Olímpia Magalhães de Sousa Brasil, foi ainda muito jovem,
os produtos agrícolas daqueles_ países criarão para a nossa em 1931, para o Rio de Janeiro, onde estudou Direito e Mediagroindústria, principalmente a de polpa de tomãte, de doces cina, curso que abandonaria antes de concluir. Já então o
e de óleos vegetais. Como oportunidades enxergo a possibi- jornalismo pulsava mais forte em suas_veias: era excessivaAcrescento que, na-realidade, estamos apenas repetindo experiênCiaS já ocorridas no Mercado Comum Europeu e uma
que está o-co-rrendo, hoje, entre os Estados Unidos, o México
e o Canadá. Estamos realizando experimentos já vitoriosoS
em outra-s regiões do globo. Queira Deus que a nossa experiênci"a--tãmbém possa ser vitoriosa·. Pessoalmente, nãn tenho
nenhuma dúvida de que vamos colher frutos promissores da
reunião- desses países. Esperamos que, nu-m momento não
tão longínquo, possamos também trazer os países hoje envolvidos com o Pacto Andino para esse grande mercado litinõ-americano. Parabéns a V. Ex•
-
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'''Em 1945, ·Pompeu.. de Sousa conspirou com o Gener~J
mente anárquico- e -c:ria"tlvo para exercer qualquer ProfisSão
que não lhe proporcionasse o riso, a ação imediata e o contato Cristóvão Barcelo_s para a derrubada do Estado Novo. Em
com a coletividade; era excessivamente ab~rto e ~combativo 1950,_ç_qnspirou com o Ge11erai Çanrobe_rt contra a posse de
para ignorar as ativldades de comunicador e de homem pú- Getúlio. Em 1954 foi urna eSpécle-de Presidente da República
do G_a_le-ão, orientando politicamente os coronéis da Aeroblico.
No Rio; após rápida passagem peiã-FOiba C3rioC~, empre- náutíca que caçavam o assassino do Major Rubem Va_z.._ Em
gou-se no Diário Carioca, onde faria seu tniinpolim para mo- 1955 coriSpirou c-o-tá o Genêral Lott; de qúein -foi porta-voz,
dernizar e revolucionar a imprensa brasileira. Na seção de e fjçou com Jusceljp.o e)a.ngo. Em1961, tentou.armar resistênnoticiário lntemaciõriãl daQuele periódico, onde trabalhó"u por cfa popular_ cOntra o golpe militar."
muito tempo, encontrava sempre um jeito de incluir, nos InforDestacou, ainda, o col~.mista, a capacidade de Pompeu
mes sobre a guerr?~ farpas__ ~!ltr? o Governo Ge_túHo Vargas. de "assumir e entregar-se de todo, a qualquer coisa e a cada
Convidado para trabalhar no programa Voz da América,_fic_ou momento"_ Também Evandro Carlos de Andrade, que trabanos Estados Unidos até o fim do collllitO mUndial. Ao retor- lhou com Pompeu de Sousa no Diário Carioca, quando estabenar, percebeu o quão e_stava atrasada a nossa imprensa em leçerÇUIJ_dur~doura amizade, deu o_seu testemunho: ''Pompeu
relação aos meios de comunicação americanos, e as in:Ovaçõês era um homem de paixões. Lançava-se, ·quixot:esco, contra
que promoveu no Diário Carioca- onde foi_chefe. çle -r~dação o adversário do dia, impelidO por ódio tão radical quanto
e depois diretor- foram po-nto de partida para total reformu- passageiro".
-- -·
lação no jornalismo brasileiro.
O iorn~lista atribuiu a Pompeu um "ódio tão radical quanCita~se o nome de Pompeu de Sousa, com fre_qüência,
to passageiro": isto explica por que sua morte foi lamentada
quando se pretende referir ao pioneiro emprego, ·no Brasil, por políticos de partidos e ideologias os mais díversos, em
do lead, do sublead e da pirâmide invertida. ~écnicas jorna.- coro com os jornal\~_tas, com os intelectuais, com os artistas
lísticas ainda hoje de amplo e disseminado uso_. Mas sua contri- e com a gente simples do povo. Alguns episódios ilustram
buição foi além, estende_u-se à confecção dos ~ít1:1-los, que até bem .!i ~ª"neira de ser~de Pompeu. Há dois anos, tendo a
então não tinham dimensões previamente aete_rminad~s._ à imprensa veiculado que a ocupação de um imóvel funcional!
mudança na linguagem, visando ã coçaunj,caç_ãõ ÍÍli.ediata.çqm a que tinha di_reito, estava gerando descontentamento entre
os parlamentares, escreveu longa carta a um jornal brasiliense
o leitor, enfim, ao tratamento global que se dava à notícia.
As atividades do Pompeu jornalista e do Pompeu homem para manifestar sua estranhezª'_ e esçlarece_r, d~talhadamente,
públíco não se podiam dissociar. Ativistapolítiêodesde JoVem, o que se ·passava. E assim concluía:
"Qesculpando-me pela lçmga extens4o dessa carta que
foi um dos fundadores d~_ UDN, com destac_ada ~~uação na
chamada ala "Esquerda Democrática''. Mais tarde, partici- julguei, e~tr~tanto,__indispensável, para atender ã obrigação
paria também da fundação do Partido Socialísta Brasileiro. que sustento, já que o homem público tem, diante do povo
Por ocasião da candidatura de Juscelino Kubitschek à Presi- que ele representa, de viver às claras, mesmo em sua vida
dência da República, abandonou a UDN e tornou-se jusceli- pa~ticular- agradeço antecipadamente a sua publicação, que
nista - não por alguns meses, fisiologicamente, mas pelo estou cer_to merecer das tradi~ões de boa ética de seu jornal".
resto da vida, e de acordo com o seu jeito de ser: de corpo
O compromisso com o leitor e com o interesse coletivo
e de alma.
era, como s~ vi! L condjç_ão inax:redáv~L. no seu.. entendimento,
Combateu o Presidente Jânio Quadros com a mesma vee- " para o exercício das funções políticas. Por isso é que correu
mência COm-que-combatera Getúlio Vargas. Convidado pelo sempre contra o tempo, queria trabalhar sempre e fazer o
saudoso Tancredo Neves, com quem também polemizara pot:_ máximq possível pela coletividade _euquanto durasse o seu
muitO téinpo, foi seu porta-voz na nossa breve experiência mandato.
_ ·~_
..
__
parlamentarista. Deixando o Palácio, foi um doS fuOdãdOres
Essa vitalidade não arrefeceu após a promulgação da Carda Universidade de Brasilia, até que sua cassação, pelo Ato ta Magna. Em artigo publicado no Jornal de Brasflia, em
Institucional no 5, o excluiu das atividades públicas.
julho de _1989, conclamava os parlamentares a complementar
Enquanto teve cassadas suas prerrogativas políticas, foi a Lei Maior, elaborando e votando a legislação infraconstieditor de fascículos da Editora Abril, em São Paulo, e depois tucional ainda pendente: "Cumpre, portanto, e urge, agora,
·
que Iegisle!JIOS. ~rn yinte __e. dóis Illeses d_e_ trabalho fizemos
chefe da Sucursal da revista Veja, Em Brasilia.
Em 1985, já ahistiádó~ e convidado pelo Governadqr .:[osé _ a Co_nstituição; restain_-nos pouco mais de dezesseis meses
Aparecido de Oliveira, retornou à vida púbJica, como Secre~ para ~mpl~!á-la com 9s instrumen~o~ que_ Ih~_ dêem perfeita
tário de Educação do Distrito Federal. Fundador do_Díretório.- ~prOnta operacionalidade".
Regional do PMDB, em Brasfli?, elegeu~_s~_Senador CQ_nstiProt.estando con,tra o excesso de medidas provisóriastuinte por aquela sigla. Descontente com os rumos tornados._ "uina anQmalia _que nos tem imposto um regime de trabalho
--forÇado, na tramitação desses monstreHgos" ~. s.alientava
pela agremiação, iria filiar-se mais tarde ao PSDB.
Sua última atividade como _hom~m_público, para nõssa então a necessidade de "completarmos já a essencialidade
honra, foi exercida no Senado da República, com brilhantismo de nossa Carta Magna, ou, desde logo, teremos falhado ã
e dignidade. Não conseguindo se reeleger, preparaya, aos missão histórica que -o nosso povo tão honrosamente nos coasetenta e sete anos, com muita disposição e a cabeça repleta feriu"~
de sonhos, sua volta ao magistério.
.
__
~ua participação atuante, na Assembléia Nacional ConstiNão só os cargos e funções que exerceu aó longo de tui.qte, confirma -suas palavras. Foi suplente da Subcomissão
sua vida, mas também os episódios de que participou, bem da União, Distrito Federal e Territórios e da Comissão de
como sua atividade cotidiana, atestam o vulcão que foi Pom- Organização do Estado; foi titular da Subcomissão da Ciência
peu de Sousa. O jornalista CarJos Castello Branco, em comq- e TeCnologia e dil CC,-munica,ção; da Comissão _4a .fami1ia,
vente crónica publiCada no )orr:ial do Brasil, dias ª-PÓS S!la da Educa_ção, Cultura e Esportes; e ainda da Ciência e Tecnomorte, citou alguns e:x:ernplos.
logia e sfa Comunícação. Participou de 92% das votações ge-
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concorrência com os bancos particuliues, voltados unicamente
para o lucro e a rentabilidade -, ainda assim o Banco do
Brasil apresentou lucro, em valores não corrigidos, de Cr$43
bilhões ao final do último ex~rcício. Mes~o sendo__ o responsável por 64% do crédito concedido à agricultura, e mantendo
estar da população urbana"; e, como ·maior contribuição, a agências nos mais longínquos rincõe$, o Banco cj.o Brasil acomelaboração do capítulo da Comunicação Social, reafírmando panhou nas últimas décadas o processo de modernização e
uma vez mais a indissolubilidade do homem público e do aumento da _eficiência por que passaram os grandes bancos
jornalista. Deste capítulo, orgulhava-se especialmente com do País.
o parágrafo primeiro, <fue representa um avanço na nossa
Entretanto, o estrangulamento dos bancos oficiais já vem
história constitudonal:
de longa data, e o Banco do Brasil tem méritos inquestionáveis
"Nenhuma lei conterá dispositivo- que pOssa constituir· pOr" mail: ter alta qualidade de serviços e conseguir crescer em
embaraço à plena liberdade de informação jornalística em seara tão desfavorável. Após a Reforma Bancária de 1964,
qualquer veículo de comunicação social."
que estabeleceu o sistema financeiro em nível nacional, alteDeixou viúva Dona Otília Pompeu de Sousa Brasil. Dei- rou-se toda a estrutura das instituiçõeS cn!ditícias_, com maior_
xou órfãos os filhos'Luciana, Ana Elizabeth, Sónia, ROberto, oferta de serviços à _clientela e informatização mais generaAna Lúcia e Ricardo; mas deixou, sobretudo, um legado moral lizada. Observou-se também, a partir de então, forte concene intelectual que é motivo de orgulho para os descendentes tração de capitais, com a formaçâo de grandes conglomerados,
e para todos aqueles que o conheceram e o estimaram.
e redução da participação estatal no setor: os bancos comercüiis oficiais, Cjue de-tinhàm 41,4% dos empréstinlos em 1965,
O SR- PRESIDENTE -(Caríos De'Carlf) - Concedo a tiveram esse percentual reduzidO para 35,9% em 1987; no
palavra ao nobre Senador Nelson Wedekin.
caso do Banco do Brasil, seu percentual caiu de 23,5% para
17% no mesmo período.
O SR. NELSON WEDEKIN (PDT - SC. ~Proriuncla ~o
A reforma de nosso sistema financeirO;-adotada em meio
seguinte discurso.) -Sr. Presidente, Srs. Senadores, a Comis- a pressões de organismos internaci_onaiS, como o FMI e o
são Parlamentar de Inquérito, instalada pelo Congresso Nacio- BIRD. abre ao capital internacional a padicipação nesse setor
nal para examinar o processo de esvaziamento do Banco do altamente cobiçado. Desde 1987, quando o BIRD acenou
Brasil, vem apurando fatos da maior gravidade que, golpeando com u-m empréstimo de 500 milhões de dólares, nossas autoriaquela instituição quase bi-secular, golpeia também, de forma dades vêm desregulamentando a economia c implantando o
contundente, a sociedade brasileira. Podem os desavisados propalado liberalismo. O Banco Mundial, na ocasião, apreou mal-informados acreditar que as denúncias sobre essa ques- sentou suas propostas, que incluíam o fim do crédito agrícola
tão resultam de sentimentos corporatívistas ou de mentali- subsidiado, a liquidação e privatização dos bancos estaduais
dades estatizantes. Esse radocfnid perfunctóriO, -no entanto, e a eríaçáo do banco múltiplo.
não resiste por muito tempo à análise-crítica diante da concateÉ interessante notar que os bancos múltiplos, hoje conação dos fatos que perfa'Zem esse· intrincãdo jogo de inte- muns em todo o País, podem ter a particípação de até 30%
resses.
do capital estrangeiro, o que a atual legislação não permite
Tal ameaça é tão grave e tão- iniiriefl.le que sua denúncia em relação aos demais bancos comerciais. É interessante obe sua rejeição requerem ~o- Cdhcu-rSO de todos os brasileiros servar, também, que os dirigentes do FMI e dos países ricos
conhecedores do papel que representa essa entidade na vida de modo geral são adeptos daquela sentença: "Faça o que
nacional. Eis aí por que venho a esta Tribuna engrossar o eu falo, mas não faça o que eu faço". Esse f_ato é particucoro dos defensores do Banco do Brasil - uma instituição larmente notório quando recomendam suprimir o crédit9 agrísímbolo da nossa autonomia, da nossa soberania e do nosso cola subsidiado, enquanto eles próprios, em seus países, dão
desenvolvimento.
·
à agricultura tratamento privilegiado, com subsídios muito
A reforma administrativa que ve-rrc sendo implantada no mais elevados do que os que vínhamos praticando. A fome,
banco é apenas uma etapa da reforma de todo o sistema Sr. Presidente, não os preocupa, a menos que ocorra dentro
financeiro Ifilcioi1al, e atende às pressões-de organismo~ inter- dos limites de seus territórios.
Algumas das sugestões do BIRD foram integralmente
nacionaiS-iriteressados em ampliar os espaços do capital estrangeiro na nossa economia. Além do fechamento de numerosas acatadas, e outras têm sido implementadas gradativamente.
agências e de maciças demissões, agravando o desemprego A política de privatização, debilmente executada no Governo
e a recessão, essa política reduz a participação, no setor credi- anterior, fortaleceu-se com o -Plano Collor I, e as novas diretfcío; de uma instituição que- teril tradição "histórici -de bons trizes políticas determinaram o esvaziamento de funções, o
serviços prestados ao homem do campo e papel relevante fechamento de agências, o corte de gsstos com pessoal nos
como agente fomentador do nosso-desenvolvimento. _
bancos oficiais.
Acontece, Sr. Presidente, que nesse momento, em que
Sr. Presidente, Srs. Senadores: a eficiência de urna instié "moderno" critic3r o Estado, poucos se dão ao trabalho tuição oficial não pode ser medida com os mesmos parâmetros
de separar o joio do trigo. Os apóstolos do neoliberalismo utiliZados para uma empresa privada. Ao julgarmos os resulinduzem multidões a acreditarem que a iriiCiãtiva -priV:ida é tados do Banco do Brasil - aliás, sempre positivos -, não
a solução para todos os males. No entanto, quem tiver um podemos deixar de levar em conta o papel que essa instituição
míniritó de discemiment:O-óbservará que o Banco do Brasil, representa, como agente social e como propulsor do desenvolalém de não representar ônus para a União, tem sido o prin- vimento económico.
cipal instrumento para a execução de suas políticas de desenÉ preciso considerar, portanto, o volume do crédito agrívolvimento. E mais, cumprindo importante papel na promo- cola concedido pelo Banco do Brasil; é preciso considerar
,ção de nosso desenvolvimento- apesar da desvantagem na a sua presença nas pequenas comunidades. Sem ele, milhões
e íncluídas no texto ConstituciOilaL
Dos projetas de lei e emendas que apresentou, pode~se
destacar o Estatuto das Cidades, com o fim de dar ao poder
público ''os instrumentos necessários para aSSegurar o bem-
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de brasileiros, agricUltores, pequenoS-Comerciantes e corren.:
tistas comuns não teriam o acesso ao crédito, à- cobrança c
a tantos outros serviços bancários que não propiciam grandes
lucros, mas que têm uma função social da maior importância.
Considerados esses_ fatores, o Banco do Brasil não vai, em
absoluto, saltar do prejuízo para o lucro, mas tão-somente
elevar os se os c_o_cficientes de lucro e rentabilidade.
O esvaziamento dos bancos oficíais, em especial o Banco
do Brasil, tem várias cOnseqüências, e a principa~ delas éa lacuna que já se está observando quanto· ao papel q~e tradicionalmente representa, da própria iritermediação financeira
e de fomento das atividades produtivas. É_de se registrar,
a propósito, que ·a busca da rentabilidade e o enxugamento
de despesas têm levado a maioria dos estabeleciment~s bancários a fechar agências_ e selecionar com maior rigor a clientela,
inclusive com exigência de saldo médio. Com isso, são cada
vez maiores as dificuldades de acesso aos serviços bancários
pela população de menor poder aquisitivo.
O setor agropecuário serã-, certamente, o que mais acusará ã ausência do tradicional financiador. Ao fechar as pequenas agências do interior, o Governo está na realidade, impedindo o acesso do homem do campo ao crédito agrícola. Os
bancos privadas não têm a menor vocação ·para cotfer -nscos;
e na prática acabam atendendo o agricultor com juros de
mercado, bastante_ superiores aos 9% definidos em lei.
Ao mesmo tempo. o Gove-rno anuncia a criaçãc:_. de um
Banco Rural ou Banco de Crédito Cooperativo, desprezando
a obviedade dos fatos: o Banco do Brasil é o nosso Banco
rural. Ao pretender que uma nova entidade substitua tais
funções do Banco do Brasil, as autoridades governamentais
estão··íJesprezando, a tecnologia por ele acumulada durante
longo tempo, concernente à carteira de crédito rural. Estão
desprezando, também, a capacidade de trabalho de 51 mil
servidores bem treinados e a capilaridade de mais de_ trê_s
mil agências espalhadas por todo o nosso território.
E chegada a hora de se questionar que interesses há por
trás desse espúrio processo de esvaziamento. Da mesma forma, é de se questionar a·rcpetida ação do Governo em relação
à agricultura, com a liberação de recursos insufiCientes,_ e
tardiamente. Os_recursos· (Jüe v-amos ·gastar ri~ _iJ11port~_ção
de produtos alimentícios básicos_~ arroz, mi~ho, feijão, trigo,
carne, leite a até soja -estaria-m proporcionando melhOres
resultados se tivessem sido empregados na carteira agrícola.
Os resultados dessa política suicida aí estão: uma brutal queda
da produção de grãos, de 71,7 milhões de toneladas, em 1989,
para 56,1 milhões no ano passado e 56,7 milhões este ano.
A miopia que o Governo vem revelando _em relação à
agricultura, incluindo-se aí um __ dos esteios do setor, que é
o crédito agrícola, permite desconfiar de falta de patriotismo
descaso ou completa incapacidade administrativa. Enquanto
os países mais ricos mantêm políticas de proteção à agropecuária, o Brasil, com 30,7-% de sua população infantil sofrendo
de desnutrição crónica - dados oficiais - , abandona o seu
setor mais competitivo. Agora, ao ímportar alimentos básicos,
ii.ós estamos, em última análise, subsidiando os agricultores_
de outros países, em vez de proteger o produtor brasileiro.
O conjunto de manobras na nossa política intema;sejana área financeíra Ou agrlcola, ou na economia em geral,
vem atendendo muito mais Os interesses estrangeiros do que
os anseios de nossos compatriotas. OUtra n<icfte-m sido a conclusão daqueles que acompanham a CPI que examina o esvaziamento do Banco do Brasil, e que tem revelado fatos muito
preocupantes. A pressão internacional sobre nossa política

económica é mais do que palpável, chega a ser notória. No
entanto, quem denuncia esses fatos é taxado de arcaico e
estatizante, porque o "moderno" é entregar todo o património
da União, a qualquer preço, para a iniciativa privada, ávida
por maiores lucros, o "moderno", na visão neoliberalista que
entre nós se pretende implantar, é sufocar as instituições ofi~
das- mesmo aqueles_ que têm respeitabilidade e que tradiciona!ment~ prestam bons serviços - para dar lugar ao capital
estrangeiro.
A ingerência internacional em nossa política inteiria, Sr:
Presidente e Srs. Senadores, não é fruto de mentes fantasiosas
nem de complicadas elucubrações. Em recente depoimento
na CPI do Congresso- Nacional, o presidente da ANABBB
- A~sociação Nacional dos Funcionári_os__do Banco do· Brasil,
João Bot~lho, denunciou que os nossos credores utilizam a
questão da dívida externa para assegurar o domínio do nosso
-mercado financeiro. ·
o

Botelho reproduziu para a CPI parte de um relato do
Subsecretário para Assuntos Internacionais do Departamento
do Tesouro dos Estados Unidos, David Mulford. Interpelado
por membros do Grupo de Trabalho Sobre -competitividade
Internacional, em depoimento na Câmara dos Representa·rites, Mulford confirmou utilizar a dívida externa da América
Latina como instrumento de pressão para ampliar a participação em nossos mercados:
- -"O tesouro já ínsiste, especiãlmente por meio do FMI
e -do Banco MUitdial, onde os_ empréstimos para esses países
eStão sendo negociados, de modo que as refonnas que essas
nações façam para melhorar suas economias incluam reformas
no setor financeiro que abram os mercados", disse Mulford.
E completou: "Achamos que o FMI e o Banco Mundial são
os melhores instrumento~.- para exercermos o poder de pressão,
por quanto as reformas estão sendo negociãdas por uma instituição internacional que lhes está concedendo recursos em
troca dos quais eles estão ateridendo certas condições,"
Sr. Presidente, Sfs. Senadores; essas, declarações não
são produto da imag_in-ação. Estão c_Çu1Substanciadas em. documentos_ oficial da __ Çâmara dos Rf!presentantes dos Estadqs
Unidos. Da mesma forma, os Relatóri9_s do FMI/Banco Mundial, de 1979 e 1983, Oão são obras de_ficção, e suas propostas
são de conhecimento geral. Ao condicionar um empréstimo
setorial para a agricultura, em 1983, no valor de 500 milhões
de dólares, o FMI apresentou diversas exigências, por eufemismo_ tratadas como "propostas": desregulação do crédito
ru_ral, maior privatizaÇão, supressão dos subsídios no financiamento agrícola, e planejamento ag~í;:oia. Todas ela_s foram
ou estão sendo atendidas, em detrimento dos interesses nacio~
nais. Na área bancária, especificamerlte, propós a unificação
dos orçamentos monetário e fiscal; a transferência da administração da dívida pública do Banco Central para o MhiiSférlo
da Fazenda (hoje, da Economia); e a extinção das funções
de fomento do Bancq central, eritre o-u~ras inedidas. Também
aqui não há mistériO: tudo se fez para agradar ao Fundo,
embora devamos reconhecer a validade e o acerto de.uma
parcela dessas decis~~~·
_
.. _ .
__
Como se pode ver, estamos atendendo aos interesses externos com uma prontidão que jamais se dispensou aos interesses nacionais.
Não quero fazer deste pronunciamento um libelo indiscriniiOado, nem tampouco espargir sentiinentos xenófagos. Não
se trata disso, mas sim. de defender o que é justo, o que
é correto, o que se revelou eficaz. NãO se trata de restaurar

6516 Sexta-feira Z7

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II)

Setembro de 1991

o gigantismo do Estado, mas de respeitar o trabalho daqueles

Porto, e o Engenheiro Gilberto Barreto, 'a quetn tive a honra

brasileiros que edificaram uma instituição eficiente, produtiva,

de suc-eder".

historicamente voltada para o fomento da atividade rural,
que atende aos pequenos e médios empres-ários, que exetce
importante fuitção social nas localidades longínquas e dá a
milhões de brasileiros a guarida que estes não-encontram junto
aos bancos privados - e que, além de tudo, ainda dá lucro,
graças à compctêncía e a seiícdade do seu quadro funcional.
Sr. Presidente, Srs. Senad_ores, há momentos em nossas
vidas em que a hesitação é imperdoável. Este é um deles.
A convivência pacífica enfre-ãs -n-ações não implica a sujeição
de uma aos interesses de outras. A convivência entre c3pital
privado e estatal, entre entidade públicas e particulares, não
só é po-ssível como é até recomendável. Toda a questão resume-se em usar a capacidade de dicemimento para fortalecer
o que é bom para a sociedade e em reduzir ou extingUir
o que é nocivo.
Q Banco do Brasil é um símbolo, uma das referências
básicas da nacionalidade. É uma parte do Brasil que dá certo,
e _a bem da verdade_ deve-se reconhece_r que dava ainda mais
certo quando não estava aprisionado_ na camisa-de-força do
Ministério da Economia, que extrapola o seu poder de supervisão~
Por todos esses motivos é que devemos lutar para estancar
o processo de esvaziamento dessa secular instituição, para
defender os seus 51 mil funcionários e seus milhões de clientes
espalhados por todo o território nacional; mas, sobretudo,
para preservar o maiOr instrumento de que dispõe o Governo
na promoção do nosso deserivolvimento económico _e_social.
Muito obrigadoJ

Em seu discurso de posse,-o Dr. Carlos do Rego Vilar
destacou um ponto que está a merecer a atenção de todos
nós. Trata-se da vinculação do Porto do Recife à Corriparihia
Docas do Rio Grande do Norte, o que ocorre desde a extinção
da Portobrás. Creio, tanto quanto o novo Diretor, que a· conquista da autonomia é fundamental para o melhor gerenciamento do terminal pernambucano. Aliás, o novo administrador do_ Porto do~_Recife, em discurso, situou· a questão
ao dizer:
"Cabe às autoridades políticas de Pernambuco estenderem às mãos ao Porto do Recife, para que juntos possamos
fortalecer a economia do Estado, numa sincronia perfeíta:
governo, trabalho e crescimento", disse ele. ~·o Porto do
Recife não pode prescindir da ajuda da classe política; em
contrapartida, dada a sua condição de órgão que traz consigo
o orgulho de ter sido o berço da cidade do Recife, espera
das autoridades a oportunidade para opinar s-obre o projeto
e revitalização do bairro do Recife, pois, não obstante o nosso
orgulho em fazer parte da história, no mi11ido moderno não
se pode viver apenas de saudosismo."
Siri~o-me à vontade para externar que estou solidário
com esse posicionamento. Faço-o não apenas na qualidade
de Senador eleito pelo povo de Pernambuco, mas também
como alguém que, quando no exercício do Governo Estadual,
na gestão do Ministro dos Transportes Eliseu Rezende, lutou
para a execução dos trabalhos que eritão se realizaram no
sep.tido de reaparelhar o Porto, modernizando-o, e dando-lhe
melhores condições de funcionamento.
_
Uno, pois, a minha voz a de todos aqueles que entendem
O SR. PRESIDENTE (Carlos· be'Carli) - Concedo· ·a . ser- O Porto do Recife um importante elemento fortalecedor
palavra ao nobre Senador Marco Maciel.
da economia pernambucana. Como tal, ele é merecedor da
atenção e do apoio das autoridades da área.
De minha parte, reitero o compromisso de estar ao lado
O.SR. MARCO MACIEL (PFL- PE. Pronu!lci<U> ~e
dos que querem ver o Porto do Recife cada vez niais empeguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores, tenho a
satisfação de registrar, neste momento, a posse do novo Direnhado na busca da eficiência, do constante aperfeiçoamento,
de níveis operacionais compatíveis com_ os maiôtes·e-m:elhores
tor do Porto do Recife, Dr. Carlos do Rego Vilar, ocorrida
no último dia 18 de setembro. Economista, há dezesseis anos
portos brasileiros. Nesse sentido, entendo ser imperiosa a
transferência de seu controle ao EstadO de Pernambuco.
trabalhando na empresa, o Dr. Vilar era até_ o momento o
Os portuários pernambucanos, desde os ~empos do Louresponsável pelo setor administrativo do Porto.
riv-al Almeida Castro, á demonstraram uma inegável compeO novo Diretof-fiOssui as credenciais necessáriaS para
tência no- ttãbalho executado no Porto, Da perfeita interação
a correta administrãÇão do quase centenário Porto do Recife,
tão profundamente ligado ã história da cidade.
entre Governo e Trabalho resultou seu crescimento. Preservando suaS conquistas, ele quer e pode se expandir. A autonoA solenidade de posse do novo administrador reuniu as
mia há de ser a mola propulsora para a consecução de tão
autoridades do setor cm Pernambuco, como o representante
do Departamento Nacional de Transportes Aqua\ilãtios (DN- elevados objetivos.
Era o que tinha a dizer. (Muito bem!)
TA), Guilherme Paulino; do representante do Governador
Joaquim Francisco, o SecretáriO Roberto- Viana; à-SecretárioO SR. PRESIDENTE (Ale-xandre Cosia) -A Presidência
dos Transportes de Pernambuco, Tales Maurício; o representante da Secretaria Nacional dos Transportes, HiláriO Pereira; convoca sessão extraordinária, a realizar-se, hoje, às 18 horas
-sindicalista, agentes de navegação, comandante da Capitania- e -30 minutos, com a seguinte
dos Portos, portuárioS de Recife, Natal, Paraíba e Maceió,
entre outros. Compareceram, também, os Deputados Estaduais Geraldo Coelho e Natalício Mendonça.
ORDEM DO DIA
Como bem salientou o Dr. Milton Pires de-Souza, que
esteve à frente do terminal nos últimos seis anos, o Porto
do Recife encontra-se hoje saneado, inclusive apresentando
I
superávit em custeio, necessitando apenas de alguns ajustes
REQUERIMENTO N• 609, DE 1991
para transformar-se num porto ideal. Aliás, disse ele, "isso
não se deve só ao mérito da nossa administração, mas, e
Votação, em turno únicO,'" do Requerimento n~ 609; de
principalmente, ao trabalho dos meus antecessores, o Coronel 1991,_ de autoria do Senador João França, solicitando, nos
Walter Moreira Lima, que por oito anos administrou este teíiribS regimentais; a transcrição, nos anaiS dó SeriãdO Fede-
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ral, da matériã. pUblicada no Jornal do Brasil, edição de 17
de setembro do corrente ano, intitulada "Fazendeiros amea--- çam deixar Roraima".

Ata da
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O SR. PRESIDENTE (Cãrlos De'Carli)- Está enceirada
à sessão.
-- --(Levanta-se a sessão às 17 horas e 55 minutos.}

Sessão, em 26 de setembro de 1991

P Sessão Legislativa Ordinária, da 49~ Legislatura
-EXTRAORDINÁRIA Presidência do Sr. Alexandre Costa
As 18 HORÁS E 30MiNUTOS,

SENTES OS SRS. SENADORES

ACHAM-sE PRE,
. ... .
- .

- Abdias do Nascimento -Affonso Camargo- Albano
Franco - Alexandre Costa - Alfredo- Campos - Almir
Gabriel- Aluízio-Bezerra- AmazoninOMendes --Amlr
Lando - Antônio Mariz- Aureo Mello - Beni Veras Cádos ·ne'Carli .:_·-césar DiaS-- Chagas R9drigli,es.-:- Ci4
Sabóia de CarvalhO - COutinho Jorge __: Dario Pereira Dirceu Carneiro - Divaldo Suruagy - Eduáfdo-Supllcy Elcio Álvares - Esperidião Amin - Epitácio Cafeteira Fernando Henrique Cardoso- Francisco Rollemberg;-_ Garibaldi Alves - Gerson -Caiitata - Gulherme Palmeíra Henrique Almeida- Humberto Lucena- Iram Saraiva Irapuan Costa Júnior - João Calmon - João França_Jonas Pinheiro- Josaphat Marinho- José Eduardo- José
Paulo Biso! -José Riclia- José Sarney- Júlio Campos
-Lavoisier Maia- Levy Dias- Louremberg Ni.me? RÕcha
- Lourival BaptiSta - Lucídio Porte lia - Magno Bacelar
- Mansueto de Lavor - Marco Maciel - Mário Covas Marluce Pintó __:_ Maurício Corrêa - Mauro Ben_evides Meira Filho - Moisés Abrão - Nabor Júnior - Nelson
Carneiro- Nelson -Wedekin - Ney Maranh:l.o-,- Odacir
Soares -Onofre Qlúnãn'~~--O"ziel Carneiro-_:____ Pe'dro -Simoil
- Raimundo Lira - Ronaldo Aragão - Ronan Tito Valmir Campelo- WilsOn Martins-:- TehpO Viei~~-=- Teotô~
nio Vilela Filho.

=-

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa)
A lista d-"
presença acusa o comparecimento de 71 Srs.__Se_nadores._Havendo número regimental, declaro aberta a se-ssão.
Sob a proteção de Deus, iniciamos nosSos trabalhos.·
O_ Sr. 19 Secretário procederá à leitura do Expediente.
É lido o seguinte:
EXPEDIENTE
PARECERES
PARECER N• 368, DE 1991
(Da Comissão Diretora)
Redação final do Projeto de Decreto Legislativo
n' 106, de 1991 (n' 11, de 1991, na Câmara dos Deputados).
A Comissão Diretora apresenta a redação fíilal do Proje1o
.de Decreto Legislativo n• 106, de 1991 (n• 11, de 1991, na

Câmara dos Deputados), q~e aprova o ato que outorga perinissão à Rádio A Voz do Sertão Ltda. para explorar serviço
de radiodif~são sonora na cidade de Afogados da Ingazeira,
Estádo de Pernambuco.
Sala de Reuniões da Comissão, em 26 de setembro de
1991. .....:... Mauro Benevides, Presidente - Iran Saraiva -,
Alexander Costa, Relator - Beni Veras.
ANEXO AO PARECER N• 368, DE 1991.
Redação final do Projeto de Decreto Legislativo
D! 106, de 1991 (n' 11, de 1991, na Cãmara dos Depu·tados).
Faço saber que o Congtessü" Nacional aprovou, e
eu,
, Presidente do Senado Federal, nos termos do art. 48, item 28, do Regimento Interno, promulgo
o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO N•
, DE 1991
AproVa o ato que outorga permissão à Rádio A
Voz do Sertão Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora na cidade de Afogados da Ingazeira, Estado
de Pernambuco.
Art. 1o É aprovado o ato a que se refere a Portaria
n9 198, de 20 de outubro de 1989, do Ministro de Estado
das Comunicações, que outorga permiSsão ã Rádio A Voz
do Sertão Ltda. para explorar, pelo prazo de dez anos, sem
direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em
freqüência modulada, n-a cidade- de Afogãdos da_ Ingazeira,
Est~do .d.e Perna~!Juco.
_ _ .
Art. 2o Este Decreto.Legislativo entra em vigor na data
de sua publicação.
PARECER N• 369, DE 1991
Da Comissão de Assuntos Econômicos sobre o Pro~
jeto de Lei do Senado n9 93, de 1991 (Complementar)
que "dispõe sobre as imunidades tributárias referentes
às instituições de educação e de assistência social, sem
fins lucrativos".
Relator: Senador Nabor J•ínior
I - Introdução
O Projeto em exame visa regulamentar) em parte, -a alínea
a do incisp_VI, do art. 150, da Constituição Federal de 1988,
no que tange às irrHmidades tributárias das instituições de
. educação e de assistência social, sem fins lucrativos.
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e) a necessidade de ·~ssas entidades.. c.umprírem certas
tributárias, que permitam ao Estado a verificaç_ãó .
_
do atendimento às _condições exigidas.
Tais condições estão atualmente consubstânciadas no artigo 19 do Código Tributário Nacional em vigor (Lei 5 .172/66).
2 - Da Constitucionalidade
2.1 --Aspectos Intrínsecos
3 - Do Exame da Proposição
O Projeto de Lei Complementar sob apreciação indica,
Por se tratar de lei complementar, exigida_ pelo texto
constitucional, a matéria é de competência da União e sujeita em seu art. 1~, as condições a ser observadãs pelas entidades
à apreciação do Congresso Nacional, nos termos~ do art. 48 em questão, para que possam estar imunes aos impostos incident~s sobre seu patrimônio, suã.s rendas e seus serviços.
da Constituição Federal.
- · ··
A iníd3tiV3. parlamentar está prevista no art. 61 da Carta.- _--- -- -Reproduz as a tua is disposições, aperfeiçoando-as, e obedece aos cârioi:tes tradicionais para o reconhecimento da imuniMagna, sem restrições.
Por conseguinte·, sob a ótica intrinsi::cane_nlé coiís.tihJCió- dade, ao estabelecer: a) forma de constituição das referidas
nal, o projeto de lei em exame deve ser apreciado no âmbito eritidades; b) as proibições de distribuírem qualquer parcela
desta Comjs_são e prosseguir em sua tramitação no COngresso de seu património de seus recursos; c) a obrigatoriedade de
aplicação dos recursos na manutenção de seus objetivos; d)
Nacional.
a destinação de seu acervo patrimonial à entidades congê2.2 - Aspectos Extrínsecos
neres, -em caso de extinção; e) o cumprimentO de obrigações
O disposto no art.150 dil Cons_tituiç~ão Federal, seguindo tributárias acessórias, destinadas à Verificação das-demais cori_ __
_
_
a tradição republicana, de,imita, com aperfeiçoamento, as dlções~
Traz, no entanto, regra discrímln-atóiia àó -de-terminar,
garantias dos contribuintes face ao poder coercitivo de cri~r
na alínea do _citado art. 1('' obrigatoriedade de registro em
e exigir tributos,_ atribuído ao Estadq, ~-- ___ _
_
Em seu inciso VI, o referido artigo da-Cons_tituiÇão Fe.de~ órgão ·govetnamental.
ora, ·numa época de desregulamentação das- ativid3de
ral veda à União, aos Estados e aos Muriicípios instítuir impoStos sobre o património, a renda e os se~ço-s uns dos outros estatais é incabível exigir-se proci::dimentoS_car_tQriais pãrã. 'que
-(alínea a), bem com dois partidos políticós-,""entidades sindicais qualquer direito seja exercidO.
Por outro lado, em seu art. 2~. a proposição, visando
dos trabalhadores e das instituições cJe éd4_cação e assistência
defi~lr de forma precisa o alcance da imunidade tributárja,
social, sem fins lucrativos (alínea "c").
_ ---~~g-~~.-~f~!lS_t_ituição_f_ederal de 1988, a tradiç_ão republi- deixou de atender a certos mandament_os CoilStitúcioilãi!i; ou
cana, advinda diSC::re--a C3i:fá-de.18"9_1; ãO-estabere-cer-;-âié~m seja,- de qw: ela é aplicá~·el ao patrimôn-i0;-r8nda: e aos serviços
de imunidade recíproca o alcance pela tributação das entidades das entidades em questão, desde que relacionadas somente
que se prestam a auxiliar o Estado em algumas de suasJunções CO!fl as fina~idades essenciai~ ~e tais entidades (grifamos),
por força do disposto no§ 5~> do decantado dispositivo Constitu:.
, __
essenciais {educação e de assistência social).
No que é inerente a tais instituições, o textO cOilslituc_io_nal ciónal (art. 150 da Constituição Federal).
E"'que, além de visar à conce_ssão de Jm.unidade ao patriremete à lei a fixação das condições para o reconhecimento
da imunidade tnb_utárj~, ~Q dispor, no art. 150, VI, "c" in mól}i01_ às rendas e aos serviços não relaciOO.ados com as ativifine, da ConstituiÇão de 1.988, que devam ser "atendidos os dades essenciais; preteride-se tanttiém inch.iii' os írripostOS incidentes sobre a produção e o consumo (no caso o Imposto
requisitos da lei".
Há, por conseguinte, que estabelece_r":'se os requisitos que sobre Produtos Industrializados e o Imposto Sobre Circulação
tais entidades devam satisfazer para ficarem imunes à incidên- de Mercadorias e ServiçOs), na-s instituições. Assim,· está.r-·
cia tributária quanto ao _seu_ património, rendas e serviços. se-ia:
a) pretendendo ampliar a concessão constitudonal 1 por
Isto porque, além da exigência constitucional de nãq_poderem
ter fins lucrativos, deve a lei cuidar para qUe tais instituições via imprópria (por s-er reserVado ãs emenda constitucion-ais);
b) ferindo o princípio da isonomia tributária ao permidesempenhem efetivamente O seu papel de auxiliares do Estatir-se que tais instituições exerçam atividaçl.es_ empresariais,
do nas atividade de educação -e assistência social.
Desta forma, cabe à lei, ao cumprir o mandamento consti- que- não- aquelas de educação e assistência social; em condições
tucional, estabelecer detenninada~ condições para o reconhe- privilegiadas (estendendo-se a imunidade às reTidas~ divCi-sãs
e a produção ou comercialização~ quando obtidas e efetuadaS
cimento da imunida4e, quais sejam:
por essas instituiç6eSJ;
a) as formas de constituição dessas i~stituiÇões;
c) propiciando oportunidade.; para a evasão fiscal, via
b) a necessidade de -aplicarem todos os seus recursos em fraudes tributárias, pelo mascaramento de atividades lucrasuas atividades essenciais, incluindo-se aí a proibição de não tivas sob a capa de instituições de educação ou assistência
distribuírem seus resultados, a qualqu~r título;
social (ver Aliomar Balleeiro in: ''Limitações Constitucionais
c) a determinação de que os recursos sejam aplicados· a9 Poder de Tributar", Editora Foporense, páginas 179/193).
integralmente no País (o. Estado dispensa os impostos mas
4 - Modificações que visam tornar a proposição adequada
requer a contrapartida, qual seja, de que tais instituições de- à realidade jurídico-constitucional
vem funcionar como coadjuvantes dele-º-ª~ _áreas de educação
Dado o exposto, há que se efetuar as seguintes modifie assistência social);
cações no Projeto _em apreciação·:
4.1- na alínea c do art. 1~ (transformada em inci$0 III)
d) a definição de que somente património, renda e serviço, destinados a suas atividades essenciais ou delas oriundos, - m_odificar a redação, não permitindo que as instituições
estejam fora da incidência tributária, por -força do disposto em causa possam remunerar a seus associados, diretores e
no parágrafo 4~> do citado art. 150 da Constituição Federal; órgãos, a qualquer título, em razão da natureza especial delas,
e
qual seja, detentoras de imunidade tributária por exerce:rem:

A proposição de_corfe do imperativo estabelecido no inceiso II do art. 146 da Constituição- Federal, que detepnina
caber à lei complementar regular as limitações constitucion-ais
ao poder de tributar.

ob~igações
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II- terem sede no território nacional;
papel de auxiliares do Estado nas atividades de educação e
assistência social;
III -.não remunerarem, a qualquer título, os membros
4.2- na alínea d, idem (transformado em inciso IV), de sua diretoria e dos demais órgãos, bem como seus assonão permitindo que as instituições distri6uam seu património ciados;
ou renda a qualquer título, pelas mesmas razões apontadas
IV- não distribuírem, a qualquer título, o seu patrino subi tem 4.1;
mónio ou suas rendas, inclusive o lucro ou resultado obtido
4.3- na alínea e (transformado em inciso V), incluindo em suas atividades;
a expressão "e no seu desenvolvimento", determinando que
V- aplicarem integralmente, no País, os seus recursos
os_ resultados devidos por tais instituições sejam utilizados na manutenção e no desenvolvimento de suas atividades essen_
__ _ _
unicamente na manutenção e no desenvolvimento de suas ciais;
atividades essenciais, visando com que elas possam, além de
VI- determinarem seus estatutos que, no caso de extinse perenizar, desenvolver e exercer de forma eficaz e ampliada ção, s~_us bens serão_doados a instituições congéneres, também
as suas atribuições específicas, em razao _das quais gozam de sediados no território nacional, obedecidos os requisitos estabelecidos nesta lei;
imunidade constituCional;
4.4- pela supressão da alínea_ h face a. cont.er norma __ . VII- mant~rem, na forma da.lei, registras de suas receidiscriminatória é cartorial, conforme já se _ e_xpós;
_tas e despesas, de forma a assegurar a exatídão delas.
4.5- pela reunião das alíneas a e b do inciso I do art.
Art. 2., Não configuram fatos geradores de obrigações
2.,, acrescentando-se-lhes a expressão- ~·quando auferidos no tributárias das instituições de qtie tratá ésta lei;
desempenho de suas atividades essenciais", por força do d~s
I - quanto ao imposto sobre renda e proventos de qualposto no§ 4"' do art. 150 da Constitui_ção Fedúal, que deterquer natl!.t:_eza, a re_rida, assim _entendido o produto do capital,
mina o gozo de imunidade apenas qõ.anto ã tais atividades.
4.6- no inciso II do art. 2~......,... pela mesma·razão descrita do trabalho ou da combinação de ambos, ou os proventos
no subitem anterior e obedecendo-se ao preceito constitu- de qualquer natureza, assim entendidos os demais acréscimos
cional de conceder a imunidade ãs instituições de educação patrimoniais quaiido auferidos no_d_~~penho de suas ativida~
e assisténcia social e não ao contribUinte de fato, ou- seja, des esSenciais;
àquele que arca efetivamente com o ónus tributário nos imposI I - quanto ao Imposto sobre Produtos tndustrializados,
tos sobre a produção e o consono (ver art._ 166 do Código -ªsaída do estabelecimento industrial ou do a ele equiparado,
.
Tributário Nacional, Lei[!' 5.172/66).
de_ produtos adquiridos pelas instituições para uso em suas
4.7 -no inciso III do art. zo, acrescentando-se a expres- atividades essenciais;
são "desde que utilizados no desempenho das atividades essenIII- quanto au Imposto sobre Propriedade Territorial
ciais", pela mesma razão descrita no subitem 4~5;
Rural (art. 153, VI, da Constituição Federal), a propriedade,
4.8- no inciso IV do art. 2~, pelos mesmos motivos apon- o domínio útil ou a posse de imóvel utilizado em suas atividatados no subitem 4.6;
des essenciais;
4.9- no inciso V do art. 2?, mediante o acréscímo da
IV- quanto ao Imposto· sobre a Circulação de Mercaexpressão "desde que utilizados no desempenho das atividades
dorias e Serviços (ICMS), na salda de mercadoria, quando
essenciais", pela mesma razão indicada no subitem 4.5;
adquiridas pelas instituições para uso em suas atividades essen4.10- na alínea a âo inciso VI do art. 2.,, substituindo-se
ciais;
o vocábulo "institucionais'' pefo vocábulo .. essenciais", coaduV- quanto ao imposto sobre propriedade predial e terrinando o dispositivo corri o preceito do citado § 4~ do_ art.
torial urbana, a propriedade, o domínio útil ou a posse de
150 da ConstituiçãoFederal;
··
bem imóvel utilizado em suas atividades essenciais;
4.11- nas alíneas b e c do inciso VI do art. 2.,, acrescenVI -quanto aos impostos sobre serviços, â su-a prestação
tando~se-lhes a expressão- "se destinem â. utilização em suas
quando efetivada:
atiVidades essenciais", pelo mesmo argumento descrito do
a) pela entidade no-desempenho de suas atividades essen-- subitem 45 acima.
ciais;
5 - Conclusão
b) por terceiros, na sede ou em locais pertencentes à
Conclui~se, portanto, pelo prosseguiment? d~ Projeto ri? instituição, ou fora deles, quando se relacionarem com- sua:s
âmbito desta Comissão, nos termos_ do SubstitutiVO a seguu atividades essenciais.
Art. 3\'. São atividades consideradas essenciais, para os
. transcrito:
{ins desta lei:
EMENDA N' I CAE
I - quanto às instituições de educação, as relacionadas
Substitutivo
com o ensino;
PROJETO DE LEI DO SENADO N" 93, Dé', 1991
Complementar
II- quanto às i~stituiçóes de assistência sOcial, o alnparo
Dispõe sobre as imunidades tributárias referentes e proteção- aos necessitados.
Art. 4~ Esta lei entra em vigor na data de sua publiàs instituições de educação e de assistência social, sem
cação.
_
fins lucrativos.
Art. 5\' Revogam-se_ as disposições em contráriCf.
Art. 1o As instituições--de educação e as de assistência
Sala das Comissões, 26 de setembro de 1991.- Raimundo
social, comunitárias, confessionais ou filantrópicas, sem fins
lucrativos, gozam de imunidade tributárias, atendidos os se- Lira, Presidente -:- Nªbor J~nior, Relator- Esperidião Amin
- Dario Pereira - Ronan TitO - -José Richa - Divaldo
guintes requisito~: - ·
I -serem pessoas jurídicas de direito privado, instituídas Suruagy - Valmir Campelo - Júlio CampoS - Maurício
como fundações ou constituídas como sociedades ou associa- Corrêa- Nelson Wedekin- Wilson Martins- Levy Dias
- José Eduardo.
ções civis;
-.

.
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PARECER N• 370, DE 1991
Da Comissão de Assuntos Econômicos, sobre as
Emendas de Plenário de neS I a 4, oferecidas no turno
suplementar do substitutivo aprovado pela Com!ssão
de Assuntos Económic<!s,. do Projeto de-r:eí dR Câmara
n~ SO, de 198-7, qüe~ sobre a padránização, a
classificação, o registro, a inspeção, a produção e a
fiscalização de bebidas, autoriza a criação do Conselho
~acional de Bebidas e dá outras providências''.
Relator: Senador Maurício Corrêa

O Projeto de Lei em apreço retorna a esta Co_m..issão
para o exame das Emendas de Plenário de n"'"~ _1 a 4, apresentadas por ocasião da discussão da matéria e tluno suplementar,
na Sessão Ordinária -desta_ Casa do dia 16 Qe agosto do corrente

ano.
A Emenda de Plcnário_no 1, tem, exatamente, o mesmo
teor do art. 5<? da redação do vencido para o turno suplementar
do substitutivo, que estabelece a definição_.de ~uco ou sumo,
Os autores da referida erilenda, data venia, incorreram
em _equívoco ao apresentarem a Emenda em exame como
aditiva de § 3Ç> terceiro ao a_rt. 59, supondo ser o art. -5°-0
atual art. 6" do substitutivo.
Passou-lhes depercebido que o conceito de_suco ou sumo
proposto nesta emenda já havia sido incorporado ao substitutivo mediante destaque aprovado em Plenáriâ~ que resultou.
inclusive, remuneração dos artigos a partir 'do quinto.
Isto posto, opinamOS -pela rejeição da Emenda de Plenário
· n? 1, uma vez que o seu teor já se enCOntra- iiiCO"rjJOrado
ao texto_do substitutivo em_ aprovado ple-nário _e, ainda devido
a incidir sobre dispositivo não correspondente ao da matéria
nele tratada.
.
Emenaa de Plenário n 9 2, de autoria do ilustre Senador
José Paulo Bisol, propõe a incorporação no texto do projeto
de lei em apreço dos parâmetros de padronização do__ suco
o_u sum_o _contidos n_p Deçr~to n9 _73267. de _6 de dezembro
de 1973, que regulamentou a Lei n? 5.823, de 14 den_ovembro
de 1972..
Observe-se que o caput do art. 5Ç>, proposto na Emenda
em comento, teve a sua redação aperfeiçoada, em relação
ao texto original extraído do supramencionado Decreto. tendo
sido a ele_ adiCionadas as especificações contidas no texto do
caput do art. 5? do substitutivo, que exigem o emprego de
processamento tecnológiCO adequado na produção do suco
ou sumo, ainda, que o suco ou sumo_seja submetido a tratamento que assegure a sua apresentação e conservação até
o momento do consumo.
Porém, a maior inova_ção contida na emenda, em relação
ao mesmo dispositivo do substitutivo, encontra-se- na fórmu:
lação dos quatro parágrafos extraídos, ipso literis, do mencionado Decreto no 73.267/73.
.
O parágrafo primeiro não permite a adição ao s1,1ço de
substâncias estranhas à fruta oU parte do vegetal de sua origem, exceto as previstas em legisláção específica; prOibida
a gaseificação.
Determina o parágrafo segu~do a menção,_ na e111balagem
ou vasilhame do suco~ do nome da fruta, ou parte do-Vegetal,
de sua origem.
o--parágrafo terceifO dete_rmina que se conste no r_Qtulo
da embalagem ou vasilhame· do suco parcialmente desidratado, a denominação ''S-uco concenhãdo". bem cõmo O ·percentual de sua concentração.
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O último parágrafo a qtie nos referimos, o quarto, permite
a adição de açúcar ao suco no percentual máximo de dez
por cento em peso. devendo no seu rótulo constar a declaração
"suco adoçado".
Como se pode notar, as disposições contidas, nesta Emenda podem até contrariar interesse dos produtores de suco,
mas visam tão-somente a resguardar o interesse do consumidor, fazendo com que o mesmo tenha fácil acesso a informações importantes sobre a qualidade e as características do
_produto alim~ntar q~e adquire.
Além do mais, não permitem que se conceitue como
suco a bebida diluída em água, como querem alguns produtotes ·de suco, sob o pretexto de que é necessária a adição
de água ao processo industrial das frutas polposas.
Ora, se de algumas frutas, por peculiaridades em suas
características, não se pode extrair a bebida pronta para ser
consumida, as quais gozam de benefícios físcais justamente
pela sua pureza, não seria justo com o consumidor neiri conveniente_ para o fisco que se ãi.J.torizasse dar a denominação
de suco ou sumo à bebida diluída em água, por qualquer
que seja o motivo.
A esse tipo de bebida o legislador achou por bem dar
l,lllla outr:a denominação, a de refresco, que pelo disposto
no art. 57 do Decreto no 73.267/73, "é a bebida não gaseificada
obtida pela dissolução em água potável, de suco de vegetal
e açucar" (grifo nosso). -- - -Não vemos, assim, nenhuma razão maiOr que justifique
alterar o atual disciplinarnento dado _à matéria, até_ mesmo
po-rque os fabricantes desse gênero de bebidas não encontram
enlpecilho para a produção de bebidas a partir de frutas polposas. Apenas não podem classificá-las como suco quando deluída em água.
_
Por esses motlVós: "opinamos pelo acolhimento ci3. presente Emenda.
. Quanto às Emendas de Plenário de número 3 e 4,_ que
t?bjeti~am estabelecer__ como cláusula de atualização monetária
das mul~~s fixadas em _ç~uzeiro nq jqc. II do art. lP e no
seu parágrafo único, ambos dispositivos do substitutivo em
ie1a, a Taxa Referencial - TR ou o índice de correção que
venha a ser criado~ opinamos pelo seu acolhimento, tendo
em vista que a Lei n\' 8.177, de t~ de março de 1991, que
criou a TR, admite, em seu art. 9~, a sua incidência sobre
•os_ impostOs; as multas, as demais obrigações fiscais e parafiscais, os débitos de qualquer natureza para com as Fazenda
Nacional, Estadual, do Distrito Federal e dos Municípios,
com o Fundo de participação PIS-PASEP e com o Fundo
de Insvestimento Social, e. sobre os passivos de empresas concordatárias, em falência e de instituições em regime de liquidação extrajUdicial, intervenção e administração especial temporária.
'""~ém dessa finalidad:e, é a TR utilizada para atualizar:
o valor nominal das Obrigaçõe~ f! Bónus do Tesouro Naciomil
(art. 59, caput e § 19 ); obrigaçõ_es contratuais com_ .cláusula
de correção monetária pela ·variação dO BTN e do BTN Fiscal
(art. 6?); saldo de _cruzados novos transferido para o Banco
Central do Brasil (art. 79 ; base de remuneração de operações
realizadas no mercado financeiro (art._l1); depósitos de poupança (art. 12); saldo das contas do FGTS (art. 17); e saldos
devedores e prestações do SFH e do SFS (art. 18),
·
Como se vê, existe uma similitude de situações entre
as- que se propõem nas emendas em análise e os_ casos que
acabamos de mencionar, previstos na referida Lei n9 8~177!91.
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Ademais, estamos tratando de uma lei ordinária e de
um projeto de lei ordinária que, se aprovado este e tranSformado em lei, tem força para alterar disposição de lei ariterior,
pelo que não vemos nenhum óbice jurídico, seja_ de natureza
constitucional ou legal, propriamente dita, para que a Taxa
de Referencial seja- utilizada como base de atuali~ção ~one
táriã. para multas de caráter administrativo.
Apenas sugerimos urila correçao de natUreza re"dacional
nestas duas últimas Einendas, as de nnS 3 e 4, quando se referem
ao inc. II do art. 9~ e parágrafo Unico do art. 10 do PLC
n" 50/87, respectivamente,- ao pretenderem íricidir SObre- o
inc. II do art. 10, e não do 9°, e parágrafo únicO d~ art.
11, e não do 10, tendo em vista a renurncraçãõ doSdiSjJosífÍvos
do Projeto~ anteriormé.Ílte menCionada, qua·n-dà ·aproVadO o
substitutivo em Plenário.
· Em conclusão,- somo--s-pela rejeição da Emenda de Plená·
rio de n9 1, e pela aprovaçáo das de n~ 2 a 4.
Sala das Comiss6es, em 26 de setembro de 1991. - Rai·
mundo Lira, Presidente Maurício Corrêa, Relator - Dario
Pereira Levy Dias - Wilson Martins ~- Ronan Tito ~ Nelson
Wedekin- Esperidião Amin- José Eduardo-- Nabor Júnior
- Júlio Campos - Valmir Campelõ ~ Dlvaldo Suruagy José Richa.

Fed'eral tomou mais_rfgido o disciplinamento para uma política
de pessoal, como veremos a seguir, e explicitou mecanismos
de controle estatal sob os atos de pessoal, a saber:
"Art. 48. Cabe ao Congresso Nacional, com a
sanção do Presidente da República, não ex~gida_ esta
para o especificado nos arts. 49, 51 e 52, dispor sobre
todas as matérias de competência da União, especialmente sobre:

PARECER N• 371, DE 1991
Da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania,
sobre a Consulta n9 5, de 1991, referente à constitucioM
nalidade, juridicidade e legalidade de Proposta de Ato
da ComissãO Diretora, que dispõe sobre a aplicação
dos sistemas de ascensão e progressão funcional.

É neste contexto, mais uma vez alertamos, que decisões
como a que ora estamos por proferir, merecem o devido cuidado, pois os princípios democráticos Somente serão efetivamente observados se _o legislador, o magistrado e o administrador tiverem consciência, em última análise, do caráter democrático que deve ter o Estado, abandonando os vícios da
concepção anterior, alicerçados na idéia de Estado a serviço
de proveitos pessoais.
E, ao contrário do que possa parecer, tal missão não
é~Qas m_ais simples. Em reforçO às nossas simPles considerações
e _ao verdadeiro apelo nelas contidas, lembramos Norberto
Bobbio:

Relator: Senador José Paulo Bisol.

1. A Comissão Diretora do .Senado Federal, através
do Excelentíssimo Senhor Presidente Senador Mauro Berrevides, formulou consulta à Comissão de Constituição, Justiça
e-Cidadania, indagando s_obre a ·~constitucionalidade, juridicídade e legalidade da Proposta de Ato da Comissão Diretora,
que dispõe sobre a aplicação dos sistemas de ascensão e progressão funcional, e dá outras providências".
2. _Antes de nos atermos ao objeto da consuft3, é conve~
niente destacarmos a importância da matéria sob exame._ Qualquer assunto relacionado com o funcionamento do Estado,
sobretudo em um momento histórico de descrédito nas instituições e nos agentes públicos, deve ser tratado cqm rigorosa
observância dos parâmetrOs democráticos, subofdinando-se
a gestão deste Estado aos interesses da sociedade.
Tal assertivã, aparentemente óbvia, entretanto, não condiz com a realidade brasileira: em primeiro lugar, porque
na história deste País os perfodos democráticos foram raríssimos; em segundo, decorrência lógica do primeiro aspecto,
porque o Estado_ tem sido instrumento de grupos e corporações, em detrimento do conjunto da sociedade.
A partir da retomada da democratização do País, e em
particular do processo constituinte, cresceram as tentativas
de reversão desta nefasta concepção de Estado. E, no centro
das discussões sobre os no_vos rumos a serem seguidos, tem
merecido _especial destaque a administração dos recursos humanos do Estado, pois a sociedade se indignou com tantos
"trens da alegria" e outros mecanismos autótitário~ qUe transformaram o serviço público em sinónimo de empreguismo
e proveito pessoal.
Com uma posição firme a este respeito e atenta aos anseiOs populares de moralização da coisa pública, a Constituição

X- criação, transfOrm-ação e extinção de cargos,
empregos e funções públicas;"
"Art. 71. O controle externO, a: cargo -do Congresso Nacional, será exercido com o auxilio do Tribunal de Contas da União, ao qual compete:
••• • • • •• •• • • • ••"c• • • • • ••~ •••-• ••••••• •••••~•--'-••••;, •• ;-,,;.,_,•••••••••••

III -apreciar, para fins de registro, a legalidade
dos atos de admissão de pessoal, a qualquer título,
na administiaçáo direta e indíreta, incluídàs as fundações instituídas e mantidas pelo poder público, excetuadas as nomeações para cargo de provimento em comissão, bem como a das conc;:essóes de aposentadorias,
reformas e pensões, ressalvadas as melhorias posteriores que não alterem o fundamento legal do ato concessório."

"D_e qualquer modo, uma coisa é certa: os dois
grandes bloco_s de poder descendente e hierárquico das_
sociedades complexas- a grande empresa e a administração pública - não foram até agora sequer tocados
pelo processo de democratização. E enquanto _estes
dois blocos resistirem à a-grf:Ssão das forças da sociedade não pode ser dada por completa." (in "O Futuro
da Democracia", pág. 57, Ed. Paz e Terra, 1986).
3. Entre os dispositivos constitucíonais que dísclPI~nam
a política de pessoal do Estado, traduzindo UO'!a orientação
democrátiCa, está o-incisO II, do art. 37, verbis:
"Art. 37. · ······~·····"·····"""····""'"''"'··········
- ........ .. ..-.-.•. ., .....
.......... .. -· ••...... -.. ·-·-h····· ... .
II- a investidura em cargo ou emprego público
depende de aprovação prévia em concurso público de
provas ou de provas e títulos, ressalvadas as noméações
para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração;"
Fixarmos o devido significado desta no-rma é justamen!e
o escopo- âeste parecer e iniciaremos a- riossa interpretação
pela gênese do dispositivo.
_
_ ___ _
,_- 4~ A CÕnstltliição de 1934 foi a primeira a dispor sobre
a obrigatoriedade de concurso para a investídura em cargos
públicos. EstatUía; em seu art. 170, § 2~: ~'a-primeira inVestidura nos postos _de carreira das repartições ·administrativas
~

-~. 04>.-.~

~
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e nos demais que a lei determinar, efetuar-se-á depois de
exame de sanidade e concurso de provas e títulos".
A Constituição Seguin~e, a de 1937, no art. 156, b, dispunha que "a primeira investidura nos cargos de carreira far-se-á
mediante concurso de provas ou de títulos".
Em 1946, antes da promulgação da Carta Magna seguinte,
foi editado o Decreto-Lei n~' 8.700/46, estabelecendo um novo
instituto para proVimento de cargos públicos:
"Art. 19 O provimento, por nomeação, da classe
inicial da carreira de Oficial Administrativo _será-feito
nos temíos seguintes:
_
- __ ·
I - metade das vagas será preenchida, obrigatoriamente, mediante acesso, por escriturários da classe final, cabendo a outra metade aos candidatos habilitados
em concurso, na ordem de classificação;
II - o acesso a -que se refere a primeira parte do
item anterior obedecerá ao critério do merecimento
absoluto, apurado na forma da legislação vigente.
Art. 2~ O disposto no art. 19, não se aplica aos quadros dos ministérios enquanto neles existirem escriturários beneficiados pelo Decreto-Lei n~ 145, de 1937.
Art. 39 A promoção à Classe final da carreira de
escriturário obedecerá ao critério alternado da antigüidade e do merecimento."
Este instituto, o aceSso, difereOciava..:se da promoção ao
possibilitar a investidura em cargo de carreira distinta daquela
que fazia parte o servidor; e consistia em uma forma alternativa ao ingresso mediante concurso público.
Embora o institUto- i.foVo houvesse merecido críticas, por não
estar previsto constitUcionalmente, sua introdução no ordenamento jurídico foi justificado no fato çl~ a exigência_constitucional de concurso referir-se à primeira investidura.
A seguir, a Carta de 1946 prescreveu:
"Art. 186. A primeirã investidura em cargos de· carreira e em outros que ã lei determinar efetuar-se-á mediante
concurso, precedendo inspeção de saúde."
Mais uma vez, a imprecisão dos conceitos constitucionais
gerou dúvidas. No caso~ a indeterminação do conc~ito primeira investidura em cargo de carreira permitiu- o entendimento
de que o concurso era necessáriO-apenas para o ingresso na
carreira e que, posteriormente, o servidor poderia prover outros cargos, sem a necessidade de novo concurso.
Tal interpretação consolidou o instituto do acesso, que foi
ratificado pela Lei n' 1.711, de 28-10-52:.
"Art. 255. As vagas dos cargos de classes iniciais cfas
carreiras consideradas principais, nos casos de nomeação,
serão providas da seguinte forma:
I - metade por ocupantes das classes finais das carreiras
auxiliares e metade por candidatos habilitados em concurso;
II- o acesso obedecerá ao critério de merecimento absoluto, apurado na forma da legislação vigente."

A Carta de 1967 procurou restringir o alcance de outras
formas de provimento, que não o concurso, ao Substituir a
expressão'"primeira iriVeStidura" pelo termo ''nomeação":
"Art. 95. . ............ ~ ............ ~ ......... ~·~··--···········
A nomeação para cargo público exige aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos."
Todavia, a Emenda Constitucional n~ 1, de 1909, voltou
a flexibilizar a exigência do concurso: _
§ 1~
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"Art. 97. .-ro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
A primeira investidura em cargo público dependerá
de aprovação prévia, em concurso público de provas ou
de provas e títulos, salvo os cargos indicados em lei."
§ 1~

Tal abrandamento não apenas manteve o instituto -do
acesso, como, na parte que ressalva a possibilidade de a lei
excepcionar a exigência do concurso, permitiU uma "avalanche" de ingressos no serviço público sem qualquer concorrência. Um dos principais expedientes de tamanha imorali~ade foi o ingresso em ~mpregos, S<?b o argumento de que
o concurso era obrigatório apenas para cargos.
Cabe, ainda, destacar, neste pequeno histórico, que com
o advento da Lei n~ 5.645/70 o instituto "acesso" passou a
ser designado por ascensão:

"Art. 6° A ascensão e a progressão funcioriais obedecerão a critérios seletivos, a serem estabelecidos pelo Poder
Executivo, associados a um sistema de treinamento e qualificação -destinado a assegurar a permanente atualização e elevação do nível de eficiência do funcionalismó."
5. Depreende-se deste breve relato que o instih.ito do
acesso ou da ascensão somente foi concebido a partir de questiórtá"Veis sutilezas hermenêutica_s acerca da Constituição e do
preenchimento duvidoso de supostas lacunas desta.
-O principal ponto destas interpretações baseava-se no fato
de que, ao exigir a primeira investidura pár concUrSo"~ a: Constituição facultaria outras investiduras "derivadas" sem novos
concursos;
.-Outra interpretaçãO, corrente após a ConstitUição de
1946, foi a de que bastaria modificar a concepção de carreira
para constitUcionalizar a possibilidade de qualquer cargo ser
provido pelo servidor que houvesse ingressado no serviço público mediante concurso público, por mais estranhas que fossem, entre elas, a matéria do concurso e a substância da função.
Assim, a noção de carreira adc}iili-iu uma elasticidade
de fiinites irriprecisos, englobando cargos de naturezas distintas
e níveis de escolaridade os mais diversos.
Terido como ponto de partida estas noções básicas, formulou-se toda uma teoria, com ampla aceitação na lei ordinária, na jurisprudência e na doutrina brasileira cujo ponto central consistia em demonstrar que a exigência Constitucional,
_e ~ticamente democrática, de concurso par3: ingresso em cargo
público, era branda, e, conseqüentemente, permitia' Várias
outras formas de provimento derivado.
6. Após a vigência desta teoria, gestada e consolidada
ao longo dos últimos 50 anos, e que vig'oroii até a_ emergencia
da Constituição Federal de 1988, chegamos aos seguintes resultados:
a) a destruição-da concepção lógica e sistemática-de carreira. Com o advento da Lei n~ 5.645nO, criando o- Plano
de ClassificaÇão de Cargos, e do Decreto n' 70.320n2, que
a-regulamentou, a antiga definição de Carreira reCebeu o nome
de Categoria Funcional e todas as Categorias FtihciomiiS fOram
integradas em uma única carreira, salvo raras exceções, de
rtáfllreza específiCa, quéficaram isoladas, como a diplomática,
a da Auditoria do Tesouro Nacional ou a da Polícia Federal,
como exemplos.
- Em decorrênCia, os cargos que exigem escolaridade pri.111á.ria, média ou superior, fazem parte, rigorosamente, da
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mesma carreira. Profissionaís de áreas de atiVidades distintas,
como_ Medicina ou Direito, São considerados com-o de igual
carreira.
Tal concepção asSisteinática e---ilógica de ca-rreira: assaM
ci3da ao instituto do _acesso, foi juStaffiente o que pe-rmitiu

a ampla flexibilidade no proviniento intra-administração dos
cargos públicos~ Possibilítou que;a título ilustratiVo porteiros:
auxiliares fossem reclassificados _corri o médicos, engenheiros,
economistas, sem a salutar concorrênciã-PUblica;
b) uma falsa difefenciação coiiceituaf entre proVrmento
e investidura em cargO~ públicos, cOnc;eitoS qUé' em veÍ'dade
são equivalentes, distiriguiildo-se apetlas quanto ao endereça~
menta, já que provimento· se_ -refêfe_
CãfgOTitlvestidU!a
ao servidor. Tal diferenciação Conceituai resultou- em ádmitir
que determinadas formas de provimento (denominadas proVimentos derivados), -como a ascensão, não se cdtíStittfíam em
investidura e, portanto não obrigavam o- concurS"o: Parece-nos
que· a falsidade desta dicotomia vis_ou ã, justám<:nte,_permitíf
saídas jurídicas para estas cham'adas formas de- provimento
derivado.
Em Outras palavras, chega~TH:)S, -como reSUita-dc:l'deste processo, a alterações ccHi~ituais importantes nas noçõeS âe carreira, investidura e provimeilto cuja cons_eqüência p'r:hi_Ca foi
o enfraquecimento do instituto do c-oncurso·e ·o·su~Jl!_me_!lto
das mais diversas e i~ orais form3:s d_~ iJ?,V~~t~qura e !TI ~argos
públicos.
··· . · · ·
7. Consciente-desta âesVãloríiaçã(f do.iilSthufo do con~
curso público como meio de ingresso t:ro_-s-erviço público e
dos_ abusos praticados, sobretuOo luis década-s de 70 e 80,
quando os quadros -de pessoal das administraÇõeS dá Uhiã_p 1
dos estados e dos municípios, cresceram Colii haSi errl-métõdos
de contratações espúrias C Írregulafe$,_resol~eti Ú- COJ:!Sti!ui_~te
de 1988~eStabelec~r. reg;ras-maiS rígidas, visando a revert~r
tal quadro.
No que se refere à investidura em cargos públicos, O
disposto no art. 37, iÍl.cisó U, toni.ou crist3Jfna a obrig:;~.to_
rie-dade do concurso público de provas ou de provas e títulos.
afastãndo, conseqüen-temente, outras fói"inas ''áedvadas''de

ao·
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8. Enunciados todos estes argumentos, poderemos,
agora, responder aos termos da co-nsulta sob exame.
A não-alusão constit!J,Cional ao termo "primeira", nO inciso II do art. '37, afastou do_ ordenamento jurídico o instituto
da ascensão (ou acesso), pois estes__signifiCám-ã inVestidura
sem concurso em càtgo··ae categorra: fuOcional ou carreira
diversa daquela a qu_e pertence Oservidor.

Esta idéia -é irrefutável, conforme podemos depreender
da mencionada justificativa do _constituinte. A título ilustrativo, a Procuradoria-Geral da República, através do Procura~
dor~Geral Aristides Junqueira Alva_renga e do Viçe_-Proc_urador Affonso Henrique Prates Cúrieiã, assim Se m-anifestou
em relação ao instituto da ascensão, em pronunciamentO sobre
a ~ção Dir~t_a de Inconstitucio_na1idade no 2,45-7, ora sob apreciação. do Supremo Tribunal Federal:

"O H\to de se ter acesso a cargo inicial de carreira
hierarquicamente superior, meçiiante o cbamado "provimento derivado", antes corriqueiro na administração, era admissível porque em nada contrariava a norma constitucional revogada, que, no art. 97, § 19, só
prescrevia concurso público para a primeira·investidura
n~s~rviço público. Agora 1 poré_m, esse tipo de ascensão
funcional foi ab~lido, em face_çia coment?da__ alt~raçãQ_
p"Tócedída_ n~ orâem con~tit~é~ónal,.quç -passou a Cõridicionar_à ap~ovação, em concurso. p_úbUc9__ tqda ~--qual
quer lnyestidura em _caigo·nu érJ:tprego públicq, só isentando dessa iiriposição os pretendentes a cargo em comissão decl~~ada em Je_i__de livre Pc.?!l!~<l:ÇãO ~-~Xqne::
ração. Assim, inveStidura em cargo pUblico, inicial de
_ c:?treira, mediarite provimento .derivado, comumente
--aceita na vigê:n,cia da Carta PolítiCa Procc!dent_~.~~tá
hoje, absolutamente vedada, eliminando-se toda a possibilidade de promoção pelo denominado acesso (passagem do funcionário do cargo mais elevado de sua
série! de classes (carreira) para o inicial de outra série
de classes (outra carreira) COnsiderada principal em
,relação à anterior)."
,

-- ·Vale assinalar, ainda, que o primeiro votO proferido no
julgamento da Adiri 245-7, pelo Excelentíssinio SenhOr Ministro-Relator Moreira Alves, acatou plenamente a tese do Mi~
nistério Público.
9. Além de afastar o institutd da Ascensão Furicional
a· Constituição de 1988 aboliu o da transferênCia,- o que s~.
depreende do segundo parágrafo da ji.rstifica~iva supramencionada.
10. A restriç~q constituçion<\}_não alcança, todavia-,
Justificação
aque_Jas formas de provimento realizadas dentro de uma mesO texto, da fprmã Colno está redigidÔ, pêfmit'e o ingreSSo ma ca~_ego.çia funcional, já que os· tárgos devem set. ~ca~o~
no sçrviço público através de concurso público para cart;'eiras nados em carreiras.
' _· ·_
cujas exigências de qualificação profissional Sejam·mínhitaS,
É a própria Cori~iituiçãO, no cainít -do art. 39, que prevê
como mero trampolim para, pormecanismos~íniernos muitas as carreiras, e, conseq_üentemente, as formas de provimento
vezes es_cusos, se ·atingir_ ~argÇ>~- m_ats_ ~specializados. ,
inerentes a elas, coqto, por exemplo, a promoção:Da mesma fõrma, por este dlspositívo, ilada impede que
"Art. 39. A União, os Estados, o Distrito Fedea1guél!l ingresse por concurso "ein órgão ax••. onde não há
-ral
e
os Municípios instituirãO, -nó âinbito de su-a-compegrande OOI_lcorrência, e isso sin~a corno justificativa para admis- tência, regime jUrídico único: é pfallos de c3.rrdrá ·para
são e_m outro órgão, ''sem qualquer concurso"_.
- .
- os servidores da administração -pUblica díreta, das--auO.objetívo.da emenda, aprovada, não dá margem a dúvitarquias e das fundações públicas."
das: enqu~nto o texto do dispositivo constitucional prevê o
concurso c~mo forma de investidura em cargo ou emprego
Em síntese, estão abolidas as formas de investidura que
público, a justificativa visa a afastar, precisamente, as formas representam ingresso em carreira düerente daquela pãra a
qual o servidor ingressou por concUrso e que não -são; por
derivada~ de investidura, como a ascensão funcional e a transfeisso mesmo, inerentes ao sistema de provimento em carreira
rência.
Certamente, ,o melhoi esclarecimento quãhto à inienç~O
do constituinte-pi'ovétn â_a justificatiVa da e[ijend~ S!JprCSslv~
(2T00736-1), ~que estabe!Cceu o teXtO fi11af cfó~disposíiivô~men
cionado, 'ferbis:
"Suprima-se, no art. 38, _!_nciso II, a expre~s-ª-9 'primeira."
--

6524 Sexta-feira 27

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II)

ao contrário do que sucede com a promoção, sem a qual
não há carreira, mas, sim, sucessão de cargos ascendentes.
Mas, frise-se, promoÇão é provimento dentro da carreira,
para se afastar qualquer possibilidade de se considerar como
promoção a ascensão, que é provimento de urna carreira para
outra. Também o subterfúgio_ de se englobar carreiras de naturezas e níveis de es_cola_rid__ade distintos_ em uma só carreira
é expediente que nãó e-ncontra amparo legal para efeitos de
ressuscítar tais formaS _ de provimentO.
11. O inStitutO aa progressão, disciplinado nos arts. 366
a 402 do R~gulamento AdministratiVo do Seriado Federal,
caíu em desuso diante_ dos- novos conceitos utilizados pela
Lei n' 8.112, de 11-12-90.
·
_.
Eril conseqüêilcíã; 'a progreSsão horizOntal (qu-ãh_do dentro da mesma class..:) e a progressão_verfical_(quando para
a classe dive_rsa dÇt rn~sma. ca,tegoria) devem ser classificadas
como promoção, de acordo c.om a _nova nomenclatura legal.
Já a progressão especial (quando para a classe inicial
de outra categoria do mesmo grupo) é similar à -ascensão
funcional, pois implica em investidura em- nova catr_eir_a, ati
adotando os termos legais, nova categoria fUncional.
Pelos 3.rgumentõs até aqui desenVolvidos e_repassados,
os institutos da progressão horizontal e vertical são constitucionais, embora, de acordo com a bo_a técnicã legislativa, devam ser denominados como promoção, consoante a nomenclatura empregada na Lei no 8.112, que dispõe sobre o RegiMe
Jurídico Ú_it_i_co dos Sei'vjdores Públicos.. Çjvis da· União.
Por sua v~z, o- instit~iO da--progreSsãO 'éspé"diaf incorre
no víciO da inconstit1,1cion::j.lidade.

12. _Em face d6 exposto, consideramos que o Parecer
SR-89, de 11-5-89, da Coos_ul!.o_ria-Geral da República, a
Orientação Normativa n~ 2, da Secretaria da Administração
Federal, e a Lei n~ 8.112, de 11-12-90, são ei}uivócadas, pois
contrariam a ConstituiÇãO ·naquelas partes em que sustentam
a legitimidade da aScensão funcional e da progressão especiaL
Em particular, destacamos que a Lei n"' 8.112/90 incorre
em inconstitucionalidade nos seguintes dispositivos:
- art. 8"', incisos III e- IV;
-art. 10, parágrafo úiliCo~ expreSSão "ascensão";__ _
- art. 13, § 4~, expressão "ascensão";
~art. 17, express_ões .''ascensão" e "as-cender:";
- art. 18, expressão "transferido'~;.
- art. 23; na íntegra; -- art. 33, inciSmdV e V.
Entretanto, se, como senadores, no Senado Federal~ podemos evi.tar, admin~strativame11te, que se ~-nst~\.q:e· um:processo que seria marcado pela inconstitucionaJidade, Com a
aprovação de proposta de_ato da Comissão Diretor,a q~e disponha sobre a aplicação dos sistemas de ascensão~e progressão
funcional, quanto_ ãs d.emais normas mencion~9~s t~mos que
aguardar que o Supremo Tribunal Federal_ se pronuncie pela
inconstitucionillidade, a partir da devida_ provocação por parte
de algumas daquelas pessoas titulares da competência prevista
no art. 103 da Constituição Federal.
_
13. Mas, mesmo que o alcance da nossa -decfsào serestrinja, de imetliato, ao âmbito interno do Senado Federal,
tal atifude será de inestimável importância para o conjunto
da administração pública e, certamente, para a sociedade brasileira.
Isto porque será o primeioo órgão_ público brasileil:o a
reconhecer, oficial e_insofismavelmente, a nova orientação
constitucional.
- - - --- --
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Aliás, talvez sejamos o primeiro jUstamente porque os
demais órgãos aguardam a interpretação origina], do legislador, ou a rilanlfeStaÇâo da Stipt'ema COrte.
Se nos aguardam, devemos dar o devido exemplo, interRretando a nol'{Ila_ cOnstitucional em-todo o- seU rigor~ consoante a intenção nítida e cristalina do constituinte, indiscutível no teor _da._e~end~ ao projeto de Constitui\iâo, então
aprovada pefã Ass6iilbléia Nacional Constituinte. Afinal,
quem melhor do que esta Casa ~~corilo -órgão -produtor de
lei_~ ~ cqm vários membros tendo integrado a Asse~!Jiéia Nacional _Constituinte ~ para fixar o sentido preciso da norma.
Por isso, a- nossa decisãO e o nosso ·exemplo serão marcantes
Q_~_!i(o conjunto do Estado.
-·
·14. Mas, se em um esforço de abstração, fugindo às
evidências dos argumentos, mesmo assim quiséssemos aprovar
a_ rea,liz_aç_ão _de um processo de ascensão e progressão fundoriais, sf:ria_ uma insensatez de nossa parte-, pOis o Supremo
Tribunal Federal, Deste -momeritO--;-está apreCiando a Ação
Direta de Inconstitucionalidade n(> _245-7, devendo, a partir
de tal julgamento, firmar jurisprudência a respeito do_ tema.
Em decorrência, o bom senso_indica que, até na hípótese
de não se conside"rar inconstitucional a ascensão, mesmo assim
não deva o Senado Federal realizá-la diante da iminência
de uma decisão sobre o mesmo tema, Por parte da Corte
Suprema.
15. Finalmente, mesmo estando o t~ma sub judice, reiteramos a importância histórica e o conseqüente dever de
o Senado Federal dar o exemplo, tomando a decisão que
lhe compete, ao deliberar, em síntes_e:
- a ascensão funciona_l e a progressão funcional especial
são institutos Oanidos peJa Constituiçao_F~de_ral de 1988; e_
-as progressões funciOriais hQrizPPtaJ e_ \!ertical, _mecanismos Oapi-omoÇão int~rnoS- a Cada -cãiteir-a._ São -instjt~tos
que não maculam a oi"dem constituciOnaL
É o parecer.
. .
··---- _
_
_ ·Sala das Sess.ões, 25 de setembro de 1991. - .~els_on
Carneiro, Presidente - José Paulo Bisol, Relator -- Meira
Filho"- Valmir Çampelo- Chagas RodrigueS- Alitônio
Mariz - Maurício Corrêa - Josaphat Marinho. - Abstive
de _v~~ar ~- _J!léri_to da matéria pot estar o- assunto, em sua
generalidade e em faGC_ da Constití.liÇáO, segundo cóiiSla do
parecer, sub judice no Supremo Tribunal Federal, e a decisão
desse -órgão, como se sabe, prevalece sobre qualquer outra.
'-- Louíival Baptista- Cid Sabóia de Cªrvalho- Amir Lando
-

Francisco Rollemberg -

Mansueto de Lavor -

Jutaby

Magalhães.
OSR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) - 0 Expediente
lido vai à publicaç-ão.
SOb_r~ a mes~. proposta de eme_nda à Constituiç~O que
será lida pelo Sr. I • Secretário.
É lida a seguinte:
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
N9 16, DE 1991
.
Dá- Iiovã redação ao caput do artigo 64 da Constituição Federal, instituindo a_ alternância no início de
tramitação de projetos de origem externa.
. Dê-se ao caput do artigo 64 da Constituição da República
Federativa do Brasil a seguinte redação:
_ Art. 64. A diScuSsão -e voütÇãO dOs_ pi'ojetos de lei de
iniciativa do Presidente da RePública, do Supremo Tribunal
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Federal e dos Tribunais Superiores -terão infcío, alternadamente, na Cârriara doS Deputados e -Oo senado Federal.
Justificação
A presente proposta de emenda à Constituiç-ãO visa precipu~mente, a sanar, em parte, um ~o~_ maiores e_ntrave:s_ ao
exitme criterios6 por parte do Seiiã:do Federal de projetas
de origem na Presidência da República, no Supremo Tribunal
Federal e nos Tribunais Superiores, cuja üamitã.ção se inicia,
segundo o texto vigente, na Câmara -dos Depufidos.

Com efeito, há momentos em qüe o Senado deixa de
ser Casa revisora, para se constituir em Casa ratificadora das
decisões tomadas pela Câmara, dadas algumas circunstâncias
que obrigam a análise de projetas remetidos por aquela Casa
mediante o regime de urgência urgentíssima.
A redação: proposta possibilita diluir essa responsabilidade, de modo que o Senado Federal não seja amiudadamente
constrangido a aprovar projetas às pressas, sem a ariálíse acurada dos elementos que os compõem.
Havendo alternância de início de tramitação, ora na Câmara~ ora no Senado, de projetas de origem externa, pelo
menos nesses casos será possível obter-se uma margem maior
de_segurança na análise de matéria em pauta.
sala das sessões, 26 de setembro de 1991._- _Alfredo
Campos - Iram Saraiva - Levy Dias - Affonso- Camargo
----Meira Filho - Valmir Campelo - Ronan Tito - José
Richa - Amir Laudo - José Paulo Bisol - Elcio Álvares
- Carlos D'Carli - Pedro Simon - Esperidião Amin -César Dias - Lavoisier Maia - Amazonino Mendes- Wilson
Martins - Júlio Campos - Divaldo Suruagy - Jrapuan Costa
Júnior - Lucfdio Portella - Oziel Carneiro - Nelson Wedekin - Jonas Pinheiro - Henrique Almeida - Dário Pereira
- Onofre Quinan_ ~ Áureo Mello - Epitádo cafeteira Eduardo SupUcy.
O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) - A proposta
de emenda à Constituição que aCaba de sei" lida -está_sujeita
às disposições específicas constantes dos artigos 354 e seguintes
do Regimento Interno. Os Si"s. Líderes deverão encaminhar à Mesa as· no-mes
dos integrantes_ de_ suas bancadas que deverão compor, de
acordo com a proporcionalidade partidária, a comissão de
16 membros incUmbida do exame da matéria. Dessa comissão,
que a presidência designará dentro de 48 horas, deverão fazer
parte, pelo menos, sete membros titulares da Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania. A Comissão terá o prazo
de trinta dias, imPfogáveis, para emítír-p3.recer sobre a PrOposição.
O SR. PRESIDENTE (Alexandre Cósta)-"- Sobre a mesa,
requerimento que será lido pelo Sr. 19 secretário.
É lido o seguinte
REQUERIMENTO N• 663, DE 1991
Requeremos urgência, nos termos do art. 336, alínea b,
do Regimento Interno, para -o_ Projeto de Lei_ da Câmar~
n<? 80, de 1991, que dispõe sobre a incorporação do abono

de que trata a Lei n' 8.178, de 1' de março de 1991, aos
saláfios e dá outras providências.
Sala das Sessões, 26 de setembro de 1991.- Marco Maciel- Odacif Soares---:-: N ey MaranhãQ ~ Amazonino Mendes
- Oziel C.irneiro- J úllo Campos- E leio Álvares- Divaldo
Suruagy- José Richa- Raimundo Lira- Nelson Wedekin
-Dario Pereira- Wilson Martins- Ronan Tito- Nabor
Júnior- Maurício Corn~a- Affonso Camargo- Esperidião
Amin - José Eduardo - Levi DiaS -- Aluízio Bezerra Beni Veiga- Pedro Júnior- FrandsCo RollCmberg _.:._Henrique Almeida -Mauro Benevides - ~-Irapuan Júnior Meira Filho - Iram saraiva - Amir Lando - Chagas Rodrig'Ues - Loureinberg Nunes Rocha - Humberto Lucena: Eduardo Suplicy- Magno Bacelar- João França ----:_Almir
Gabriel- Lourival Baptista- Mario Covas- Moisés Abrão
- Marluce Pinto - Gerson Camata ---=- Luciario Portella Áureo Mello - Coutinho Jorge - João Cal.mp-il - CarlqS
De'Carli- Onofre Quinan- Ahdias Nascimento- Albano
Franco - Alexandre Costa - Cid Sabóia de CarValho Epitácio Cafeteira- Valmir Campelo.
O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa)-: Este requerimeoto s_erá submetido ao Plenário após a Ordem do Dia.
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. J9
Secretário.
É lido e aprovado o seguinte

REQUERIMENTO

N• 664, DE 1991

Nos termos do art. 321 do Regimento Interno, requeiro
dispensa de publicação. para imediata discussão e votação,
da redação final do Projeto de Decreto Legislativo n9 106,
de 1991 (n• 11/91, na Càmara dos Deputados), que aprova·
o ato que outorga permissão à Rádio a Voz do Sertão Ltda.,
para explorar serviço de radiodifusão sonora na cidade de
Afogados da lgapzeira, Estado de .Pernambuco.
Sala das Sessões, 26 de setembro de 1991. - Senador
Meira Filho.
O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) - Aprovado o
requerimento, passa-se à imediata apreciação da redação final,lida no Exped_iente da presente sessão.
Em discussão. (Pausa)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.
Em votação.
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Aprovada.
A matéria vai à promulgação.
O SR. PRESIDENTE (Alexanclre Costa) - A presidências recebeu a Mensagem n• 253, de 1991 (N' 511/91, na origem), de 26 do corrente, pela qual o Senhor Presidente da
República, nos termos do art. 52, V, da Constituição, solicita
autorização para que o governo do Estado de São Paulq possa
contratar operação de crédit_q _eXter_!lO no va_Ior_ _ck US$ _
245,000,000.00 (duzentos e quarenta e cinco milhões de dólares), para os fins-que especifica.
- A matéria ·será de"spãcfiada comiSsão de assuntos económicos.
O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa)- Foi encaminhado à publicação parecer da comissão de assuntos econômico"s, que conclui favoravelmente ao projeto de Lei do Senadon' 93,-de 1991-Complementar.

a
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A proposição ficará sobre a mesa, durante c~nco sessões
ordinárias, para recebimento de emendas, nos termos do art.
235, II, O, do regimento iriferno-.
- - I
O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) -passa-se à
ORDEM DO DIA
lteml:

Votação em turno único do Requerimento n~
609/91, de autoria do Senador João França, solicitando,
nos termos regimentais, a transcrição nos Anais do
Senado Federal da matéria publicada no Jornal doBrasil, edição de 17 de setembro, intitulada "f~zendei~gs
ameaçam deixar Roraima".-Em votação o requerimento.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram- permanecer
sentados. (Pausa)
Aprovado.
Será feita a transcrição solicitada.
É a seguinte a matéria cuja tnmsC.rição é solícifãdó-:

FAZENDEIROS AMEAÇAM DEIXAR RORAIMA
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"crise de governabilidade" e, assi~, press~?_na.rá o governo
federal_a .não au.torizar. Para Otto111ar Souza__Fmto a demarcaçãO-- acabará sendo a "antropologia da fom~ e da_ miséria:•
para os índios macuxis, que segundo ele n~o te~~~~ mats
os fazendeiros" para lhes dar o sustento do dta-a-dta .
O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa)- Vai-se passar
agora, à_ apreciação do Requerimento n° 663, de 1991, de_
urgêricia, lido no Expediente, para o Projeto de Lei da Câmara
n" 80, de 1991.
Em votação o requerimento.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
A_ provado.
Pa-SS<:\~Se à apreciação_pa matéria.
_ __ __
___
DiscUssão em turno único do Projetõ de Lei da
Câmara n~ 80, de 1991, que_dispõe sobre a incorporação
do abono de que trata a Lei n~ 8.178, de 19 de março
de 1991, aos salários e dá outras providências.
-Dependendo de parecer da Comissão de A~§U!l_~O~ ~conómiCOs;' -_.
-· · ··· ~· '
Solicito ao nobre Senador Oziel Carneiro o parecer da
comissão.

BOA VISTA - A demarcação-da reserva dos índios
macuxis na região da Empresa/Serra do Sol, Norte de RoraiO Sr. Oziei Carneiro (PDS - PA. Pai:a proferir
ma, pode provocar a-ida de 497 fazendeiros para a Venezuela parecer.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores, é submetido ao
donos de 240 mil rezes (80% do rebanho bovino do estado) exame desta Casa, o Projeto de .Lei da Câmara n9 80, de
em busca de vantagens que não encontram no País. A denúncia 1991, de autoria: do Exm~ Sr. PtesiQente.da Rep_!íblica_, _que
é do governador· de Roraima, O~tomar Souz!l Pinto, feita tem _por finalidade dispor sobre a incorporação· do abono,
durante audiência pública da CPI -da AffiaZônia, na Assem- de que trata a Lei n• 8.178, de 1• de março de 1991, aos
bléia Legislativa deste estadq.
salários.
Segundo o presidente da Associação dos Fazendeir~s de
O presente projéto prevê que, a partir de 1° de seterr1bro
Rora~ma, José Augus_to Soares, a Venezuela vem acampa~
de 1991, à .exceção do salário mínimo, fiCain -iricorporados
nhando a evolução do que chdmou de drama há algum tempo aos s-alários em geral, os abonos a que se refere o art. 9~.
e, quando consolidou a ameaçã de expulsão, ogoverno·daqu~ inciso III, da Lei n" 8.178, de 1" de março de 199t,
le país fez propostas vantaJosas para transferência. A proposição faculta ao empregador, desde que seja resAugusto assegura que o ·governo ·vertez~;..a"elano d!spóe-s~ _ peitado o princípio da irredutibilidade salarial, deduzir ·da
a receber "de braços abertos" todos os fazendeiros rorai- importância a ser incorporada, o valor correspondente às mamenses, com a doação de terras gratl!itas,_gara~?-tidas por títu- jorações salariais concedidas~ _a título de reajuste ou antecilos definitivos, empré-stimos b3ncários com juros reduzidos pação, após 28 de fevereiro de 1991.
e financiamentos coni prãzns dilãtádOs. Para Completar, asse~
Ainda, conforme o projeto_, para os trabalhadores admigura, dará Cidadania venezuelana a todos os fazendeiros no tidos após 19 de agosto último, o valor do abono a ser incorpoprazo de três anos, dois a menos do que o limite estabelecido rado será igual _ao valor do abono correspondente ao salário
pela legislação do país. Com mais 1,3 -milhão de hectares mensal Coiltratádo.
de terras que passam ao controle do governo ~ede_ral para
Com essa inCorporaÇão aos _sa]áriç-s dos abonos concegarantir a reserva dos macuxis, Roraima fica -s-em autonomia didos entre marÇ_O e :,~gosto deste__ ano, o tr:abalhador tem a
sobre 68% de seu território.
- ·
·
_garant.ia de rec;eber este mês o me_smo S~Jário pag<:? em ag9sto~
A Procuradoria Geral da república começou ·o piOcesso com abonos que variam entre Cr$19.000,00 e Cr$353QO,OO,
de demarcação ao co_nseguir -liminar pata a· refi fada de 497 de acordo com as faixas sal.ariais~-- _ _
_
_
fazendeiros e-ciri:co-init garimpeiros--que at(mm-nm: Rios--o-ui;.;
-Tra:ta--se; ·sern~dUVídã-aig-uma; de uma medi-da oportuna,
nó~ Maú e Catingo, dentro_cla_~rea da raposa/Serra do Sul.
pois ·afasta a possibilidade de uma redução nominal dos saláEm Roraiina; a Polícia Federal conclui há duas semanas_ estudo rios neste mês para aqueles trabalhadores que não têm a sua
dos custos para a operação de_ limpeza da área, considerada data-base em setembro.
_
_ _.
privilegiada por suas ter!"as f~rteis e pelas pastagens naturais.
Assi-m sendot por se tratar de uma iniciativa justa e de
o- estudo está em Brasflia, aguardando recursos financeiros grande alcance social, opinamos pela aprovação do_ Projeto
e sinal verde para início da operação.
de Lei da Câmara n' 80, de 1991.
.
Os fazendeiros não estão fazendo chantagem para conti(Alexandre
Costa)
- O parecer
O
SR.
PRESIDENTE
nuar nas terras, explica José Augusto Soares. Ele afirma ·que
não resta outra saída aos fazendeiros senão "abrír a porteira é favorável.
Completada a instrução da matéria, passa-se à discussão
da raposa/Serra do Sol e tocar a boiada em direção a outro
do projeto em turno únicojPausa.)
país".
_
-=- b Sr. Maurício Corfêa- Peço a palavra, Sr. Presiderite,
O governador de Roraima não se julga venci~o e a~_red~ta
que o Congresso vai se sensibilizar com o que classifica de pa-ra discutir.
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Essa incorporação no projetO é- extreinamente injUstã
e causa distorções no sentido de que o trabalhador mais novo,
admitido após 1' de agosto de 1991, ganhará salário superior
ao seu colega de idêntica categoria profissional mais _antigo.
O SR. MAURÍCIO CORRJl:A (PDT- DF. Para discutir.
Está expresso aqui no meu voto a posição. Se amanhã
Sem revisão do orador.) --:-Sr. Presidente, e_m outras palavras,
surgirem interpretações dúbias, que tenho a certeza irão ocorjá constavã esse abOno na Lei. O projeto se conVerteu em
lei definitiva, sariCionado pelo Presidente da República com-- rer, a nossa posição estará aqui resguardada.
Um trabalhador, admitido no 1" dia de agosto, com o
vários vetos.
mesmo salário que ganhava um que foi admitido em fevereiro,
Depois o próPriO Presidente da República entendeu que
por exemplo, esse último vai ganhar mais do que o primeiro.
deveria dar esse abono que já era uma conquista: do projeto
~as, Sr. Presidente, não quero __ criar caso; não- é essa'
anterior. O PDT rtão participOu dessas Ultimas negociações.
a razão pela qual utilizo da palavra. É apenas para deixar
Esses entendimentos; pelo que estou sabendo, foram feitos
regist_rada a minha preocupação_ao votarmos projetas, a toque'
mais especificarilente entre o Uder do Governo na Câmara,
de caixa, sem os examinarmos, sem que tenhamos condições
Humberto Souto, e _o !:epresentante do PT, Paulo Paim, do
de apresentar as nossas sugestões, como contribuição para
Rio Grande do Sul.
Quero fazer algumas advertências rápidas. Não vou Criar --o seu aperfeiçOamento. Todavia, o projeto foi Votado: ontem·
na Câmara dos Deputados, chegando hoje ao Senado Federal:
caso, vamos votar. Não há problema algum. Esse projetO
Procrastinar a sua votação seri3 uma atitude, interpretada
foi feito redigido sob o ponto de vista técnicO -com muita
por alguns como má vontade, e isso não quero ter pàra com·
imperfeição e irá gerar complicações futUras. Inclusive, fui
trabalhador. Portanto, aí está a nossa contribuição.
procurado hoje, até para a posição que adoto, por fonte -fiiS:usPeço que consigne nos Anais desta sessão exatamcnte
peita ou suspeitíssima, pelo pessoal da FlESP, para alertar-me
a nossa posição; a de que, em virtude_da pressa, não tivemos
çom relação ao§ 3' E além deste parágrafo já adiciono também
condições de aperfeiçoá-lo, mas que o projeto tal qual está
o § 1'1', que trata do princípio da irredutibilidade salarial, etc.
Não sabemos como esse prOcedimento para· ó Cálculo redigido poderá criar dificuldades de interpretação que permitirão distorções, injustiças até irtlqüidades, em razão de_
será feito.
antigüidade dos trabalhadores, mesmo até no que tange àMas eu me limitaria, Sr. Presidente, a deixar registrado
chamaçia irredutibilidade dos salários. Muito obrigado. (Muito.
aqui a nossa posição, a posição do PDT.
bem!)
Leicr:
~
Projeto de Lei da Câmara n" , de 1991, que "Dfspõe
O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) - Encerrada
sobre a··íncorporação do abono de que trata a Lei n\'_8.178,
-a discussão.
de 19 de março de 1991, aos salários-e dá outras pi-oVidênéíaS••.
En1 votaÇão.
O projeto determina a incotporação aos_ Salários em geral,
. à exceção do salário mfnimo, do abono referente ao mês de
O Sr. Humberto Lucena- Sr. Presidente, peça a palavra.~
3:gosto, que equivale à variação, em cruzeiros, do custo da
c.esta básica entre os meses de março agosto de 1991, aCresO SR. ~PRESIDENTE (Alexandre Costa) :-Concedo a~
cida de Cr$3.000 (três mil cruzeiros) (inc. III do art. 9' da
palavra, para encaminhar a votação, ao nobre Senador HumLei n' 8.178, de 1991).
O abono do mês de agoSto a ser incorporado foi estipulado berto Lucena.
pela Portaria n' 867, de 9 de agosto de 1991, do Ministro
da Economia, que fixou o valor da variação da cesta básica
OSR. HUMBERTO LUCENA (PMDB- PB. Para en<laentre março e agosto, definindo três faixas salariais distíntas minhar a vo~ação. Sem revisã_oAo orad9_r.)- Sr. Presidente,
para efeito de cálculo do _abono (Portaria_ anexa), com base Srs. Senador~s, desde que_ o Proj_eto de Lei da Câmara n9·
80, de 1991, que "dispõe sobre a incorporação do abono de
no salário mensal de março/91.
Ocorre que, pelo§ 39 do art. P do projeto referenciado, que trata a Lei n 9 8;178, de 19 de mãrço de 1991, aos-salários.
aqueles trabalhadores admitidos após 1' de agosto de 1991 e dá outras providências", foi apfOVil.do na Câmara dos· Depu-.
terão o abono a ser incorporado calculado com base no valor tados, que recebemos apelos veementes, no sentido de admido abono correspondente ao salário mensal com que tenham tirmos a sua apreciação no Senado em caráier de urgência
urgentíssima, sob o argumepto de__que seria importante que
sido contratados (F'ortaria n' 866/91-MEFP).
Assim, um trabalhador que, em março de 1991 percebesse essa proposição fosse transforinada em lei, antes do dia 19
até Cr$91.245.71 e que, por motivo de reajuste ou antecipação de outubro, afim de que a incorporação dos abonos já pudesse
salarial, viesse a perceber um valor superior a este, teráincor~ constar da folha do mês de setembro.
Como, Sr. Presidente, Srs. Senadores, estamos num Pa.ís
parado ao seu salário Cr$19.161,60, nos termos do que dispõe
a fartaria n' 867/91-MEFP, pois o abono é calculado com com uma política salarial muito rígida, que está levando os
trabalhadores brasileiros a uma situação de imensas e crescenbase no salário de março.
Por outro lado, o trabalhador admitido posteriormente tes dificuldades, não tivemos outra alternativa senão a de
a l 9 de agosto de 1991, na mesma categoria p·rofissioriaf dãque- concordar com a urgência urgentíss-ima deSSe prOjeto -de tei, ·
Ie que percebia em março Cr$9~.245,71, e que sofreu açrés- embora concordemos ·com o· ponto de vista do Senador Maucimo posterior a título de reajuste ou antecipação, terá como rício Corrêa e de outros Srs. Senadores, de que a tramitação
salário mensal um valor de Cr$91.245,71 mais o acréscimo, assiiiJ_ tão breve,_=çie matérias dessa natu_reza, enseja muitas
_
ou Seja: terá colno salário nlensal contratado algo superior vezes a aprovação de alg_uns equívocos. _
Quero crer que talvez o Senador Maurício Corrêa tenha
a Cr$91.245,71 e, portanto, incorporará o abono correspondente a uma faixa salarial superior ao seu colega mais antigo, até razão, nas restrições que fez ao projeto, mas est'amos,
diante de uma matéria que não pode deixar de ser aprovada.
passando, por conseguinte, a ganh_ar um salário superior.
O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) - Concedo a
palavra, para discutir, ao nobre Senador Maurício Corrêa.
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Por isso, mesmo, o voto da Bancada do PMDB é favorável

ao_ projeto de lei que concede a incorporação dos abonos
aos salários dos trabalhadores.
O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa)- Em votação
o projeto.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Aprovado.,
A matéria vai à sanção.

É o seguinte o prOjeto aprovado:

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N• 80, DE 1991
(N' 1.819/91, na Casa de origem)
Dispõe sobre a incorporação do ·abono, de que trata
a Lei n~ 8.178, de P de março· de 1991, aos salários
e dá outras providências.
O congresso Nacioriar deCreta:
Art. 1" A partii de 1~ de Setembro de 1991, ficain incorporados aos salários em geral, â exceção do salário mfnimo,
os abonos de que trata o art. 9o, inciso-III, da Lei n" 8.178,
de 1" de março de 1991, na forma do disposto nesta lei.
§ }\' Respeitado o princípio da irredutibilidade salarial,
é facultado ao empregador deduzir, da importânCia a sedrioor-.:_
porada, o valor correspondente às majorações salariais -coricedidas, a título de reajuste ou antecipação, após 2~ de fevereiro
de 1991.
§ 2(> O disposto neste- artigo aplica-se ao _valOr diárí6
ou horário do salário, o ti: à remuneração do trabalhador avul-so, conforme o caso.
§ 3~ Para os trabalhadores admitidos após 1(> de agosto
de 199l, o valor do abono a ser incorporado nos termos deste
artigo será igual ao valQr do abon9 correspondente ao salário
mensal contratado.
Art. 2~ Esta lei entra em vigor nã data da sua publicação, produzindo efeitos financeiros a p3itíf de f"-de -setembro
de 1991.
Art.3(> RevOgam-s~-~fSdisposíç-oes effi-éotttrãrio:

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) - Nada mais
havendo a tratar, a Presidência Vãi- e-ncerrar os trabalhos,
designando para a sessão ordinária de amanhã a seguinte

ORDEM DO DIA
1
REQUERIMENTO N' 319, DE 1991

Votação, em turno único, -do Requerimento no 319, de
1991, de autoria do Senador Esperidião Amin, solicitando,
nos termos regimentais, a tanscrição, nos Anais do Senado,
da matéria publicada no Jornal Folha de S. Paulo, de 26 de
maio último, sob o título "Moscou enviava 80% dos recursos
do PCB".
O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) -Está encerrada a sessão.
(Levanta-se a sessão às 19h)

Setembro de 1991

DISCURSO PRONUNCIADO~PELO SR.
EDUARDO SUPLICY NA SESSÃO DE 19-9-91 E
QUE, ENTREGUE À REVISÃO DO ORADOR, SERIA PUBLICADO POSTERIORMENTE.
O SR. EDUARDO SUPLICY (PT- SP. Para encaminhameh_to.) - Sr_. Presidente~ a razão de usar da palavra é no
sentido de fazer um apelo ao Líder Marco Maciel, do PFL
e do Governo, uma vez que estamos prestes a votar o requerimento que, assinado por 57 senadores, vai permitir que possa
- ser _y~ta~o, .ainda hoje, em r!!gim~ ele urgência urgentíssima
- tal como se procedeu na Câmara dos Deputad_os ~.-; o__
Projeto de Lei do Executivo que procura, após" um longo
tempo de discussão, resolver, pelo menos em boa parte, um
impasse que já dura 108 dias e envolve a universidade federal
brasileira, em suas diversas unidades em todos os Estados~
E, justamente, Sr. Presidente, encontram-se aqui presentes
o Presidente da Associação Nacional dos Docentes de Ensino
Superior, Carlos Eduardo Malhado Baldijão, e inúmeros outros membros representantes dos docentes nas universidades
brasileiras.
Seria extremamente importante se apreciássemos_esse aS'sunto ainda hoje, Sr. Presidente. E todas as capitais brasileiras,
em todas as cidades, onde há universidades federais, são dezenas de milhares de professores que aguardam pela solução
·
--~
desse impasse.
A aprovação desse projeto dará incentivo para os professores poderem realizar trabalhos em tempo integral, aperfeiçoarem-se na sua carreira como mestrandos, ou completando
mestrado, doutoramento, enfim, um processo que resultou
de longa discussão. Houve um esforço que culminou, até mesmo, coni a substituição do Ministro Carlos Clliarelli pelo Ministro José Goldemberg, em decorrência-, em boa parte, da
dificuldade em resolver este impasse. Então, gostaria_de faze_r
apelo ao Líder Marco Maciel para que não tome qualquer
iniciativa que impeça a nossa sessão de chegar a bom termo
hoje; que não peça a verificação nominal de votação para
o requerimento que trata de outro assunto.
Tenho _Certeia, nobre Senador Marco Maciel, que se _estivéssemos aqui analisando o projeto do aumento salarial daqueles que compõem as Forças Armadas no Brasil, previsto
-pa:<a chegar hoje à tarde, e também ser votado em regime
de urgência urgentíssima, que V._Ex~. neste caso, não pediria
qualquer verificação de votação.
O Sr .. Marco Maciel- V. E~-não eStá __ sendO eiega-nte
nem correto comigo. Sabe V. Ex~ que assiil.ei o -documento
antes daquele das Forças Armadas.
O SR. EDUARDO SUPLICY - V. Ex•, inclusive, foi
um dos 57 parlamentares que assinaram o requerimento. Tenho o maior respeitO pof V. Ex~, respeitO inclusive, a extraordinária habilidade com que V. Ex~ conduz os trabalhos da
Liderança do Governo. Senador Marco Maciel, eu, que também assinei o requerimento de urgência urgentTsSirna coin
relação à questão do aumento salarial das Forças Armadas,
não estou querendo ser deselegante coniV. Ex~, estou apenaS
querendo fazer um apelo, no sentido de_que V. Ex~ considere
aqueles que estão aqui, representando os professores e todos
os que trabalham nas universidades federais do Brasil e que
nesse instante esperam a decisão que V. Ex~ irá tomar.
O ã.pelo q-ue faço é no sentido de uiTia contribuiçã() ?
decisão de V. Ex\ com companheirismo e respeito, prezado
~r. Líder.
Eram essas as minhã.S palavras, Sr. Presidente.
c
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A TOS DO PRESiDENTE
ATO DO PRESIDENTE N• 701, DE 1991
O Presidente do Senado Federal, no uso da sua compe~
tência regimental e regulamentar, em cOnformidade com a
delegação de competência que lhe foi outorgada pelo Ato
da Comissão Diretora n9 2, de 4 de abril de 1973, resolve
nomear JOSÉ JABRE BAROUD, Analista Legislativo, da
área de Orçamento Público, Classe "Especial", padrão III,
do Quadro Permanente do Senado Federal, para exercer o
cargo, em com"issão, de Assessor Legislativo, código SFDAS-102.3, do Quadro Permanente do Senado Federal.
Senado Federal, 26 de setembro de 1991. - Senador
Mauro Benevides, Presidente.
ATO DO PRESIDENTE N• 702, DE 1991
O Presidente -cfo Senado Federal, no uso da sua Competência regimental e regulamentar, em conformidade com a
delegação de competência que lhe foi outorgada pelo Ato
da Comissão Diretora n" 2, de 4 de abril de I973, e tendo
em vista o que consta do Processo n" 00.227191-9, resolve
alterar o Ato desta Presidência n" 171, de 1991, para manter
aposentado, compulsoriamente, a partir de 12 de dezembro
de 1990, JOSÉ DE QUEIROZ CAMPOS, ocupante do cargo
de Assessor Parlamentar, código SF-AS-3, do Quadro de Pes-

SeXta-feira 27 6529

soaf -do Senado Fede.rãl, Parte Suplementar, nos termos do
artigo 40, inciso II, da ConstituiÇão· da República Federativa
do Brasil, combinado com o artigo 186, inciso II, da Lei n~
8.)12, de 11 de dezembro de I990, artigos 515, inciso I, §
1", 490,492, § 1', do Regulamento Administrativo do Senado
Federal, e artigo II, da Resolução SF n• 87, de 1989, com
proventos prop<jlrcionais ao tempo de serviço, correspondente
à ra.zão de 20/35L(vinte trinta e cinco avos) do seu vencimento,
observado o disposto no artigo 37, inciso XI, da Constituição
Federal.
Senado Feperal, 26 de setembro de 1991. - Senador
Mauro Benevidf, Presidente.
ATO
PRESIDENTE N• 703, DE 1991
1

po

O Presiderúe do Senado Federal, no uso da sua competência regimental e regulamentar, em conformídade _com a
delegação de competência que lhe foi outorgada pelo Ato
da Comissão Diretora n~ 2, de acordo com o disposto no
artigo 243, § 2', da Lei n" 8.112, de I990, no Ato da Comissão
Diretora n" 1, de 1991, e tendo em vista o que consta do
Processo n" OI6.I27/9I-9, resolve exonerar ALEXANDRE
JOSÉ GUERRA TORRES, do cargo em comissão, de Secretário Parlamentar, Código SF-DAS-102-1, do Quadro de Pessoal do Senado Federal, do gabinete do Líder do PDT, Senador Maurício Corrêa, a partir de 19 de setembro de 1991.
Senado Federal, 26 de setembro de 1991. - Senador
Mauro Benevides, Presidente.

República Federativa do Brasil

DIÁRIO

DO CONGRESSO NACIONAL
SEÇÃO 11

ANO XLVI- N° 135

SÁBADO, 28 DE SETEMBRO DE 1991
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SENADO FEDERAL
SUMÁRIO
- . PrO}éio-de Decreto Legislativo n' 110/91 (n' 395190,
I - ATA DA 167' SESSÃO, EM 27 DE SETEMBRO
.
DE 1991
na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que renova
. a concessão outorgada à Rádio Liberal Ltda., para explorar
1.1 -ABERTURA
serviço de radiodifusão sonora na cidade de Belém, Estado
1.2 -EXPEDIENTE
1.2.1 - Offclos do Sr. I• Secretário da Câmara dos do Pará. (Redação final.)
O-~- Proposta de Emenda à Constituição n~ 14/91, que
Deputados
9
No 252/91, comunicandO a rejeição do Substitutivo do ualtera a redação do caput do art 2!> e o art. 3 do Ato
das
Disposições-Constitucionais
Transitórias".
Senado ao Projeto de Lei da Câmara n' 28/91 (n• 2191,
na Casa de origem), que dispõe sobre o II Pl<l:fiO Na~ional
1.2.3- Comunicações da..,Liderança PDT
-Substituições de -me-mbros em co-missões técnicas.
de Informática e Automõção-- PLANIN.
N• 253/91, encaminhando autógrafo d-e projeto de lei
1.2.4 ....:. Requerimento
sancionado.
N' 665/91, de autoria do Senador Abdias do Nascimento, solicitando licença para ausentar-se dos trabalhos
1.2.2 - Pareceres
da casa a partir do dia 1~ de outubro próXiino vindouro,
Referentes às seguintes matérias·:
-Projeto de Decreto Legislativo n' 105/91 (n' 9/91, para breve viagem ao exterior. Votação adiada por falta
na Câmara dos Deputados), que aproVa o ato que renova de quorum.
1.2.5 - Discursos do Expediente
a concessão outorgada à Televisão Guafba Ltda., para explorar serviço de radiodifusão de sons e imãgens na cidade
SENADOR OZIEL CARNEIRO - Entendimento
de Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul. (Redação nacional.
SENADOR ALMIR GABRIEL- Projetos que estafinal.)
.
-Projeto de Decreto Legislativo n• 107/91 (n' 382/90, riam sendo elaborados pelo Poder Executivo, que alteram
na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que renova o sistema de Previdência Social e de Saúde. Requerimento
a concessão outorgada à Emissoras Reunidas Ltâ:a., para de autoria de S. Exf, que formalizará junto à Mesa, de
explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média convocação do Sr. Ministro do Trabalho e da Previdência
na cidade de Poconé, Estado de Mato Grosso. ·(Redação Social.
SENADOR NABOR JÚNIOR- política de preços
final.)
-Projeto de Decreto Legislativo n• 108/91 (n' 393190, '.adotada pelo Governo.
na Câmara dos Deputados), que aprova o ato de renovação
1.2.6 - Ofício do Sr. f9 Secretário da Câmara dos
da concessão outorgada à Rede Sul -~atog!ossense ~-e Deputados
..
Emissoras Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sa- N~ 260/91, comunicando erro rios autógrafos refenara em onda média na cidade de Aparécida do Taboado, rentes ao Projeto de Lei da Cãmarà n' 45/91 (n'2.405/89,
na Casa de origem), que "dispõe sobre a .cc;mc~são de
Estado de Mato Grosso do Sul. (Redação final.)
-Projeto de Decreto Legislativo n' 109/91 (n' 394/90, ·_bolsa de estudo- e pesquisa aos pós-graduandos e dá outras
na Câmara dos Deputados), que aprova o ·ato que autorga providêncíãs".
1.2.7 - Leitura de projeto
permissão à Sociedade Trindadense de Comunicação Lt- Projeto de Lei do Senado n• 331191, de autoria
da., para explorar serviço de radiodifusão sonora na cidade
do Sen~dor Fi"ancisco Rollemberg, que acrescenta pará-de Trindade, Estado de Goiás. (Redaçáo final.)

Setembro de 1991

DIÁRIO DO CONGRESSO'NACIONAL (Seçllo II)

6532 Sábado 28

:aXPEDffiNTE
CIINTRO ORAP!CO DO SB!fADO PEDIIIIAL

PASliOS i'ORTO

DJÁIUO DO COifOIUiliSO MACIDliAL
rapooubilidlde da Mooa do Seudo Pedonl

la~ ....

DireiOr-Oerol do Seaado Focleral

AGACIEL DA SU.VA MAIA
Diretor Hac.tivo
CARLOS HOMERO VllliRA NINA
DireiOI' AdDiltra.tivo
LtnZCARLOS DB BASrOS
Direoor ladllltri&l
FLOIUAN AUGIJS'IO COUI'INIIO MADRUGA
.Diretor Adjuto

ASSINATURAS'
Scmealral · · - · · - · · - · - · - · - - · - · - - - - : - - - - - - - Q$ 3.Si9,6S

grafo único ao art. 15 da Lei n• 6.S15, de 26 de dezembro
de 1977.
1.2.8 -

Requerimentos

N' ó66/91, de autoria do Senador Almir Gabriel, solicitando a convocação do Sr. Ministro do Trabalho e da- Previw
dência Social, a fim de que, perante o Plenário, preste
informações sobre os novos planos de Previdência Social
em elaboração naquela Pasta.
N~ 667/91, de autoria do Senador Nelson Carneiro,.
solicitando a ti-anscrição nos Anais do S_enado Fe_deral arti:-,
go de autoria do Dr~ _Batbos(l _Lima Sobrinho, intitulado
''Uma questão de incompatibilidade'', publicado no Jornal
do Brasil de 22-9-91.
1.3 -ORDEM DO DIA
RequerimentO it' 319/91, de autoria do Senador Esperidião Amin, solicitando, nos termos regimentais, a transcrição, nos Anais do Senado, da matéria publicada no jornal Folha de S. Paulo, de 26 de maio último, sob o título
"Moscou enviava 80% dos recursos do PC:S". Votação
adiada nos termos do art. 168 do Regimento Interno.

Ata da

167~

Tingem 2.200 a<emplara.

1.3.1 -o Discursos após a Ordem do Dia
SENADOR AMI R LANDO- Conflitos do Governo
Collor de Mello.
SENADOR ALBANO FRANCO -Violência praticada no Rio de Janeiro, por ocasião do leilão da Usiminas.
SENADOR V ALMIR CAMPELO - Implantação
do metrô de superfície no Distrito Federal.
1.3.2- Designação da Ordem do Dia da próxima ses.são

1.4- ENCERRAMENTO
2 - DISCURSO PRONUNCIADO EM SESSÃ-O ANTERIOR
Do Sr. Eduardo Suplicy, proferido na sessão de
23-9-1991
- -- - - .
3- ATO DO PRESIDENTE
N'' 704 e 705 de 1991.

4 - MESA DIRETORA
5- LÍDERES E VICE-LÍOERES DE PARTIDOS
6- COMPOSIÇÃO DAS COMISSÕES PERMA_NENTES

Sessão, em 27 de setembro de 1991

1• Sessão Legislativa Ordinária, da 49• Legislatura
Presidência dos Srs. Alexandre Costa e Francisco Rollemberg
AS 9 HORAS, ACHAM-SE PRESENTES OS SRS. SENADORES
Albano Franco "- Alexandre Costa - Almir Gabriel
- Amir Lando- Beni Veras- Chagas Rodrigues- Epitácio -Cafeteira ~Francisco RollemPerg- Irapuan Costa Júnior
-João França- José Eduardo- Magno Bacelar- Nabo r
Júnior- Pedro Simon- Valmir Campelo.
O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) -A lista de
presença acusa o comparecimento dos Srs. Senadores. Have~
do número regime~tal declaro aberta a sessão.

Sob a proteção de Deus, iníciamos nossos trabalhos. O
Sr. 19 Secretário procederá à leitura do Expediente.
É lido o seguinte

EXPEDIENTE

OFÍCIOS
DO PRIMEIRO SECRETÁRIO
DA CÂMARA DOS DEPUTADOS
N' 252191, de 25 do corrente, comunicando a rejeição
do Substitutivo .do Senado ao Projeto de Lei da Câmara n"
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28, de 1991 (n' 2/91, na Casa de origem), de iniciativa do - cessão outorgada à Enlissora-s Reunidas Ltda. para explorar·
serviço de radiodifusão sonora em onda média na cidade de
Presidente da República, que dispõe sobre o II Plano NaetO!J_al
Poconé, Estado de Mato Grosso,
de Informática e Automação - PLANIM.
Sala de Reuniões da Comissão, 27 de setembro de 1991. .:......
(Projeto enviadoã sanção em 25.de setembro de 1991.)
M~uro Benevides, Presidente - Iram Saraiva, Relator - Encaminhado autógrafo de projeto de lei sancionado:
N9 253/91, de 25 do corrente, referente ao Projeto de
Lei da Cãmara n' 27, de 1991 (n' 159/91, naquela éasa),
de iniciativa do Presidente da República, que altera dispo~
sições do Código de Processo Penal Militar e da Lei da Organização Judiciária Militar.
_____ :~
(Projeto que se transfOrmou na Lei n9 8.236, de 20 de
setembro de 1991)

Alexandre Costa - Beni Veras.
ANEXO AO PARECER N• 373, DE 1991
Redação final do Projeto de Decreto Legislativo

n• 107, de 1991 (n• 382, de 1990, na Cãmara dos Depu·
lados)

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, e eu,
Presidente do Senado Federal, nos termos do art. 48. item
28, do Regimento Interno, promulgo o seguinte
PARECERES
DECRETO LEGISLATIVO
PARECER N• 372, DE 1991
N•, DE 1991
(Da Comissão Diretora)
Aprova o ato que renova a concessão outorgada
à Emissoras Reunidas Ltda. para explorar serviço de
Redação final do Projeto de Decreto Legislativo
radiodifusão sonora em onda média na cidade de Poco~
n' lOS, de 1991 (n9 9, de 1991, na Câmara dos Depuné, Estado de Mato Grosso.
tados).
.
A Comissão Diretora·apiesenta a rectação final do Projeto
Art. 1" É aprovado o ato que renova por dez anos,
de Decreto Legislativo·n• 105, de 1991 (n' 9 de 1991, na
a partir de 17 de novembro de 1988, a concessão da
Câmara dos Deputados), que aprova o ato que renova a conEmissoras Reunidas Ltda.,_ outorgada atrayés do De~
cessão outorgada à Televisão Guaxba Ltda. para explorar ser~
creio n' 82.215, de 4 de setembro de 1978, para expio·
viço de radiodifusão de sons e imagens na cidade de Porto
rar, sem direito de exclusividade, serviço de radiodiAlegre, Estado do Rio Grande do Sul.
fusão sonora em onda média na cidade de Poconé,
Sala de Reuniões da Comissão, 27 de setembro de 1991.
Estado de Mato Grosso ..
- Maui-o Benevid.es, Presidente - Iram Saraiva, Relator
Art. 2° Este Decreto Legislativo entra em vigor
- Alexandre Costa - Beni Veras.
na dãta de sua publicação.
PARECER N• 374, DE 1991
ANEXO AO PARECER N• 372, DE 1991
(Da Comissão Diretora)
Redaçáo final do Projeto de Decreto Legislativo
Redação Final do Projeto de Decreto Legisn? 105, de 1991 (n9 9, de 1991, na Câmara dos Depu~
lativo n• 108, de 1991 (n' 393, de 1990, na C*mara
lados).
dos Deputados).
Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, e eu,
Presidente do Senado Federal, nos termos do art. 48, item
A Comissão Diretora apresenta a redação final do Projeto 28, do Regimento Interno, promulgo o seguinte
· de Decreto Legislativo n• 108, de 1991 (n' 393, de 1990, na
Câmara dos Deputados), que aprova o ato de renovação da
DECRETO LEGISLATIVO
__ concessão' outorgada à Rede Sul Mato~grossense de Emissoras
N', DE 1991
Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda
Aprova o ato que renova a concessão outorgada média na cidade de Aparecida do Taboado, Estado de Mato
à Televisão Guaíba Ltda. para explorar serviço de radioGrosso do_ Sul.
difusão de sons e imagens na cidade de Porto Alegre,
Sala de Reuniões da Comissão, 27 de setembro ·de 1991.
Estado do Rio Grande d·o Sul.
- Maul'o Benevides, Presidente - Iram Saraiva, Relator
Art. 19 É aprovado o ato a -·que se refere o Decreto n9 -Alexandre Costa - Beni Veras.
98.919, de 1• de fevereiro de 1990, que renova por quinze
ANEXO AO PARECER N• 374, DE 1991
anos, a concessão outorgada à Televisão .Guaíba Ltda. para
Redação final do Projeto de Decreto Legislativo
explorar, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão
n• 108, de 1991 (n' 393, de 1990, na Câmara dos Depu·
de sons e imagens na cidade de Porto Alegre, Estado do
tados).
Rio Grande do Sul.
~ Art. 29 Este "Decreto Legislativo entra em vigor na data
Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, e eu,
de sua publicação.
Presidente do Senado Federal-,- nos termos do art. 48, irem
28,
do Regimento Interno, promulgo o seguinte
PARECER'N• 373, DE 1991
(Da Comissao Dlretora)
Redação final do Projeto de Decreto Legislativo
n• 107, de 1991 (n• 382, de 1990, na Câmara dos Deputados).
A Comissão Diretora apresenta a redaçáo fin-al do Pr_Oféto
de Decreto Legislativo n' 107, de 1991 (n• 382, de 1990, na
Câmara dos Deputados), que aprova o ato que renova a êôn~

DECRETO LEGISLATIVO
N•, DE 1991
Aprova o ato que renova a concessão outorgada
à Rede Sul Mato-grossense de Emissoras Lida. para
explorar serviço de radiodifusão sonqra em onda média
-ria Cidade di Aparecida do Taboado, Estado de Mato
Grosso do Sul.
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Art. 1" É _aprovada a renovação da concessão__outOr:
gada à Rede Mato-grossense de Emissoras LtQa. para explorar
serviço da radiodifusão sonora em ond;a média_ na _cida9~, 4e.
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ANEXO AO PARECER N' 376, DE 1991
Redação final do Projeto de Decreto Legislativo
n9 110, de 1991 (n9 395, de 1990, na Câmara dos Deputados).

Aparecida do Taboado,_Estado de Mato Grosso do Sul~-~
que s:e refere o Decreto n" 98.140, de 14: de seteJ!lbro d~.
Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, e eu,
1989.
Art. 2~ Este Decreto Legislativo" entra eJ!I vigor na data
Presidente do Senado Federal, nos termos do art. 48, item
-- 28~ do Regüúento Intt::_rn~, prom.ulgo o seguinte - sua publicação.

PARECER N• 375, DE 1991
(Da Comissão Diretora)
Redação final do projeto de Decreto Legislativo
n" 109, de 1991 (n9 394, de 1990, na Câmara dos Depu-

tados).
A ComiSSão Diretora apresenta a redação final do Projeto
de Decreto Legislativo n• 109, de 1991 (n• 394, de 1990, na
Câmara dos Deputados), que· aprova o ato que outorga permissão à Sociedade Trindadense de Comunicação Ltda. para
explorar serviço de radiodifusão sonora na _cidade. _çle Tri_nd.a-:
de, Estado de Goíás. .
.
.
Sala de Reuniões da Comissão, 27 de setembro de 1991.
- Mauro Benevides, Presidente - lrant Saraiva, Relator
- Alexandre Costa - Beni V eras.

ANEXO AO PARECER N' 375, DE 1991
Redação final do Projeto de Decreto Legislativo
n• 109, de 1991 (o• 394, de 1990, na Câmara dos Deputados).

Faço saber que o Corigresso·Nacional aprovou, e
eu,
, Presidente do Senado Federal, nos termos do art.
48, item 28, dõ Regimento Interno, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLA.JlVO N'
, DE 1991
Aprova o ato que outorga permissão à Sociedade
,Trindadense de Comunicação Ltda, para explorar serviço de radiodifusão sonora na cidade de Trindade, Estado
de Goiás.
Art. 1~ É aprovado o _ato a que se refere a Portaria
n• 229, de 23 de novembro de 1989, do Ministro de Estado
das Comunicações, que outorga permissão à Sociedade Trindadense de Comunicação Ltda. para explorar, pelo prazo de
dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão
sonora em freqüência modulada, na cidade de Trindade, Estado de Goiás.
Art. 29 Este Decreto Legislativo entrá em vigor na data
de sua publicação.
PARECER N• 376, DE 1991
(Da Comissão Diretoni) ·
Redação final do Projeto de Decreto Legislativo
o" 110, de 1991 (n' 395, de 1990, na Câmara dos Deputados).

A Comissão Diretora apresenta a redação final do Projeto
de Decreto Legislativo n• 110, de 1991 (n' 395, de 1990, na
Câmara dos Deputados), que aprova o ato que renova a concessão outorgada â Rádio Liberal Ltda, para explorar serviço
de radiodifusão sonora na cidade de Belém, Estado do Pará.
Sala de Reuniões da Comissão, 27 de setembro_de 1991.
- Mauro Beneyides, Presidente - Iram Saraiva, Relator
- Alexandre Costa - Beni Veras.

DECRETO LEGISLATIVO No
, DE 1991
Aprova o ato que renova a concessão outorgada
· à Rádio Liberal Ltda, para explorar serviço de radiodifusão sonora na cidade de Belém, Estado do Pará.
Art. 1~ É aprovado o ·ato a que se refere o Decreto
n• 98.483, de 7 de dezembro de 1989, que renova por dez
anos, a partir de 15 de agosto de 1989, a concessão outorgada
à Rádio Liberal Ltda, para explorar, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em onda tropical na
cidade de Belém, Estado do Pará.
. . , , .Art. 2~ Este Decreto Legislativo entra em vigor na data
de s~a publicação.
PARECER N; 377, DE 1991
Da Comissão designada para emitir parecer sobre
- a Proposta de Emenda à Constituição n' 14, de 1991,
que "altera a redação do "caput" do art. 2' e o art.
39 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias".
Relator: Senador Cid Sabóia de Carvalho
A Proposta de Emenda ConstitUciÕnal em epÍgrafe, firmado por trinta e um Senhores Senadores, tem em vista antecipar o plebiscito e a revisão _constitucional, de que tratam
os artS. 29 -e 39 do Ato _das Disposições Constitucionais TransitóriãS, o dia 21 de abril de 1992_e para o período compreendido
ent{e 15 de feverefro e 30 de jüriho de 1993, respectiyãmente.
Embora os textos constitucionais costumem ter uma certa
estabilidade no tempo, como qualqu~r obrã humana iambém
as constituições e-nVelhecem", posto que o Direito, na lição
de Pinto Ferreira,-é '"'moviniento-e vida, sintese dialética entre
as forças de transformação da sociedade e as tendências de
conservantismo, devendo r~justar constantemente as necessidades do progresso com as tradiÇOeS da história". (P. Ferreira,
Princípios Gerais do DireitO Constitilcionãl Moderno, Vol.
I, pág. 162).
A alteração das normas transitórias porventura acrescidas
ao texto constitucional não- é, usualmente, recomendável, face
à própria natureza de tais normas.
Com efeito, editadiis par!l: conciliar, no período de transição, algumas regras do regime anterior com as do novo·regime,
as disposições constitucionaiS transitórias, uma vez esgõtadas,
como afirma Wolgran Junqueira Ferreira, "são como senão
existissem" (Comentários à Constituição de 1988, Vol. 3, pág.
1187).
É forçoso reconhecer, contudo, que mesmo disposiçõeS
transitórias podem ser atingidas pela velocidade com que evoluem as sociedades modernas e que, portanto, também a elas
aplicar-se-ia a expressão de Hauriou, Barthélemy e Duez a
respeito_ da "imutabilidade relativa das leis constitucionaisn.
Ademais, a alteração ora em· exame não altera a essência
normativa do preceito emendado, posto que apenas antecipa
_a realização dos ratOs até previstos.
Não se trata, portanto, de alferar disposições que já tenham surtido efeitos.
H
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Também não se pretende atingir o mandato presidencial
conquistado nas últimas eleições.
De resto 7 a ConstituiÇâo em vigor não ·coTitéril- qualquer
restrição à emenda do ADCT.
O poder de emenda a Constituição é- urria- das prerrogativas do Poder Legislativo, ou, no entendimento de_ Luiz
Augusto Paranho Sampaio~ uum direito ínerente ao próprio
exercício da função legislativa" (Comentários à nova Constituição brasileira, Vol 2, pág. 291).
Tal faculdade não pode ser limitada, e não ser pelo própriU texto coristituéiOn-al, comO adVerte Carl Schmitt.
A Constituiçâo estabelece, em seu art. 60, forma como

pode ser proposta a emenda e as limitações ao-poder de emenda(§§ I' e 4' do art. 60).
Na hipótese, obedeceu-se ao prescrito rio art. 60, I e
a proposição não versa sobre a matéria de que trata o- § 49
do mesmo disp9sitívo.
Em face do exposto, somos pela aprovação da Emenda
em questão.
Sala das Comissões, 24 de setembro de 1991. Patrocínio, Presidente - Cid Sabóia de Carvalho,
-Pedro Simon- Mário Covas- Aluízio Bezerrado Henrique Cardoso- Hugo Napoleão, (vencido)Camargo- Cesar Dias, (vencido).

Carlos
Relator
FernanAffonso

O SR. PRESIDENTE(Aiexandre Costaf- O Expediente
lido vai à publicação.
Sobre a mesa, comunicações q11:e se~ão lidas pe!o_Sr.
1"' Secretário.
- -

São lidas as seguintes
Brasflia, 25 de setembro de 1991
Senhor Presidente,
Em consonância com o disposto nos arts. 66 e 85 do
Regimento Interno do Senado Fedeml, solicíto de Vossa Excelência a substituição do nome do Senador Darcy Ribeiro pelo
do nobre Senador Abdias Nascimento, como membro titular
das Comissões de EducaÇão e de RelaÇões Exteriores e Defesa
Nacional, e como membro suplente das Comissõe_s de Assuntos Económicos, AssUDtos Sociais e· Serviços ·de Infra-Estrutura.
-Ao ensejo, re-rróVO a V. Ex~ ·a expfessáo do meu elevado
apreço e distinta consideraçao - Senador Maurício Cru-rêa.
Brasflia,-26 de Setembro de 1991
Senhor Presidente,
Em corisonâncíâ cOm o disposto nos arts~ ·66- e 85 do
Regimento Interno do Senado Federal, DesejO~conlUiiiêãr
a Vossa Excelência a indicação do meu nome, em substituiÇãO
ao do Senador Darcy Ribeiro, comO membro titular da Comissão Temporária, criãda através do requerimento 146, de 1991,
com o objetivo de estudar e analisar, bem como acompanhar
as atividades da Conferência das Nações Unidas para o Meio
~ Ambiente e desenvolvimento - EC0~92.
Ao ensejo, renovo a Vossa Excelência expressãó.âo nieu
apreço e consideração. -Senador Maurício Corrêa.
O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) - Serão feitas
as substituições solicitadas.
Sobre a mesa, requerimento que vai ser lido pel? Sr.
I' Secretário. c
·
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É lido seguinte
REQUERIMENTO N' 665, DE ~?91
Senhor Presidente,
_
Tenho a honra de comunicar a Vossa Excelência, de acOrdo com o disposto no art. 39, alíneaa, do Regimento Interno,
que me ausentarei dos trabalhos da Casa a partir do dia 1o
de outubro próximo vindouro, para breve viagem ao estrangeiro, em missão cultural, a convite do AFRIC - African
Relief Committe in Canadá a fim de participar do Seminário
intitulado ''Breking the Silence on Human Rights Viçlatiosin
the Africall- Woffd" (Quebrando o Silêncio sobre violações
de direitos humanos no mundo africano), a ter lugar no Ryerson Polythchnical Institute. em Toronto, Canadá~
O Seminário será relizado de I' a 9 de outubro de 1991.
Atenciosas Saudações
Brasflia, 25 de setembro de 1991. - Senador Abdias
do Nascimento.
O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) - Fica adiada
a votação do requerimento por falta de quorum.
Há oradores inscritos.
Concedo a palavra ao nobre Senador Oziel Carndro. -

o

O SR. OZIEL CARNEIRO (PDS~ PA: Pronuncia
seguinte discurso.)- Sr. PreSidente, Srs. Senadores, o pÕvo
vive o moniento da incerteza e da angústia. E o CongressO
o momento da decisão de apoiar a reforma tributária e um
rigoroSO reajuste fi_s~f:~§ de exanliOar e -dúidlr ei.nendas à
Constitu"içãO que- o POder-EXfCU~tíVo anuncia como n_ecessárias
para combater a crise económicá grave e que· pod~ resValar
para-o desastre político, com tod3s as suas conse_qQência~
instituciOnaiS.- ·
·
Diante-de perspectiva tão preocupante,- nissurgiu a idéia
do entendimento nacional, como condição imprescindível e
imediata para possibilitar o estabelecimento de medidas l_egis~
lativas e de providências adminíSira-tivãs pa!a ànlterã iDflãÇão,
restabelecer o crescimento do PIB, equacionar o- problema
da dívida externa -e da consolidação da dívida interna dos
estados, dos municípios e do Goverqo Federal, para tranqúi~
liiar a socíeâade e evitar a desestabilização da federação. Sendo o entendimento nacional a con-dição essencial para:
~-~ s~jam concretizadas as medidas que posS1biiítarã03s soluções para diminuir as incertezas e as angústiaS do povo brasileiro, por que eJe não se realiza imedíãtamente? E o que
todos, até com perplexidade, estão perguntando. E a re~po_sta!
infe1izmente, é decepcionante.
NãQ se realiza porque falta humildade, renúncia às vaidades, aos projetos políticos individuais de resultados imediato_s
-e, sobretudo, f~lta a pitriótica decisão de_ colocar o intere-sse
público cómo a prioridade das prioridades de cada um.
_-_São esses os requisitos básicos para o entendimento. No
entanto, o que é observado é o fato de que os que seautodeterminaram agentes do entendimento --: com exceções conhecidas - falam de corrupção e punições, de participação em
g-overno de coalizãO, na reduÇão dos poderes legais do Presidente da República, além dos que veêm na crise a oportunidade do parlamentarismo já, assim, o éntelldíme"nto nacional tropeça na vaidade das individualidades, na ação de grupos
ou corporações organizadas, nos projetas visando as eleições
de 1992 e, de modo especial, a de 1994, afinal nelas serão
eleitos dois terços-do? senadores, todos os deputados federais
eeStaduais, além de governadores e do sucessor do Presidente
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da República. Muitos ofereceram-se ou aceitaram convites
para sentar-se à mesa do entendimento, o que é legítimo
e elogiável, mas poucos o fiz-eram com o desprendimento
e o civismo que o difícil momento impõe. Desse modo, o
entendimento transformou-se em um jogo de xadrez em que
o importante não é propriamente o entendimento, mas a oportunidade de mexer as pedras no tabuleiro, principalmente
se resultar no xeque ao "rei" e na humilhação- aos membros
da corte.
O Sr. Epitácio Cafeteira- Permite V. Ex• um aparte?
O SR. OZIEL CARNEIRO - Com todo o prazer, ouço
V. Ex•
O Sr. Epitácio Cafeteira- Nobre Senador Oziel Carneiro, sabe V. Ex• o quanto eSte humilde Senador estima V.
Ex~ Estou atento ao discurso de V. Ex~ desde o início. Começarei dizendo que as eleições de .1992 e 1994 nada signifiCam
para mim, pois o meu mandato vai até 1999. Quero também
dizer a V. Ex~ o seguinte: quando rapaz, assisti a um filme
que se chamava "O homem que nunca existiu"; que contava
história de um homem que teria caído no mar Mediterrâneo
com uma bolsa de documentos, que foram fotografados pelas
tropas nazistas. Esses documentos diziam que a invasão ia
se dar a partir do norte da África, e as tropas se deslocavam
para aquela região, enquanto os aliados invadiram pela Nor~
m.andia. Foi um episódio importante da última guerra. Agora,
fala-se do entendimento, ·do Emendão, e o Congresso dá uma
demonstração de que está pronto para discutir, até mais do
que preparado, porque está discutindo uma emend_a.que nunca
existiu. Fala-se muito em Emendão, mas ele não existe. V.
Ex• falava, há pouco, que era preciso sentarem-se todos à
mesma mesa para cuidar da questão, como num jogo de xadrez. Mas, na verdade, o que estamos fazendo é jogar futebol
sem bola. O Congresso e o Executivo estão jogando um futebol que não tem bola, pois não existe Emendão e, mesmo
assim, estamos discutindo o que ainda não existe. No começo
era de um tamanho, depois diminuiu e voltou ao que era
antes. COncordo com 'V. Ex• Dl!ma coisa: falta humildade.
Mas não se pode acusar apenas um lado pela falta de humildade. Se o que se quer é o entendimento, deve haver humildade dos dois lados_. Quando o President~ diz que foi eleito
com mais de trinta e tantos milhões de votos, pode-se responder que o Congresso foi eleito co_m_ muitQ __m;:,~is. Então, é
preciso que haja, nesse entendimento, essa humildade de que
e em que tenha errado. V. Ex~ há de convir que falta ao
Congresso Nacional, à comunidade, à sociedade_ em geral,
confiança nas coisas que vão sair. Não conheço· e, portanto,
não tenho nada a favor nem contra, por exeniplo, o Ministro
Magri, mas, de repente, todo mundo fala contra, inclusive
os parlamentares que o ap6iam, que não acreditam que S.
Ex~ tenha capacidade de dirigii a Previdência Social, mas S.
Ex' é amigo do rei e, sendo amigo do rei, é "imexível", é
intocável. Mas o Ministro Rogério Magri continua a administrar a Previdência! Estamos discutindo nomes, Inas oUtros
vão no- mesmo rumo. O que entendi das pessoas que falaram
com o Presidente é que elas não queriam o cargo, não; queriam
era alertar o Presidente: -V. Ex• está com um_ time fr_aco,
V. Ex~ tem que colocar outros no time, porque com esse
time não vai ganhar nem com emendinha nem com emendão.
V. Ex• é um político, é um técnico; é- um homem capaz,
e se V. Ex• fosse o titular de um desses cargos, nobre Senador
Oziel Carneiro, tenho a certeza de que melhoraria a confiabi-
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li._Q_a,de do Congresso Nacional junto ·ao Governo
Ex• já
ocupou cargos elevados neste País e se houve muito bem.
É isso que queremos, um time com o qual o Presidente possa
ganhar o campeonato da inflação, mas o técnico insiSte ein
jogar corri aquele time que está perdendo. Ninguém quer
dizer para não criar suscetibilidades, mas vimos na televisão
o Ministro falando, em São Paulo, e o Presidente rindo das
besteiras que ele dizia. O F_residente dá~se ao h,IXO de _ter
no seu Ministério uma pessoa que o faça rir! Enfim, era o
que queria acrescentar ao discuí:so de V. Ex4 e dizer que
o Congresso está pronto para discutir. Diria fiais: está até
jogando futebol, como falei, sem bola discutindo sem ter_ o
Emendão, discutindo sem ter coisa alguma a apresentar. Então, o Congresso Nacional precisa discutir. Mas a Emenda
não veio, não temos nada sobre ela. É preciso que seja enviada
ao Congresso Nacional, para que possamos discutir sobre algu!1_1?_ coisa realmente palpável, porque para nós até agora esse
Emendão não existe._
O SR. OZIEL CARNEIRO - Nobre Senador Epitáció
Cafeteira, ao agradecer o aparte de V. Ex•, especialmente
as palavras generosas quanto ao meu passad_o de homem público, gostaria de aduzir que muito do que V: Ex• falou está
contido no discurso que estou a pronunciar neste momento.
V. Ex• deve ter observado, na parte que já li, que coloco,
ao fazer referências às dificuldades no andamento do entendimento nacional. as exceções conhecidas. Eu as conheço e
V. Ex• também as conheoe. Muito obrigado pelo aparte.
Prosseguindo, Sr. Presidente, SI-s. Seiladores:
Na constelação política, as estrelas de primeira grandeza
se indispõem para--ver ·quem pode reluzir mais.
No meio empresarial e das lideranças sindicais operárias,
a toada não é diferente.
OS empresários gritam com as forças dos pulmõe~ que
e""igem o resgate da dignidade nacional e reclamam por ser
ignorada no País a lei da usura. Querem juros baixos, preços
livres e lucros extraordinários, sem o que lião terão sobras
para novos investimentos e, não sendo assim, o PIB continuará
caindo, o desemprego aumentando e a violência urbana aterrorizando, de crianças a anciãos. Esquecem-se; porem, que
remarcar preços acima da inflação não é comportamento adequado para quem defende o entendimento.
E as lideranças sindicais dOS trabalhadores, como se comportam? De modo diferente? Parece·me que não. Reivindicam reajustes salariais incompatíveis com os propósitos de
quem quer ver a crise debelada. Recorrem ao legítimo e justo
direito de fazer greve. Mas, inexplicavelmente, ignoram propositadamente que os serviços essenciais não podem ser negados à população; que é ilegal não cumprir as sentenças do
juQiciário e que é crime, previsto na lei, organiza"! piquetes
para, usando de violê:ilcia, impeâir de trabalhar os-que não
desejam grevar e sim trabalhar.
Se políticos, empresários e trabalhadores assumem essas
posturas, como será possível viabilizar o entendimento para
vencer a grave crise nacional?
Aqui eu gostaria da atenção do nobre Senador Epitácio
Cafeteira.
No Congresso Nacional encontrar-se-á_a saída, embora
continue desejando e apelando veementemente para que todos os segmentos representativos da sociedade colaborem para
que seja conseguido, afinal, o entendimento nacional.
Nós, políticos, especialmente os detentores de mandatos
populares, com a obrigação de sermos mais sensíveis ~()s_an-
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.. O SR. OZIEL CARNEIRO- Agradeço, mais uma vez,
seios da população, não poderemos continuar ignora~do que
a ~ociedade já não suporta mais tanta incompetência; que a iiltefVenção de V_ Ex', nobre _Senador Ep"itácio Cafeteira:
está Sinalizando a exigência de menos retórica, menos marke~
"A gr.avidade da crise nacional recomenda que
tlng e mais resultados; que começa a abominar as organizações
ninguém deve criticar apenas põr c"titicar ~ mas hãó percorporativistas e a condenar os que praticam a chal!l!'lda "Lei
mite também o aplauso apenas para bajular ou, o que
de Gérson'\ sejam eles funcionários públicos, _políticos, emé pior, apenas para beneficiar-se dos favores oficiaiS,
presários, sindicalistas, professores, universitáriós, profiSsioou para ocupar maiores·-espãÇOs -D?S_ffi:eios dC comuninais liberais ou jornalistas; que começa a infor:mar claramente
cação, ou enganar a opinião pública e obter vantagens
que está assustada com a divulgação de ta.ntos escândalos,
eleitorais."
mas profundamente decepcionada com a .leviandade dos que
acusam e não oferecem provas para a apuração e punição
O Sr. Alexandre Costa- Permite-me V. Ex• um aparte?
exemplar dos culpados. Urge, pois, que cada um seja cidadão
O
SR. OZIEL CARNEIRO - Cgm muito prazer, nobre
nos direitos e nos deveres, sem o que o País não sairá da ,
crise e todos caminharão celeremente para o calvário, em Senador e amigo Alexan~re Cost~.
que poderá transformar-se este nosso Brasil.
O Sr. Alexandre Costa- O estudo que V. Ex~ está fazenO Sr. Esperidião Amin- Permite-me V. Ex~ um aparte? do, neste discurso, é a realidade brasileira. Quero prender-me
apenas a um fato do discurso que está proferindo. Acredito
O SR. OZIEL CARNEIRO- Ouço'. corri prazer. o aparte
que as greves permanentes_ que se fazem no País não são
do nobre Senador Esperidião Amin.
feitas pelos trabalhadores, são as próprias autoridades as resO Sr. Esperidião Amin- Senador Oziel Carneiro, acom- ponsáveis por elas._ Dou-lhe uma demonstração do que digo,
panhando o pronunciamento de V. Ex~ a respeito da situação, e depois V. Ex~ fará a análise e dirá se tenho ou não razão.
das circunstâncias que -vivemos, em que, além dos aspectos
Corno podem as autoridades, os presidentes de bancos oficiais,
políticos ~e relacionamento Executivo/Legislativo, V. Ex~ só aumentarem os vencimentos dos bancários quando estes
também faz aflorar a percepçâo de que a Nação brasileira entram em gr,eve? Voluntariamente não são dados esses ausofre mais do que as circunstâncias económicas-e so~iais deter- mentos. Não tenho lembrança de nenhum aumento de bancáminam, também por causa do estágio de descompasso político,
rios, no Brasil, senã-o a partir da realiz3ção de greVe. E veja
de incompreensões e também de falta de sinceridade em muia diferença: o bancário pede 200%,a autoridade oferece-lhe
tas das propostas que são ventiladas. Assistindo ~repito
100%! Ora, 100% São muitós porCiúltOS-, Dobre Senador. nao
- a esse seu pronunciamento, como seu companheiro de
sei S'e V. Exa já verificou isSo? Porque se autoridades vêm,
Bancada, desejo co-ngratular-me CC?m a serenid_ade que' mais
permanentemente, oferecendo 5%, 10%, de acordo __com a
uma vez, é a marca da sua posição, serenidade esta acompa- desvalorização da moeda, não haveria greve no Brasil. Tenho
nhada de bom senso, e da autoridade para fazer chegar aos
a impressão de que as greves parariam. Só se aUmenta, no
múltiplos interlocutores, às vezes ·um pouco cegos·,-- às vezes
Brasil, na base de 100%, 200% os vencimentos dos bancários ·
um pouco. mudos, e, às vezes, fambém, um po'uco·surdos,
e dos demais trabalhadores. Eu qu~ria apenas que V. Ex~
esta conclamação a que reãlmente, todos viemos a nos despir
completasse e fizesse uma análise, dizendo onde estou errado
de preconceitos, de pretensões e de sofismas de natureza pes- e onde estou certo neste aparte.
soal, que dificultam a realização do processo decisório político,
com graves reflexos para u·ma sociedade tão sofrida. ExataO SR. OZIEL CARNEIRO- Senador Alexandre Costa,
mente, em nome dessas virtudes do seu pronunciamentO,- é
primeiro, o agradecimento pelo aparte.
que-desejo a ele me associar e me congratular com V. Ex~
Segundo, fui claro quando disse que é justo o direitO
da greve. O que não é justo sem dúvida, é o cOmportamento
O SR. OZIEL CARNEIRO :..._ Senador Esperidião Amin,
que contraria a Lei da Greve. _
_
_
V. Ex' acrescenta, ao meu discurso, aquilo qu~ t~m sido_ uma
O que se verifiCa -é- C}ue, infelizmente, o Brasil tem -vivido
coerência ri:O Cõmpoitamento de nOsso partido.
o artificialmente no trato da sua economia, isso já disse várias
Colocamos o interesse público acima de quaisquer vaida- vezes aqui no plenário deste CongreSSo, àtraVés de apartes,
des ou de quaisquer projetas pessoais.
·
ou até de discursos formulados. O artificialismo dificulta o
Muito obrigado.
combate à inflação, como iambém sem dúVida nenhuma, a
possibilidade de termos a nossa economia reorganizada. Há
O Sr. Epitácio Cafeteira- Permite-me V. Ex• um aparte?
um equívoco dos doutos em economia de ímportarem de países
desenvolvidos lições e teorias para aplicá-las nunl.a econ<5mia
O SR. OZIEL CARNEIRO- Pois não.
de
um pafs em desenvolvimento.
O Sr. Epitácio Cafeteira- Nobre Senador Oziel CarneiA greve é uma conseqüêricia d~ste artificiali~rilo, 'porq~e
ro, realmente, fiquei muito atento ao discurso de V. Ex~ e
cheguei até a bater palmas, fato inusitado, pois, normalmente,
tem faltado a grandeza aos çl.irigentes de emPresas estatais
elas vêm no final do pronunciamento. Mas quando V. Ex~
e também às lideranç_as sindicais para, ná mesa. de negociação,
cada um chegar ao número mfnimo necessário, para que as
disse: Chega de tanta incompetência, bati palmas. V. Ex~
duas partes saiam satisfeitas, e a popUlação brasileira não
disse que a sociedade está estarrecida diante _da divulgação
de tanto escândalo. Quanto há divulgação não, ela deve estar continue perdendo. Na realidade, quem mais perde é o povo
e, entre o povo, os que têm salários mais baixos, onde a
estarrecida diante de tantos escândalos. O próprio Presidente
da República ordenou ao Superintendente da Polícia Federal inflação incide mais fortemente. Por!anto, a gre_ve est~,real
colocar um corrupto na cadeia. Então, Sua Excelência reco- Iilente, sendo uma conseqüência- da afirmativa de V .. Ex~.
nhece que a corrupção existe. É preciso que ·se' encontre ·uma É Que falta, acrescento, é a grandeza_ nas duas partes para
situarem, no e:ctendimento, aquilo que seria o mínimo adequaforma de ~gilizar a abertura da porta da cadeia-.
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do para atender às necessidades do trabalhador e, evidenteR
mente, não corroer a saúde da empresa.

O Sr. Alexandre Costa-

Permite~me

V.

Ex~

mais um

aparte?
O SR. OZIEL CARNEIRO- Ouço V. EX'
OS~. Alexandre Costa- É necessário que haja entendimento mais permanentes, para que não se aproxime dos 200%.
dos 100%. Em lugar de se fazer de 6 em 6 meses, ~sses entendimentos deveriam ser quase que permanentes, dada a deterioração da mQeda. A Pátria é o trabalhador brasileiro, somos
nós todos.
·
O Sr. Epitádo Cafeteira- Permite-me V. Ex~ um aparte?

O SR. OZIEL CARNEIRO- Ouço V. EX'
QSr. Epitácio Cafeteira- Nobre Senador Oziel Carnei·
ro, diria, Só para acrescentar, que muitos-bancos retornaram
ao trabalho com o' aumento de 26% apenaS. E por que 26%?
Porque esses bancos vinham concedendo abonos aos seus funcionários de 2 em 2 meses, de 3 em 3 meses. De forma que
um aumento de 26% __ resolveu. O Banco do Brasil passou
um ano sem dar qualquer abono ao seu funcionalismo.
O SR. OZIEL CARNElRO - Obrigado pelo aparte de
V. Ex•.
·
E a lei permite que sejain feitas ·anteCipações salariais
antes da data-base. Isso aí, evidentemente, é uma situação
em que cada empresa, através da sua diretoria, dentro da
sua política salarial, poderia adotar ou deixar de adotar. Evidentemente que todOs os adiantamentos são deduzidos, conforme assegurado em lei, na data-base e isso seria um- processo
normal a ser adotado, como V. Ex~ e o Senador Alexandre
Costa aconselham.
O Sr. NaborJúnior- V. Ex~ permitiria um aparte, nobre
Senador?
O SR. OZIEL CARNEIRO- Ouço V. Ex•.
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d~ uma maneira consid~rá~el. A procura do_ dólar e do ouro
foi muitO grande, em decorrência desse pronunciamento do
Presidente da República. Sua Excelência deu conhecimento
à Nação.de uma situação muito mais--grave do que é e, agora,
vem acenar com a solução dessa_ crise cotn esse ,ç:hamado
Eme.ridão que, delltro da própria avaliação dos técnicos ·do
GoVerno. só vaí começar a- surti! efelfó, no mínimo, daqui
a dois anos. Então, nós vamos esperar dois anos para que
e:ssas medidas propostas no chamado Emendão veriham trazer
iCsUltados satisfatórios para -a econófnia dó BrasiL Então,
concluindo o meu aparte, quero dizer que o Governo é multo
responsável por isto: além de ter tentado_várias medidas econóritiC3.s 'qõ'e nâo deram certo, sacrificaram a população, causaram o desemprego, levaram as empresas à falência. O Governo, agora, vem, ainda, alardear uma crise tão gra_~de que
leva o povo ao desespero e ao desemprego, fazendo com
que essa_ situação se agrave muito mais pelas medidas que
a população tomou de retirar da rede bancária - porque
não se pode confiar numa rede bancária - porque não se
pode confiar numa rede bancária de um País que está quebrado
-os seus créditos, os seus depósitos e investi-los em outros
valores. Era este o aparte que de_sejava dar a V. Ex~

. O SR. OZIEL CARNEIRO- Agradeço o aparte de V.
Ex\ Senador Nabor Júnior.
No fUndamento, V. Ex• tem razão, mas gostaria de discordar apenas num ponto, com toda estima, admiração e amizade
pessoal que nutro por V. Ex~. Acho que é correto o comportamento do governo quando não esconde da população a situação difícil em que o País se_ encontra. Pior seria que não
chegasse aos meios de comunicação a situação" quase qtie de
insolvencia em que nos encontramos.
Quanto à fuga de ativos financeiros aplicados regularmente n~s contas bancárias, isto é, sem dúvida, o resultado
do comportamento de uma parte da população, que coloca
o seu egoísmo acimã dos interesses nacionais. Não há dúvida
de que é' corrente, neste País, que todas as quintas-feiras
surge uma boataria que exerce influência no mercado financeiro, exclusivamente para beneficiar um pequeno grupo de
pessoas que manipula o Mercado Firiaitceiro Nacional.

O Sr. Nabor Júnior- V. Ex•, em seu oportuno discurso,
fez algumas considerações a respeito desse estado de desencanto;, dessa perplexidade que a sociedade brasileira está possuída nesse momento de crise econômic3 que, infelizmente,
V. Ex~ tem razão quando fala na crise nacional, mas
assola o nosso País. Gostaria de acrescentar ainda um aspe-cto: não posso concordar com V~ Ex• quando insiim3.-que a aUtoriesse estado de espírito da sociedade brasileira, essa decepção dade responsável não deve vir a público dizer das dificuldades.
com os governantes, com os rumos da nossa economia,_ tam- Talvez, o· que falte no comunicado da autoridade principal,
bém 'vai muito em_ funÇão do próprio comportamento do Go- do próprio Senhor Presidente da República, ·-é acr~scentar
verno. Não faZ muito tempo, o Presidente da República, ocu- aquilo que Sua Excelência pensa, aquilo qúe acha Possível
pando a cadeia de rádio e televisão, fez um pronunciainentá e viável com o apoio da sociedade para tirar o nosso País
estarrecedor à Nação, dizendo que o País estava falido, estava dessa crise e desse caos.
à beira do caos, que a economia do País estava em uma situação insolúvel.
O Sr. Nabor Júnior- Permite V. Ex~ um novo aparte?
Ora, o Presidente da República devia procurar trazer
O SR. OZIEL CARNEIRO - Concedo um novo aparte
uma palavra de otismo para a população. Se a crise já é
bastante grave, caberia ao Governo levantar o moral da popu- ao nobre Senador Nabor Júnior, com muito ·prazer.
lação, como fazia o Presidente Sarney. O !>reside-nte José
O Sr. Nabor Júnior - Acredito, ilustre Senado! Óziel
Sarney nunCa foi" ao- rádio e à televisão para dizer que o País Carneiro, que o problema de credibilídade é muito importante
estava liquidado, que o País estava falido, porque isso que no atual quadro da política naCional. O povo está desencan-·
o Presidente fez, há poucos dias, proporcionou Uma corrida tado, não confia maiS nã ação das nossas autoridades. Por
desenfreada aos bancos, muitas pessoas retirando seus depó- quê? Porque tão logo o atual Presidente da República assumiu
sitos, encerrando as suas cadernetas de poupança, comprando _ _a .direção do País, declarou - assisti- o discurso que_ fez no
dólares, comprando imóveis, cOmprando ouro e até muitos dia da sua posse, aqui, no Congresso Nacional -que a sua
transferiram os seus haveres para a Suiça e para Outras contas meta principal seria o combate à inflação e que para tanto
bancárias existentes em outiõs países~ Sabe V. Ex~, há pouco Sua Excelência só dispunha de_ uma bala no seu revólver .
. mais de um mês até esta parte, o dólar no paralelo subiu Tinha que utilizar convenientemente essa bala para que surtis-
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se os efeitos desejados. Impôs à Nação aquele chamado Plano - e cuja redação definitiva ainda descOnheceinos, CJ::eio c:ju"e
COIIor, logo após a sua posse, com aedição de várias mediçlas exigirá de cada um de nós, por ser uma questão de ·consciência
provisórias que,- em última análise, o Congresso Nacional e não de definição partidária, a absoluta isenção na análise
aprovou com pequenas modificações. O Governo-confiscou- -e na~decisão, para que prevaleça, naturalmente, o interesse
todos os ativos financ'eirôs ·era popUiaçaC;, em- tO.fno de 60 público, o que está normal em questão tão vital, como ponto
bilhões de dólares; o (Jov~rno _CO!J._gelou preços e saláriçs; de u!lião para o entendimento, seja no sentido de aprovação,
o Governo provocou a recessãO. Todo mundo aceitou, inclu- seja na decisão de rejeição._(Muito bem~ Palmas)
sive a Oposição, o meu Partido, o PMDB,-aCeitou essas mediDurante o discurso do Sr. Oziel Carneiro, o Sr.
das que o Governo adotou para debelar a jnflação~ Po1,1CO
Alexandre Costa, JP Vice-Presidente, deixa a cadeira
mais seis meses, essas medid3.s não surtiram os
esperada presidência, que é ocupada pelo Sr. Francisco Rodos e o Governo fez o segundo Plano Collor, em fevereiro
1/emberg.
deste ano, como todos aqui têm conhecimeilto._Novamente,
congelou os preços e salários, impôs uma série de medidas
O SR. PRESIDENTE (Francisco Rollemberg) - Con·
económicas que chamaram de correção ao- Plario CoUOr, o
que também não_ deu resultado. E agora vem o Governo, cedO a palavra ao nobre Senador Almir Gabriel.
propondo o chamado Emendão, que promove uma !~forma
fiscal, que retira a estabilidade dos funcionári<_?s Públic_:9s, que
O SR. ALMIR GABRIEL (PS DI!::::. PA. Pronuncia~
modifica-as·r-egr3S(>ara -a aposentadoria dos (Ll_:ncionários p-úbli- seguinte discurso.)---:- Sr. Presidente, Srs. Senadores, foram
cos, que petmite a cobrança de impostos- rio- mesmo exercício elaborados no Ministério do Trabalho e Previdência Social
e outras medidas, como tem sido amplamente noticiado pela e se_encontram em estudos no Ministério c:la_Econornia_ proje- --imprensa. Hoje, a população não está mais confiando, porque; tes de lei que:
em duas oportunidades anteriores, essas medidas, que trouxe1 - altera o Plano de Benefícios da Previdência Social;
ram grandes sacrifícios pata ã. pOpulação brasileíra, como eu
2- institui contribuição sociaf sobre o faiuriine-nio e dá
já disse anteriormente, provocaram o desemprego, a recess.~o, outras providências (complementar); _
_ ___ ______ ~ _
a falência de muitas empresas e do próprio Govern-o. Esse
3 -dispõe sobre o regime facultativo Complementar da
chamado Emendao, que o Governo vai encaminhar ao Con- Prcv~d-ªncia Social e_ dá outras providências;
gresso nos próximos dias, introduz o dispoSitivO qUe permite
4- dispõe sobre a instituiçãO e manutenção de planos
às empresas públicas também pedirem falência, o que antes de previdência complementar pelas federações, sindicatos e
não era permitido. Asituação abrangeu inclusive as empre-sas associações profissionais;
- _
- do próprio Governo. Então,ninguém confia máis. Por me]hor
5 - dispõe sobre as entidades fechadas de previdência
que seja a intenção que o Governo tenha ao apresentar novas pnVada e dá outras providências;
__
soluções para minimizar a crise económica <:p:fe aflige o País,
_6- dispõe sobre o Seguro de RiScos Sociais contra _acininguém maisconfia~-Na vúdade, o Governo perdeu a credibi- dentes de trabalho, as enfermidades profissiona"ís e as enfermi-lidade perante a população brasileira.
dades comuns, e dá outras providências;
7 - cria o !PSP- Instituto de Previdência dos Servidores
O SR. OZIEL CARNEIRO - Agradeço mais uma vez Públicos;
8- extingue a aposentadoria _especial instituída pelo' Plao aparte de V. Ex•
no de Benefícios da Previdência Social.
A Mesa já está sinalizando o esgotamento do meu tempo,
O processo de elaboração desses projetes é espúrio pormas devo dizer que o problema da credibilidade, exista ou
deixe de existir, não isenta a nenhum brasileiro, principal- que é- secreto_
-Exclui os trabalhadores e a sociedade;
mente com a responsabilidade de participação na vida pública,
·:-:-exclui técniéQS da própria PreVidência Social, e
de buscar, no debate, na isenção e na inteligência, os caminhos
--- contã. -com profissionais de seguradoras e bancos privapara resolvermos a crise grave em que se debate o País. Prosdos.
.
_
sigo.
A fundamentação para a drástica mudança é falsa, porA reforma tributária e o ajuste fiscal são condições imediatas para o_ País superar a crise económica e solucionar que:
-se estriba em conceito errado ou distorcido de seguria questão social que se agrava. O meu partiçlo está disposto
-dad_e social;
a trabalhar pela sua•concretização.
__
-rompe com os dispositivos constitucionais;
A decisão política de diminuir o tamanho do estado na
-afirma que o regime -atual é de capitalização, quando
economia produtiva é opção correta e já autO!iz~da em lei,
e, por isso, o programa de privatização do Governo- tem o é Sabidamente de caixa;
-assegura, despudoradamente, que é conc~ntradora de
apoio de meu partido. As ações protelatórias ou os movimentos violentos que- a Nação presenciou errf frCrité ã 50Isa renda;
-exclui a relação de contribuição direta do segurado
de~alores do Rio de Janeiro, no horáriO-do anunciado leilão
de baixa· reil.da;
- -da Usiminas, têm o nosso repúdiO e a nossa cOndenação.
-cria expectativa de redução de preços e aumento de
Aquele condenável episódio, fruto da ação de minorias sectárias e da omiSsão de autoridades encarregadas da segurança competitividade daS empresas;
-assegura maiói Controle pelo caixa único da União;
pública. É a evidência de que ainda precisamos trabalhar mui- ptomete formalização de mào-de-obra marginalizada;
to para fortalecer nossa democracia e não continuarmos a
-reduz as fontes de custeio, aum~ntando a v~lnerabinos envergonhas com cenas tão deprime11tes. __ _
Quanto às cham-adas emendas à Con-stituição, que o Po- lidiide do sistema;
-triplica a alíquota sobre o faturamento, subestimando
der Executivo deverá submete-r à soberana decisão do Cono "efeito cascata" e superestimando a receita;
gresso Nacional,- e aqui gost~ria da atenção dos meus Pares

e-certos
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-assegura redução dos acidentes de trabalho e elimí_
nação de fraudes;
-compara, de maneira-simplificada, sistemas previdenciários de países ricos com os de países pobres;
-garante a universalização _dos benefícios. _______ _
Ao propor a instiftiíÇa<fdo_Seguro de Riscos Soci3is~o-bri
gatórios para acidentes de trabalho, doenças profissionais- e
enfermidades comuns- "pago" pelo empregador- transfere
para a rede privada, lucrativa, de assistência médica, todo
o Centro do Sistema de Saúde.
Esta fórmula é falida, m·esmo em paíSes-com forte controle social - basta saber o que hoje acontece nos Estados
Unidos. O encareclniento-descontrolado dos procedimentos
médico-hospitalares, e seus outros efe_itQs, torn-aril ilimitàdas
as despesas de custeio do sistema. Mais ainda: oficializa a_
sórdida separação entre medicina ou saúde dos pobres e saúde
dos ricos, e retorna à esclerosada separação de prevenção,
cura e reabilitação.
Fica definitívãffi"eritC qiieõradã a- pOSSibilidade de se criar,
neste País, uma rede de unidades de satÍ.de, hierarquizada,
segundo o grau de complexidade do trabalho, acessível a toda
a população.
·
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Ameaçada pela me ri tira da eficiência e eficãda Triquestionáveis das seguradoras e hospitais privadOS e lUcratiVos.
Em terceiro e último: na verdade, o que eStá sendo gestado é um enorme e escabroso negócio, equivalente a 6 a 10
bilhões de dólares que beneficiará bancos, seguradoras, empresas-de -publicidade e veículoS de comunicação de mássas.
Sabe lá para pagar qual campanha ...
Sr. Presidente, Srs. Senadores, o aborto desse plano é
o mínimo que espero para o bem da cOmbalida Nação brasi.:leira!
_
.
_ _
_
-..
_
-Encaminho à Mesa requeriffiento-solicitando o comparecim-ento do Ministro do Trabalho e Prevídência Social, com
vistaS a esclarecer esse conjunto de leis que está sendo encaminhado ao Congresso Nacional.
Muito o?rigado, Sr. Presidente. (Mqito bem! Palma_s.)

O SR. PRESIDENTE (FranciscoRollemberg)-Orequerimento de V. Ex• será apreciado no momento oportuno.
Concedo a palavra ao nobre _Senador Nabor Júnior.

O SR. NABOR JÚNIOR PRONUNCIA DISCURSO QUE, ENTREGUEÀ Ri:VISÃO DO ORA·
DOR, SERÁ PUBLICADO POSTERIORMENTE.
COMPARECEM MAIS OS SRS. SENADORES:

Sr. Presidente, Srs. Senadores, algumas coisas começam
a se tornar mais_daras _agora. O adiamento da IX_ Conferência
· Nacional de Saúde não é devido à faha de rec_ursos· financeiros,
Affonso Camatgo- Aluizio Bezerra.;...._ Eduardo Suplicy
nem ao simples risco de manifestações coletivas extempo- Élcio Álvares- Esperidião Amin- Iram Saraiva- Levy
râneas. A verdadeira causa está situada numa afirmação do
próprio Ministério da Saúde, em discurso proferido por oca- Dias-- Lourival Baptista - Lucídio Portella - Maurício
Corrêa - Mauro Benevides - Meira Filho - Nelson Carsião do seminário de integração instifU.Cional da direção do
neifo - Odacir Soares - Oziel Carneiro __:_ RaimundO Lira
SUS realizado nos dias 14 e 15 de setembro p.p., ao tratar
-'
·
do pagamento das ações de saúde pelo critério _da_ produti- -Telmo Vieira.
vidade: "Essa é uma filosofía de Governo, e eu lhes asseguro
O SR. PRESIDENTE (Franci.sco Rollemberg) - Sobre
aqui" que nenhuma conferência nacional de Saúde fará que
voltemos atrás, porque mais importante do que um congresso a Il!_esa, ofício que vai ser lido pelo Sr. 19 Secretário.
nacional de saúde são os 35 milhões de votos que elegeram,
.
É lido o seguinte
por maioria absoluta, o Presidente Collor.
PS-GSE/260/91
Só ele tem o direito de falar em nome de toda a população
Brasília, 25-de setembro de 1991
brasileira a respeito das políticas de _saúde.
Senhor Secretário,
Ela diz tudo.
Tenho a hOnra de comunicar a Vossa Excelência ter sido
Para o Governo que aí está a fraSe síntes_e da_ IX Conferência- Municipalização é -o Cãmülho- afronta seu ideário. constatado erro manifesto nos a_utógrados referentes ao ProA verdadeira frase para ele é: "A privatização é a salva- jeto de Lei n9 2 ..405, de 1989, que ''Dispõe sobre a concessão
de bolsa de estudo e pesquisa aos pós-graduandos e dá outras
ção".
·providências", encaminhado para revisão dessa Casa através
Sr. Presidente, Srs. Senadores,
do Ofícíg PS-GSE/173, de 26 de junho de 1991, na parte
Não quero discutir hoje os aspectos perversos de alteração referente ao art. 69
do Plano de Benefícios, nem a falácia da manutenção de planos
Dando conhecimento do fato a Vossa Excelência, solicitO
de previdência complementar pelas federações, sindic_atps e se digne ordenar as providências necessárias -rio sentido de
·
--associações profissionais.
proceder à seguinte retificaçãó:
Também não pretendo questionar, neste momento, a
Onde se lê:
criação do Instituto de Previdência do Servidor Público, a
"Art. 6" A concessão de bolsa de estudo e pesextinção da aposentadoria especial, nem as entidades fechadas
quisa deverá cobrir todo o período regular estabelecido
de previdência privada.
------pelo respectivo programa de pós-graduação da instituiQuero apenas chamar a atençãO para-tfês pontos.
ção de ensino superior.
o primeiro é" que, na prâtíca, todos os que ganham até
Parágrafo único. O pagamento da bolsa de eStucinco salários mínini.os ficam de fora do Sistema _Presidência,
do e pesquisa deverá ser efetuado até o último dia
e passam para o Sistema Assistência, assegurando-se-lhes be-últil do mêS referente."
nefícios com a a_rreca_daçãQ_ sobre_ o faturamento e o seguro
Leia-se:
de riscos sociais, "pago" pelo empregador.
''Art. 69 A concessão de bolsa de estudo e pesquisa
O se·gundo é que, a seguridade social, concebida como
dev~rá cobrir todo o período regular estabelecido pelo
conjunto harrnônico de ações da sociedade eAos Poderes
respectiVo programa de pós-giaduação- da iriStitllição
Públicos, capaz de propiciar bem-estar à poPulação, está
de ensino superior."
ameaçada de morte. _
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Aproveito a oportunidade para renovar ã Vossa Excelência protestos de estima e apreç~L - Dep~t~d?_Ino~ncio
Oliveira, Primeiro Secretáriõ.
REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI
N• 2.405-C, DE 1989
Errata
Onde-se lê. no art. 6~:
'"Art. 6~ A concessão di!. bolsa de estudo e pesquisa deverá cobrir todo o período regular_ estab.ele~id?
pelo respectivo programa de pós-graduaçao da mstltuição de ensino superior.
Parágrafo único. O pagamento da bolsa de estudo e pesquisa deverá ser efetuado até o último dia
útil do mês referente."
Leia-se:
"Art. 6" A concessão de bolsa de estudo e pesquisa deverá cobrir todo o período regu~ar estabelecido
pelo respectivo programa de pós-graduação da instituição de ensino superior.",
Sala das Sessões, 25 de setembro de 199L - Deputado
Nilson Gibson, Relator.
OSR.l'RESlDENTE (Francisco Rollemberg)- A maté:.
ria será encaminhada à Comissão de Educação, para ser anexada ao Projeto de Lei da Câmara n• 45, de 199L _
.
Sobre a mesa, __projeto de lei que será lido pelo Sr. 1~
Secretário.
É lido o seguinte.

LEGISLAÇÃO CITADA
. LEI N" 6.515; DE 26 DE DEZEMBRO DE 1977
Regula os casos de dissolução da sociedade conjugal e do casamento, seus efeitos e respectivos processos,
e dá outras providências.
........................................ ..--.-.. ..... '--······. .. .. ·-·"- ..
Art. IS. Os pais, em cuja guarda não estejam os fífhos,
poderão visitá-los e tê-los el!l sua companhia,_ segundo fixar
o juiz, bem como fiscalizar sua manutenção e educação.
~· -~

~

-~~-~- -~

rA Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania
- decisão terminativa.)
O SR. PRESIDENTE (Francisco Rollemberg)- O projeto lido será publicado e remetido à comissão competente.
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. l9
Secretário.
É lido o seguinte.
REQUERIMENTO N• 666, DE. 1991
Senhor Presidente,
Nos termos do art. 3-97, I, do Regimento Interno, requeiro
a convocação de Sua Excelência o Senhor Ministro~do Trabàlho e da Previdência Social, a fim de que, perante o Plenário,
preste informações_ sobre os novos planos de Previdência Social em elaboração naquela Pasta.
Sala das Sessões, 27 de setembro çle 1991. -:- Almir Gabriel.
.

-•

.

OSR. PRESIDENTE (Francisco Rollemberg} ;-O requerimento lido será incluído oportunamente em Ordem do Diã,
nos termos do art. 255, inciso II, número 9, do Regimento
Interno.
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. to
Secretário.
É lido o seguinte
"Art. 15. .. ...............................,~----·•---~.
REQUERIMENTO N• 667 DE 1991
Parágrafo único. O direíto- de Visít3 estende-se
Senhor
Presidente,
_
.
_
aoS' avós e aos tios."
NOs tei-i:nos do art. 210 do Regimento Interno, requeiro
Art. 29 Esta lei entra em vigor na data de s-ua publi- a_ transcrição nos Anais do Senado Federal, artigo de_ autoria
cação.
do Dr. Barbosa Lima_Sobrinho, intitulado "Umª_questão de
Art. 3~ Re~ogam-se as disposições em cónttâriõ~~
incompatibilidade", publicado no Jornal do Brasil de 22-9-91.
Sala das Sessões. 27 de setembro de 199L - Nelson
Justificação
Carneiro
O prOjetO busCa assegurar aos aVós ó direito de vishar
(À Comissão Diretori.)
os seus netos, bem como os tios visitarem seus sobriD.hos.
O
SR. PRESIDENTE (Francisco Rollemberg)- De acorc
Realmente, a legislação não prevê direito de visita aos
do com o art. 210, § 1-? do Regimento Interno, o requerimento
avós, nem aos tios.
- -_
Se aos avós cabe a obrigação de suprir de alimentos os. será submetido ao exame da Comissão Diretora.
netos, na ausência d~s _paiís, por que não assegurar em lei
O SR. PRESIDENTE (Francisco Ro!lemberg) - Esgoo direito de visitá-los?
tado o tempo destinado ao Expediente.
A Lei n' 6.515, de 26 de dezembro de 1977, que "'regula
Passa.-se à
os'casos de dissolução da sociedade conjugal e do casamento,
ORDEM DO DIA
seus efeitos e respe-ctivos processos, e-dá outras providências",
não previu o direito-de visita aos avós e aos tios~
ltel)l 1:
Vamos com o presente projetoSUprir esta lacuna.
Votação, em turno único, do Requerimento n9 319,
Contamos com o apoio de nossos ilustres pares para a
de 1991, de autoria do Senador Experidião Amin, soliaprovação da proposição, por se juSta, humana e de grande
citando, nos termos regimentais, a transcrição, nos
alcance social.
Anais do Senado da matéria publicada no Jornal Folha
Sala das Sessões, 27 de setembro de !99L -Senador
de S. Paulo, de 26 de maio último, sob o título "Moscou
Francisco Rollemberg.
enviava 80% dos recursos do PCB".
PROJETO DE LÉI DO SENADO N• 331, DE 1991
Acrescenta parágrafo único ao art. 15 de Lei n~
6.515, de 26 de dezembro de 1977,
O Congresso Nacional decreta:
Art. I• O art. 15 da Lei n' 6.515, de 26 de dezembro
de 1977, é acrescido do seguinte parágrafo:

-
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A matéria constou da pauta da sessão do dia 29 de agosto
último, quando teve a sua apreciação adiada para hoje. Todavia, por estar em fãSe dC\•Otãção, e em obediência· ao disposto

do art. 168, do Regiinento Interno, o requerimento sairá_ da
Ordem do Dia, retornando na próxima .sessão de terça-feira,
quando poderá ser submetido à apreciação do plenário.
O SR. PRESIDENTE (Francisco Rollemberg) - Esgo_
tada a matéria constante da Ordem do Dia.
Há oradores inscritos.
-Concedo a palavra ao nobre Senador Amir Lando.
O SR. AMIR LANDO (PMDB - RO. Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores,.os últimos
acontecimentos que têm monopofizado as ãtenÇõeS do. cenário
político" bras_ileiro se traduzem cm afirriiaÇões alarmistas e
radicais do tipo "crê, ou morre, ame-o, ou deixei-o" e, agora,
sob urna nova forma, mas de conteúdo igual, "o _e_rnendão
ou o casos", revelando a formação totalitária de seus au~ores.
É evidente que a busca do consenso mediante a utilização
de tais argumentos, ou ~elhor de tais ameaças, persegue a
capitulação e não o entendimento, umã Vez Que este se faz
em base de um programa mínimo, segundo valores de aceitação universal e com concessões mútuas entre os diversos seg::
mentos da sociedade_._ Não é isto o que ocorre quando o Poder
Executivo convoca "tl Conselho da República para revelar dados estarrecedores, os quais são sonc·gados à sociedade brasileira, pois, aparentemente, esta-ãirida não atihgTtfa maioridade. A atitude oficial provoca, entretanto, algumas reflexões
sobre o passado recente do País, quando outros foram_ os
caminhos trilhados, embora, não menos gravesfos~el!l ~?~_pro
blemas episódicos c que -servem para caraCterizar O ãtUal momento como de absoluta incapacidade para gerir a coisa públitucional a exigir que a ConStifUição seja mutilada ·na p-arte
que se refere às conquistas da cidadania.
_
Uma análise superficial das contas nacionõliS revela que
o Produto Real per capita cresceu 45,6% no perfodo 1950/60
e 52% entre 1960 e 1970, dobrando na década de 70, mas
sofrendo uma redução de 6% na década de 80. Nas duas
primeiras décadas estiveram cm vigência duas Constituições:
a de 1946 e a de 1967. A primeira, de 1946, foi profiútdamente
irilJ=!regnada pelo espírito liberal da época que sucedeU a 2•
Grande Guerrá. mas nem 'por isso intpediu a criação da Petrobrás e de outras estatais. A CoristítuJÇãO de 1967 teve como
principal objetivo restringír o liberalismo, pririCíplamente no
que se referere· aos- direitos individuais. Nunca se ª_legou que
as mesmas se constituíam em obstáculos ao crescimento capítalista e as elevadas taxas de crescimento de econOmia verificadas durante mais de três_décadas comprovam a assetiva.
Os atuais detentores· do poder, populistas e antiéticos
quanto aos métodos para alcançá-lo, arrogantes e auto-suficiente quanto ao eXercfclo e restritivos. qti3ntõ-aos benefícios
da ação, julgam-se tolhidos pelos dispositivos constituciOilais,
cujo arbítrio é asseguráf'âireitos mfnirnos: --- Sua Ex•, o Presidente da República , chegou ao Poder
através da atualização de métodos pouco recomendáveis, po.der-se-ia dizer pouco éticos, com a promessa de pão e circo
às camadas economicamente me_nos dotadas da população.
Aqueles que têm boa,memória devem recordar-se da promessa
de um salário de seiscentos dólares e de atribuir a sei.!- oponente
a intenção de seqüestrar a poupança. O eleitorado acreditou
tanto nessa falácia, que lhe deu uma votação indiscutivelmente
superior. -
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Re_cém empossado, o que se observou? O governo afronto_u a Constituição e, demonstradO singular ignorância das
ciências económicas, confiscou a poupança da classe média.
Desmoralizou um instituto que é e será sempre indispensável
para o cré;cinl'ento eConómico. A4_Ui, já rião foi o -eleitorado,
mas, sim, o Congresso---que referendou seus atas, embora eivados de inconstitucionalidade. Então, o Senhor Presidente afirmou que a inflação seria abatida com um só tiro; talvez fosse
preferível fazer vistas grossas à violação constitucional uma
_vez que a inflação atormentava o povO brasileiro. Gerou desempregos, mas isto poderia ser um fenômeno passageiro,
tamanha era a sapiência da equipe económica, ou melhor,
de S. Ex~ .• uma vez que ele e_r_a_responsável pela política
econômica.
Passou um ano e o que se observOu? A inflação- Cresceu
de maneira assustadora, evidencinado que somente um tiro
não fora suficiente pãra abatê-la, coisa, aliás, que qualquer
ec~~~mista maiS ou:meriós ~o~ado po~eria prever. Foi necessán9 um outro Plano que, embora mudand"O, Completamerite,
a-orientação, foi, eU.femísticaril_ente, cõiislderado o aprofundamento do anterior. Hoje,- Co-ri1 as- taxas de inflação _aproximando-se de 20% ao mês, já se pode afirmai que -"o uso
do punhal, porque não seria adequado falar em um segundo
tü6, não foi suficiente. Isto é incapacidade, Sr. Presidente:
Srs. Senadores. Ao menos, o saudoso Dilson Funato ddxou
que os braSileirOs desfrutassem de um período- raióavel de
ilusão e como afirmoU certa-vez Voltaire: "a liberdade não
é mais que urila ilu-sãO, maS esta ilusão é necessária -para
mantermo-nos em estado de crer e agir: O beni da sociedade
exige que o homem se julgue livr~. _Ç_9meço a dar m~lisiiiipor
tância à felicidade do que à verdade''. NUnca st:- deve, poréni,
esquecer -das palavras de um economista estrangeiro durante
o período em que o Deputado Federal Delfim Neto e rã Ministro da Fazenda: "Como bom e_conomista, o Ministro Delfim
Neto sabe que a inflaçãO não se elimiria por decreto" e, poderw
se-ia acrescentar que as reformas cons~itU.cionals tãinbém não
o são-.
Hoje, Sr. Presidente, Srs. Senadores, resolvi inspirar-me
nos grandesli~~rais de todos os tempos e nesta linha quero
clize_r,que_~s~ou plenamente de acordo com_o que disse dias
atrás o eminente Senador Josaphat Marinho: ""A Constituição
Brasileira não é intangível. Mas não tem ainda _3 anos de
vida, que só se Coinpletarâo erii 5 de outubro, e faltam quase
todas as leis complementares de seu texto. De cerca de 62
leis complementares previstos, apenas 11 forãln élaboradas.
Uma reforma dessa Constituição pressupõe robusta justificação: objetividade. senso de medida, poder de persuasão.
É prc:_~!so _q_u~ ~ inJI~ç_ão teÍIJ!OS~!. sob a forma de múltiplas
emendas não penetre no Córpo-da Constituição", ãbalãndo-lhe
a estabilidade. O que faz de um texto constitucíónal_um__docutp._ento gerado': de crença e de esperanças é a certe_za de sua
-validad_e".
-- --- Sr. Presidente, Srs~ Senadores:
_ As palavras lapidares do mestre embasam minha posição
no caso da pretendida reforma constitucional. Seu objetivo
é de curto prazo, circunstancial e somente visa acobertar a
inabilidade no trato da coisa pública.
Sou contra à reforma da Constituição, à supressão de
direitos adquiridos por parcelas da população brasileira e à
alienação do direito exclusivo dos brasileiros à _exploração
de seu recuros minerias. Não sou um liberal do tippo escola
autríaca, me aproximo muito da social democracia ou de um
liberalismo alemão que não exclui as reformas estruturais ne~
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cessárias, -tal como o definiu Ralf Dahrendorf, e não creio
que a atual Constituição possa representar um Obstáculo às

reformas pelas quais me propus a lutar.
Não creio que o entendimento necional possa ser realizado nessa base e, fundamentalmente, não há razão para alarme.
As contradições ou as incongruências do processo polít~co
brasileiro não se esgotam com o chamado "emendão": elas
também estão presentes nas tentativas de privatiZãÇáO e na
reforma fiscal. Segundo os maiores especialistas intema:cionais, no que se refere à privatização, como Raul Elicker,
não se trata de algo ideológico como pode parecer para muita
gente. Mesmo na Orá-Bretanha surgiu, como uma_ evolução
ocorrida no encaminhamento do processo, ·cuja finalidade original era arrecadar receitas de _que tanto necessitava o governo.
Foi, contínUa O aUl:or, uma maneira pragmática-de arrecadar
dinheíro novo. O aSsessor "Senior"- Gordon Jonhson acrescenta que os países em desenvolvimentos têm grandes limitações em seus quadros administrativos._ Por isso,· a gestão de
uma companhia prlvatizad3-não terá, necessariamente, mais
êxito do que a gestão anterior. Como conseqüência, a prlvatização.não assegura o êxito, embora possa ensejar a falência,
o que não ocorre no setor público.
No caso da Usiminas, a propaganda teitwisiVa favorávelà sua privatização é feita' com-forte cai"ga-ideo16gica. É uma
empresa rentável, mas será mUito mais se for entregue à iniciativa privada. Então, o Estado poderá entregar-se as tarefas
que lhe são próprias. Ora, isto complica os cálculos sobre
a conveniência da privatização e encerra um paradoxo. Como
é altamente rentável já se constitüi üm illVestimento valim,_o ·
para a receita, talvez mais valioso, a médio pfazo, do que
sua alienação por um preço considerado como muito baixa,
pelos especialistas. Por outro lado, poderia encontrar, através
do tempo, o setor privado os quadros técnicos e administrativos suficientemente treinados para assegurar seu êxito~
Esta dúvida surge, principalmente, em razão de artigo recente
na "Gazeta Mercantil" da jornalista Marluce Moura, onde
se diz que apenas 0,7 do Pffi são investidos em tecnp1qgia
· no País e, destes, apenas pouco mais de 6% são originários
do setor privado. São duas dúvidas que ficam:· é a privatização
da Usiminas para receita? Estará assegur~do o é_xito futuro _
da empresa?

No que se refere à RefOrma Fiscal, percebe~se uma pá~.o
cupação com as normas-clássicas que preconizam a ampliação
da base e a diminuição das alíquotas. Será isto _possível em
uma economia onde 50% dã. renda está concentrada em pouco
mais de 1% da população?
Diante desses fatos e dúvidas, Sr. Presidente, Srs. Senadores, embora colaborando com os pontos essenciais de um
programa mínimo de construção nacional, à oposiçã9 cabe
o papel irrenunciável de fiscalizar a correta execução do
programa, bem assim, a rigidez de conduta do gove_m~. _Como
disse Dahrendorf, ''o liberalismo é antes de tudo conflito,
cabe uns governar e a outros fazer oposição. São governo
aqueles que tem idéias afins, que permitem a elaboração de
um plano comum. São oposiçãO aqueles que têm um ideário
diferente e some-nte _ri:larcham com os primeiros quando a
Pátria está ameaçada'•.
O Brasil Novo me parece uma reedição das Velhas oligarquias do Nordeste, tão combatidas_ por Juarez Távora e José
Américo. e somente não falo di República de Alagoas, em·
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consideração à figura ímpar da nacionalidade que foi Teotónio
Vilela.
Muito obtigado. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Francisco Rollemberg) cedo a palavra ao nobre Senador Albano Franco.

Con-

O SR. ALBANO FRANCO (PRN-SE. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores; Churchill
já dizia que a democracia é um sistema iinperfeito mas não
há nada melhor do que isso. A construção de uma democracia
é tarefa trabalhosa e dura. Mas não podemos esmorecer.
As cenas de violência no Rio de Janeiro entristecem e
comprometem a engenharia democrática. Não se pode admitir
que grupo-s sectários usem a violência pa·ra impedir a livre
manifestação das pessoas.
A liberdade é a pedra fundamental da democracia. Se
agrupamentos de _desordeiros ou dirigentes de corporaç6es
doentias, das empresas estatais, querem preservar seus interesses à custa da cassação da liberdade dos outros, eles não
têm lugar e nem merecem viver em um regime democráticO-.
Os_ grupos têm de aceitar conviver com contrários. As
maiorias têm de reS-peitar, é verdade, as opiniões das minorias.
Mas, uma coisa é respeitar. Outra coisa é achincalhar, humilhar e desrespeitar de forma sectária e radical.
Registro aqui o ·meu mais veemente protesto contra a
violência praticada no Rio de Janeiro, por ocasião do leilão
da USIMINAS.
- ----~Protestoatnàa--;Mnra-mesma_-veemêrtcia; contra ã passiVi:.
dade da segurança que é responsável pela ordem naquele
estado. Cabe a ela, como cabe às minorias e às maiorias,
respei~ar as leis e- as instituições -.do I_>aís.
Nada pode justificar o impedímeinto da prlvatização das
empresas estatais pela força. A privatização ê uma necessidade. O Estado brasileiro cresce·u em demasia. Hoje, ele é
dominado por ITiinorüls Corporativistas que_tisaril seus enipregos como patrimônio pessoal. A administi"ação-Piíblica nõ
Brasil é das mais caras do mundo porque el;:t entrou em muitos
campos que a iniciativa privada tem mais eficiência. Querer
bloquear a privatização-pela imposiÇão de força é um absurdo.
É inaceitável.
Isso não pode condnuar. Não se pode pretender que
a Nação inteira siga a vontade de desordeiros. O País está
se!!do do~inado por gt:npos sectários de corporações que não
respeitam as dificuldades e o património público.
Querem dilapidar. Isso tem d~ acabar j_á. Qeixo aqui
minha denúncia e minha exigência, como Senador da-República, que as autoridades garantam o cumprimento das leis.
(Muito bem!)
..
O SR. PRESIDENTE (Francisco Rollemberg) cedo a palavra ao nobre Senador Valmir Campelo.

Con--

0 SR. VALMIR CAMPELO (PTB-DF. Pronuncia o
seguinte discurso.) --Sr. Presidente, Srs. Senadores, quase
todas as grandes cidades brasileiras são hoje atribuladas pelo
sério problema da ineficiéncia dos transportes coletivos. As
notícias nos dão conta de que São Paulo e Rio de Janeiro
estão à beira do colapso.
Solu_sões são procuradas, são colocadas em prática, mas,
talvez por falta de uma correta projeção para o futuro, depOis -
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PQr tudo isso, Sr. Presidente, Senhores Senadores, creio
de pouco tempo, o problema volta a afligir principalmente
a população mais pobre, por ser a mais dependente dessa estar rr:tais do que justificada a adoção do metrô de superfície
como t_ransporte de massa na Capital Federal.
modalidade de transporte.
QuantO a ser Cara ã sua írTiPiãritai;ã-o, é de se ~observar
Também o Distrl.fo Federal apresenta sérias deficiências
que aqui esses gastos serão bastante reduzidos, pois as desaem termos de transporte público, o qual se apresenta com
agravantes: aqui, as distâncias são muito grandes e os passa- propriações serão praticamente inexistentes -e as Iiilhas serão
geiros, na maioria das vezes, fazem o trajeto pOnta-a-ponta. conslr~ídas quase totalmente a céu aberto. Em razão disso,o
Em razão disso, o serviço-é mais c·aro;pesando mais no bolso custo ~a implantação de um quilómetro de linha aqui corresdos assalariados.
poAnd~rá a cerca ~e lO%_ ?o- valor ~espendido para com trecho
A pÓpulação do Distrito Federal convive hoje com um Ident!ÇO ao metro do B-.10 de_ Janeuo e de São Paulo.
dos mais precários e mais caros sistemas de transp6rleS urbaPresidente, Srs. Senadores, a população do Distríto
nos do País. Os habitantes das cidades-satélites mais distantes Fcper~l está ansiosa pela mod~rnização e pela melhoria do
gastam diariamente, só cóm passagem, a impresSionante cifr·a seu sistema de transportes coletivos. Espero ffrrili!nl.ente quede 1,55% do sálário mínimo, acfCscido dos abonos; cliegam os me~s pares, nesta Casa, estejam plenamente convencidos
a fiCar mais de uma hora e meia dentro de ónibus superlotados, dessa hecessidade, para que possamos dar integrã.l apoio ao
com, às vezes, até 12 passageiros poi metro quadrado. Qu_e pedidq de recursos externos parã a execução dessa obra, quancondições psicológicas tem uma pessoa dess-as para trabalhar do aq~i ele chegar.
com tranqüilidade e eficiência:, seithores? Nenhuma. O pior
A! população do Distrito Federal, em especial a mais
é que isso ·ocorre duas vezes por dia, quando essa população carent~. nos será plenamente agradecida por essa decisão.
vai
no
Muito Obrigado! (Muito bem!)
.
. para
. o trabalho e quando retorna para casa,
.
. fim do
.
d1a.
Entendo que um sistema de transportes, para ser eficien~
.
~
,
te, deve operar a um custo acessível ao usuário, JJferecer
. O SR. PRESID_ENTE (FranCISco Rollemberg)- Nao ha
segurança, atender confortavelmente à de_manda_e_._finalme_'fl:___mats oradores. mscntos.
.
te, ser rápido.
------- -- __::- __ Nada mats h.avendo a tratar, a_Prest~ênc!a vai e':cerrar
Nesse aspecto, o transporte rodoviáriO me parece o menos os tra?~lhos, destgnad? para a ses~ao ordm~na a reahzar-se
indicado, por ser. oneroso, inseguro e profundamente ultrapas- na proxtma segunda-fet~a. 1_4h30mm1 a segumte
sado, em relação a outras soluções mais modernas. Em Brasília, essa é a única fórmula de transporte existente.
ORDEM DO DIA
No tocante ao Distrito Federal é alentador constatar que
o governo local está empenhado em resolver de forma adequada e duradoura_esse problema, tendo optado pela implantação
-1do metrô de superfície. Essa foi uma promessa de campanha
do atual governador, def~ndida também por mim:
Redação Final
As vantage_ns do mctró podem ser reunidas em três gruPROJETO DE DECRETO LEGISLATlVO
N• I05, DE 1991.
. .pos: no primeiro, encontramos vantagens qUe são intrínsecas
ao próprio transporte: trata-se de_ um meio de locomoção
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do art. .353,
efíciente, por ser rápido e mais confortável. É mais econdm1co,
parágrafo único, do Regimento Interno.)
por transportar um maior número de passageiros-a um custo
--- úi"ScuSSãó, em turno-ünico, ·aa redação fín-al"(oferecida
mais reduzido. Com apenas um carro de metró, quatrocentas
pessoas podem ser transportadas, com mais comodidade e pela COm1s-s8o Díre"tora, em- seu Parecer n~ 372_, de 1991),
conforto, enquanto que, com o ônibus, esse número cãi a do ProjetO de Decreto Legislativo n" 105, de 1991 (no 9/91,
menos da metade. Além disso, colabora com __ a preservação na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que ren_ova
do meio ãmbiente, por utiliZar a energia eiétrica ·em Substi- _conce;ssão outorgada à Televisão Guaíba Ltda., para explorar
tuição ao diesel, altamente poluente. Por todas essas- razõês-- serv}Ços de r:adiodifus~ó-de son~s e_ima-gens na_Cid.ade de Porto
é tainbém uma forma -de loComoção mais moderna e condi- Alegre, Estado do Rio Grande do SuL
zente com o traçado e a concepção de Brasília.
_
Um outro grupo de vantagens se relaciona ao u?uário.
-2Para ele o que mais chama a atenção é o baixo custo", O_
Redação Final
conforto e a -rapidez. Em decorrência disso, teremos pessoas
mais bem humoradas, podendo dedicar mais tempó ao lazer
PROJETO DE DECRET0 LEGISLATIVO
e ao repouso, o que proporcionará, sem sombra de dúvida,
N' 107, DE 1991
melhor rendimento no trabalho c melhor qualidade dos ser(ln~luído,em
Qr_d_em
do J:>ja nos termos----::Uo art. 353,·
viços.
'parágrafo único, do Regimento Interno.)
Um terceiro grupo de vantagens poderia ser classifíCado
-~ DiscUssão, em- turno único-, da Redação firial (oferecida
como extrínseco: com a existência de- Um serviÇO- eficiente,
muitas pessoas passarão a utilizá-lo, deixando o seu carro - pela Comissão Diretora, em seu Parecer n" 373, de' 1991),
do projeto de Decreto Legislativo n' 107, de 1991, (n' 382/90,c
na garagem, e um gr<!nde número de ônibus deixará tam_bém
na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que renova
de trafegar, redundando em uma sensível melhora do trâfisito
concessão o-utorgada ~s Emissoras Reunidas Ltda., para exe em menor e mais lenta deterioração da malha viária,-o
plorar serviços radiodifusão sonora, em onda média na cidade
que, em última análise, se transformará em redução de desped~ P9~9n~, Est.f\c;IO d~ M_a,to Grosso.
sas para o governo.

-- st.
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Redação Final
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N' 108, DE 1991
(Incluído em Ordem do Dia rios -termos do art. 353,
parágrafo único, do Regimento Interno.)

PROJETO DE LEI DA CÂMARA
N• 92, DE 1990
Discussão, em. turno único, do Projeto de L~i da Câmara
n' 92, de 1990 (n' 4.084/89, na Casa de origem), que disciplina
o ãrt. 100 da Constituição Federal, dispondo sobre créditos
alimentícios, tendo
·
PARECER FAVORÁVEL, sob n• 320, de 1991, da Comissão.
de Constihlição, Justiça e Cidadania.
O SR. PRESIDENTE (Francisco Rollemberg) - Está
encerrada a sessão.
(Levanta-se a sessão às 10 horas e 50 minutos)_.

DiSCú.Ss3ó, -em turno único, da redação final (oferecida
pela Comissão Diretora, em seu Parecer n~ 374, de 1991),
do Projeto de Decreto Legislativo n" 108, de 1991 (n' 393/90,
na Câmara dos Deputados), que aprova o ato de renovação
da concessão outorgada à Rede Sul Mato-Grossense de Emissoras Ltda., para explorar serviços de radiodifusão sonora,
em onda média, na Cidade de Aparecida do Taboado, Estado
de Mato Grosso do Sul.
-4Redação Final
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. EDUAR·
DO SUPLICY NA SESSÃO DE 23-9-I99I E QUE,
ENTREGUE A REVISÃO DO ORADOR, SERIA
PUBLICADO POSTERIORMENTE.

O SR. EDUARDO SUPLICY (PT- SP. Pronuncia o
-segUinte discurso. Sem r~visão do orador.)- Sr. Presidente,
Srs. Senadõ"ies, na manhã de hoje, o Presidente Fernando
N" 109, DE 1991
Collor de Mello abriu a Assembléia Geral da ONU com um~
(Incluído 'em Ordem do Dia nos termos do art. 353,
apelo às naÇões ricas no sentido de olharem, com maior atenparágrafo único, do Regimento lnt_erno. )_
ção, o destino das nações mais pobres.
· DiscussãO, em-Turno único, da redação final (oferecida
Seria preciso, Sr. Presidente, Srs. Senadores, que uma
pela Comissão Diretára, em seu _Parecer n" __375, de 1991), nação, ao aprovar um procedimento de maior eqüidade no
do Projeto de Decreto Legislativo_n" 102, de 1991 (n' 394/90, fórum da Organi~ação das Nações Unida~.entre todos os paína Câmara dos Deputados), que aprova o ato que outorga ses, em primeiro lugar, tivesse consistência no que diz respeito
í:>ermissão à Sociedade Trindadense_ de Comuniçação Ltda, ao seus procedimentos domésticos. Não adianta querer aponpara explorar serviço de radiodifusão sonora, na Cidade de tar a melhoria da Casa, _entre as naç~e~ ricas e pobr~s do
Trindade, Estado de Goiás. mundo, se pouco faz na própria nação brasileira.
O Presidente Fernando Cõllor de Melfo;· que venceu 8.s
eleições com proposições, entre outras, de defender a austeri. dade, o fim das mordomias, e de tratar, em primeiro lugar,
-5dos descamisados; hoje, em verdade, deixa de lado muitos
Redação Final
desses aspectos. No que diz respeito ao combate às mordomias, observamos que sua ação está muito distante daquela
PROJETO DE DECRETO LEGIS!ATLVO
qUe -seus eleitores -e eu não fUi uin deles- teriam a esperar.
N" 110, DE 1991
Ainda hoje, a revista Veja traz, na sua edição da semana,
(Incluído em Ordem do Dia rios terrilOs do art. 353,
õotícía
de que as Forças Armadas vivem, com a característica
parágrafo único, do Regimento Interno.)
do esbanjamento do uso de cabos e soldados trabalhando
Discussão, em turno único, da redação final (oferecida como taifeiros para oficiaiS das Forças Armadas. O taifeiro
pela ComiSsão_ Diretora, em seu Parecer n"' 376, de 1991), que escreveu o "Ponto de _vista" da revista Vej~ na edição
do Projeto de Decreto Legislativ<> n' 110, de 1991 \n'~ 395190, passada, José Roberto de Souza, foi punido cOm "quiitze dias
na Câmara dos- Deputados), que aprova o ato que renova de prisão pelo fato de ter revelado algo importante.
concessão outorgada à Rádio Liberal Ltda. 1 para explorar
Diz a revista Veja que o MiníStro da Aeronáutica "infOrserviço de radiodifusão sonora, na cidade. de Belém, Estado mou ter apenas 3 taifeiros à sua âfsposição, quanao; verdado Pará.
de, o número de taifeiros; seja: à disposição do Ministro da
Aeronáutica, seja à disposição de outros, e em riúmero muito
maior.
Seria importante, muito mais do que se estar punindo
-6aquele que prestou um serviço à Nação por revelar algo imporRedação Final
tante, que houvesse o esforço consciente das Forças Armadas
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
no sentido de propugnarem pela própria redução de gastos
N' 2, DE 1988
em relação ao Produto Interno Bruto. Principalmente a SecreDiscussão, em turno único, da reâação final (oferecida taria-de Assuntos Estratégicos-. _-que tem gasto Com as -chamapela Comissão_ Dírefota-, em seu Parecer n9 349, de 1991), das verbas secretas, mais do -que o Exército, Aeronáutica
do Projeto de Lei do Senado n' 2, de 1988 (n' 315/88, na e Marinhã juntos.
Se
é
possível
ao
MéxicO
gastar,
como
regiStra
a
revista
Câmara dos Deputados), de autoria do Senador Affonso Camargo, que altera dispositivos da Lei n9 5.682, de 21 de junho Veja apenas 0,5% do PIB com gastos militares, se tem sido
de 1971 -Lei Orgânica dos Partidos Políticos.
_ .possível. por exemplo a Costa Rica não ter Forças Armadas,

na
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por que razão precisaria o Brasil estar desembolsando 1,1%
do seu PIB com gastos militares?
Se o Governo está tão preocupado com a questão do
déficit público, aí estão dois exemplos do que se poderia cortar
significamente: a Legião Brasileira_ de Assist~ncia - que já
foi objeto de observação por parte do Senador Nelson Carneiro, e por mim secundada - e o excesso de gatos das Forças
Armadas.

Mas seria importante que déss-emos passos consistentes
na erradicaçãq da pobreza e na melhoria da distribuição da
renda. Não deu o Governo Collor sequer um passo na direção
da realização da reforma ag~iádâ. du:rarite os primeiros 18 mes-es
de sua gestão. Não houve desapropriação de terra, tampouco
o assentamento de famílias em números significativos nesses
18 meses. Não houve também providências, senão a distribuição de cestas básicas, especialmente às vésperas de procedimentos eleitorais, com fins pOlítico-eleitorais, parã. ã população mais marginalizada.
Seria adequado que penSássemos em uma reforma de
profundidade nessa situação. No momento em que o Minístro
da Economia considera a possibilidade de estender-se a ação
do fisco sobre todos os cidadãos, até mesmo àqueles que
ganham um valor aproximado do saláriO mínímo, _gostaria
que a Receita Federal ponderasse o seguinte: todo aquele
que não receber, pelo menos, um patamar mínimo de rendimentos, que seja considerado pela Receita Federal, rnas para
receber o Imposto de Renda negativo e não para que dele
seja cobrado algo que seria in!l_d~quado. A_ introduçãq do
Programa de Garantia de Renda Mínhna, ou Imposto de Renda negativo, seria algo justamente consistente· com propósito
de erradicação da pobreza, com o propósito de melhoria imediata da distribuição da __rerida_ neste Paí~, _com o propósito
pregado na ONU, pelo Presidente Fernando Collor, no sen-_
tido de haver maior eqüidade- entre nações ricas e pobres.
Mas é preciso que se dê o exemplo dentro de cada Nação.
É pre.ciSo que se d~ o exemplo no Brasil para que haja melhoria
da distribuição da renda, a erradicação da pobreza como um
propósito fundamental, algo que não pode mais ser adiado.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, quando na sala da Presidência, o Ministro Jarbas Passarínho e o Secretário da Economia, Roberto Macedo, apresentaram dados relativos às contas
do setorpúblico, informando qUe ~défi~it ope~acional previsto_
para 1991, está agora em torno de 2,40%, quandO colocaram
que as necessidades de emissão da moeda estão em torno
de 2,50% do Produto Interno Bruto,_dei-me conta de queL
em junho último, nós, Senadores, havíamos recebido informações diferentes. Naquela oportunidade, foram colocados dados sobre os quais deveríamos guardar sigilo, esse foi c, nosso
compromisso.
Acontece que aqueles dados não têm mais validade, eles
agora, são outros. Além do m_ais, não são objetos de sigilo.
O próprio Ministro Marcr1io Marques Moreira, juntamente
com o Secretário de Economia, Roberto Macedo, reuniram
a imprensa no último sábado c divulgaram a tabela de dados,
que colocam como não mais relevantes âs previsões a nós
apresentadas em junho.
Em termos da necessidade de esclarecimento, fica a pergunta: como pôde o Governo nos ter apresentado um quadro
relativamente otimista para a demonstração da capacidade
interna de pagamento da economia brasileira, com vistas a
que esta Casa aprOvasse acordo sobre juros atrasados, como
de fato· aprovou alYfinal de junho, e agora, com vistaS àquilo
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que negocia, o estoque da dívida externa, o próprio Governo
trazer um quadro pessimista, diferente do apresentado anteriormente? Em razão disso é que venho apresentar um requerimento de convocação, nos seguintes termos:
"REQUERIMENTO DF CONVOCAÇÃO
Requeiro, nos termos do artigo 50; da Constituição
Federal, combinado com o artigo 397 do Regimento
Interno, seja convocado o Senhor Ministro da Economia, Fazenda e Planejamento para prestar, perante
o Plenário do Senado Federal, as seguintes informações:
I -Demonstrativo dos dados utilizados pelo Governo Federal que fundamentaram a alteração significativa das necessidades de financiamento do setor público, levando-se em consideração os dados apresentados em junho último, perante â Comissão de Assuntos Económicos, comparados com os anunciados para
justificar as alterações constitucionais;
2- Demonstrativo do cumprimento da Resolução
n~ 82/90 do Senad9 Federal no que tange à capacidade
interna de pagamento, levando-se em conta os dados
apresentados na questão 1 (um) e os pagamentos efetuados aos credores externos;
3 - Justificativa da necessidade do ajuste fiscal
proposto pelo governo, levando-se em conta os dados
apresentados em junho de 1991, perante a Comissão
de Assuntos Económicos, sobre no~sa capacidade interna de pagamento (Resolução n• 82190 - artigo 2•) e
os que agora estão sendo anunciados para justificar
as modificaÇões da ConstituiÇão; -e 4 - Justificativa das a1terações nas din!tiizes de
política ecoOõniíCà-diante do anúncio de crescimento
_ zerO em 1991 e em 1992, feito pelo Ministro da- Economia, Fazenda e Planejamento.
Justificação
Em junho último, quando demonstraram que a
economia brasileira teria condições de fazer frente aos
compromissos relativos ao Acordo com os credores
internacionais, sobre juros atrasados de 1989 e 1990,
as autoridades económicas informaram ao ·senado Federal que o resultado operacional previsto para 1991
seria de um déficit de 1 ,67% do Produto Interno Bruto,
superávit primário de 1,4% do PIB, e necessidade_ de
emissão de moeda de 1,5% do PIB. Agora em setembro, para demonstrar que a economia brasileira tornarse-á inviável, a não ser que haja aprovação da proposta
de Emenda à Constituição Fed~ral, as autoridades eco~_
nômicas estão indicando contraditoriamente que suas
previsões para 1991 são, respectivamente, de um déficit
operacional de 2,4% de um superávit primário aJnda
de 1,4%, além da necessidade de emissão de moeda
em nível superior de 2,5% do PIB.
É necessário que o Ministro explique a evolução
das contas do setor público. E que também o faça,
tendo em vista os pagamentos efetuados aos credores
internacionais, compatibilizando com o estabelecido na
Resolução 82190 do Senado Federal. Lembro que o
cumprimento de tais compromissos devem levar em
·conta a capacidade interna de pagamentos, definida
como diferencial entre Receita e Despesa do Governo
Federal, inclusive da administração indireta, ressalva-
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--~~~---------------Antônio Paixão entregou a documentação referida por V.
das as necessidades do desenvolvimento cconómico não
Ex• na última reu_nião. E essa documentação está em poder
inflacionário.
Quando da negociação da dívida, os líderes do
Ça nossa assessqria para examiná-la e verificar o que pode
governo na Casa garantiram que séfrJ-'"'pri que a Oposi- seivir dê embasarnento para uma próxima convocação do Sr.
ção necessitasse de maiores esclarecimentos sobre !lOS- Antônio Paixão, para irmos mais a fundo nessa questão. Infelizmente, temos tido na CPI indícioS desses fatos, desses episósa capacidade de pagamento, desembolsos efetuados
a credores externos, evolução das condições econó- dios que estão ocorrendo quase no Brasil inteiro. São ihdícios
micas, o Senhor Ministro-da Economia, Fazenda e Pla- que mostram que se tivéssemos condições de, mesmo após
nejamento_·estaria à disposição deste Plenário para
a abertura da concorrência, encontrarmos alguém disposto
a fazei' aquela obra, encontraríamos-em quase todas elas pesprestar os esclarecimentos necessários.
Assim sendo, face à conjuntura económica atual, soas capazes de realizar aquela obra pelo menos pela metade
torna-se imprescindível a vinda de S. Ex~ ao plenário d_opreço que o Governo terá que pagar. Veja V. Ex• o desperdesta Casa.
dício de recursos públicos que tem ocorrido neste País. A
Sala das Sessões_, 23 de setembro de 1991. -Sena- cada dia que passa ternos maiores indícios de que esses editais
têm provocado que tais concorrências sejam dirigidas em aldor Eduardo Matarazzo Suplicy."- (PT- SP)
gum sentido. Já tivemos editais de preço oculto, editais de
Srs. Seriadorcs, eu gostaria, ainda, de ressaltar um aspec- entendimento entre as partes, para que determinada empresa
to do que aconteceu na última reunião mirii.sfefia1, antes-de
venha a ser vencedora daquela concorrência. Há diversos tipos
o Presidente da. República embarcar para os Estados Unidos.
de editais que, infelizmente, mostram que o País está perdendo
Noticiou a imprensa que Sua Excelência estava preocupado grande quantidade de recursos, porque não é capaz de evitar
com aquelas inform-ações sobre desviOS de recursos públicos que fatos dessa natureza continuem a ocorrer. O trabalho
e atos de corrupção, que não estavam sendo devidamente que est_amos tendo na CPI é o de buscarmos meios para evitar,
apurados pelos Ministros. Referiu-se o PrCSidente Fernando senão totalmente, pelo menos em grande parte, o que tem
Collor de Mello, na reunião ministerial, a ofíCioS-QUe haviam ocorrido. V. Ex~ levou o Sr. António Paixão à CPI, nós o
sido enviados aos Ministérios da saU.de e- da AÇ:ão Social, ouvimos. Agora, esperamos que dentro de duas ou três semae ao próp-riO Ministro di Justíçã. -Referiu-Se também a Ofício nas possamos ir mais a fundo nessa questão, pelo"s estudos
que eu havia enviado a Sua ExcelênCia, na última seniana, que estão sendo realizados.
cobrando a apuração desses fatos. Em particular ao dci:poimento que, nesses ofícios, havia realizado o empresário AntôO SR. EDUARDO SUPLICY- Agradeço pelo aparte
nio de Castro Paixão, dono da Construtora Módulo, uma de V. Ex•, nobre Senador Jutahy Magalhães.
empresa de porte médio, existente há 23 anos--em Salvãdor,
Eu considero correto o procedimento da CPJ e avalio
na Bahia. O Sr. Antônio de Castro P3ixão~ na última quintaque ela vai ter bastante trabalho, porque, para se realizar
feira, entregou cóp1a de documentos, três pastas, ao Pr~si a apuração de casos como esse, muitas vezes se faz. necessá!io
dente em exercício da CPI, Senador Jutahy Magalhães.
não apenas o exame de documentos, mas o cotejo de depoi~
O Senador Jutahy Magalhães houve por bem pedir à
mentos de diferentes pessoas que tenham informações, seja
Assessoria c aos Senadores membros da CPI que estudassem de testemunhas, seja dos em·olvidos diretamente. Como essas
aqueles documentos para que, dentro de duas ou três semanas, questões são de grande sensibilidade, envolv~J!l uma delicada_
possam os Senadores na CPJ indagar sobre os. detalhes dos
operação de apuração, de investigação e muita destreza por
fatos que o Sr. António de Castro Paixão está revelando.
parte daqueles que realizam o trabalho inquisitório. Mas, em suma, apresentou um dossiê sobre concorrências
Porém, gostaria de ressaltar que, na reunião do Minisdirigidas nos convênios das prefeituras com os Ministérios
tério,
o Presidente Fernando Colior de Mello exigiu que, ãté
da Saúde e, principalmente, da Ação Social para a construção
de hospitaiS e obras de saneamento. Ele revelou a sua dificul- a data de hoje, a Ministra da Ação Social: Margarida Procópio,
dade, ele próprio, corno empresário, em conseguir obter os e o Ministro da Saúde, Alceni Guerra, informem ao MiniStro
editais de licitação para a realização dessas obras, para Poder da Justiça, Jarbas Passarinho, a respeito das providências adocompetir no·s contratos de licítaçãó, o que indiCa qu~. Erovavel- tadas.
O Ministro da Saúde, Alceni Guerra, já havia constatado,
mente, aquelas prefeituras estariam, de alguma maneira, protegendo algumas empresaS"CJ.ue, com.cartas matcad,as,já est~ de fato, aquilo que o Sr. António de -Castro Paixão havia
riam com disposição de realizar aquelas obras. Disse na CPI relatado, por se tratar de questão de hospitais, que-imaginava
o Sr. Antônio de Castro Paixão que, para 10 obras que mencio- ser da sua área, mas parece que pertence à Ação Social.
nou, fazia um desafio de que seria capaz de construí-las pela Se o for, a responsabilidade caberá então à Minístr-a aa Ação
metade do preço que· estavam sendo construídas. O Sr. Antô- Sociill, Margarida Procópio, que deverá dar os devidos esclarenio de Castro Paixão tem- a relatar sobre a maneira Como cimentos.
A
Ministra,
quando
entreviStãda
....:.:.
"isso,
ló.ciusiVe,
saiu
grande empresa construtora combina com pequenas e médias
no programa de televisão do Partido dos Trabalhadores, que
na forma de deixar a licitaçãO-dirigida.
foi ao ar na quinta-feira última - mencion"ou gue não havi?recebido qualq-uer denúncia, esquecendo-se de que o Sr. AntóO Sr. Jutahy Magãlhães -r- Permite V. Ex~ um aparte?
nio de Castro Paixão enviara-lhe alguns ofícios.
O SR. EDUARDO SUPLICY- Com-muita honra:-ouço
Queremos dizer que estaremos dispostos a colaborar com
V. EX'
o Ministro da Justiça, Jarbas Passarinho, e com qWtlquer autoO Sr. Jutahy Magalhães...:. Senador Eduardo Suplicy, V. ridade do Governo Federal que esteja com vontade de ir
Ex• está narrando um episódio conhecido daqueles Senadores até_o final na apuração desses fatos. Disponho-me a levar,
que fazem parte da chamada CPI de Obras Públicas. O Sr. pessoalmente, ao MfnistrO Jarbas Passarinho, outras informa-
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Ções relativas a esse cas-o; porque há dados que, nós no Senado
Federal, em especial, na Comissão Parlamentar de Inquérito,
podernos apresentar. Embora nãO: pertencendo à CPI, como
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S~r:ia impOitante que Cuba, nesse momento em que se
vê ameaçada pela eminência de uma ação eventualmente mili-

tar dos Estados Unidos, saiba que o Brasil permanece com
sua posição de defesa da sua autodeterminação.
Sei que a maioria dos Parlamentares brasileiros, e que
quase todos, senão todos os Senadores, defendem eleições
livres e direta em _Cuba, que haja o pluralismo, que haja
o encaminhamento de soluções visando a democratização da
sociedade cubana. Mas avalio que a melhor maneira de o
Governo brasileiro contribuir para a normalização democrática de Cuba não é apoiando qualquer tipo de invasão. É
preciso_ que haja respeito pela condução daquilo que tem sido
uma difícil experiência de construção do socialismo em Cuba.
Todos os brasileiros foram unânimes em reconhecer, e
a opinião pública mundial, que Cuba, quando realizou sua
revolução, estava reagindo diante de um teiJipO de ditadura
injusta, das mais arbitrárias~ -de Fulgêncio Batista, que era
então apoiada pelo Governo dos Estados Unidos- não pelo
povo norte-americano.
--Já há muito tempo se notam dificuldades em Cuba. Seria
importante que as dificuldades daquele país se dessem não
--em fulição de qualquer bloqueio económico, seja dos Estados
Unidos, seja dos demais pafses da América Latina - que
já Cortaram. aquele bloqueio que havia sido solicitado pelo
governo dos Estados Unidos - , não em função da redução
da ajuda por parte do governo da União Sov~ética ou_ ela
ex-União Soviética. _Que Cuba possa seguir o seu próprio
caminho e enfrentar as suas dificuldades, mas com o interesse
e·o- apoio do Brasil para que possa encontrar a sua própria
fórmUla, de reconhecer a necessidade de haver procedimentos
miís democráticos, que não haja mais procedimentos que
iffipeçam a livre expressão do pensamento, a livre imprensa,
a livre mobiUdade de cidadãos para dentro e para fora daquele
Aliás, desde 1960, qu-ando tivemos um presidente eleito, país.
Jânio Quadros, que inclusive tinha uma política doméstica
Portanto, é muito importante que neste momento possam
mais conservadora, do-ponto de vista da política externa nos
caracterizamos pelo respeito à autodeterminação dos povos, os Parlamentares brasileiros dizer claramente ao Congresso
particularmente àquilo que se passou em Cuba.
do Estados Unidos que veríamos como extremamente inade0 Presidente Jânio Quadros foi responsável peio restabe- quada como imprópria qualquer ação armada dos Estados
lecimento de relações diplomáticas Com os paíseÇda órbita Unidos, ou apoiada por aquele governo em relação a Cuba.
socialista, havendo inclusive 0 famoso caso_ da_ condecoração
A ativação do comércio brasileiro com Cu_ba, das relações
do então Chanceler e MinistrO da Economia cubano Ernesto diplomáticas e culturais, esse tipo de atividade sim, poderá
Che Guevara.
ser_fator catalisador que venha a permitir a democratização
da saciedade cubana.
San Thiago Dantas, que é uma das principais fontes de
inspiração do nosso atual Ministro da Economia, Fazenda - --- Acredito. que com Fidel Castro, que tem as suas limitaÇões
e Planejamento, Marcílio Marques Moreira, foi também um e os seus defeitos, mas tem méritos extraordi11áiios, precisados homens responsáveis pela definição muita clara, particu- mos ter um diálogo franco, que significii:.ú~--respeilo. Portanto,
larmente na Conferência de Punta dei Este, em 1962, da posi- avalio que sejidmportante, neste momerito, propOr- uma ãção
ção de que o Governo brasileiro não poderia admitir a invasão, forte do Brasil.
por pa(ses do c_on_tinente americano, de Cu_b_a; e protestoU
Não sei, Srs. Senadores, se este tema foi tratado no discurveementemente, inclusive, acredito, com aquela ação diplo- so de hoje do Presidente Ferna~ldo Collor na ONU, ou se
mática brasileira diante de Dean Rusk, de Che Guevara e foi_ assunto tr~tado no diálogo com o Presidente George Bush,
de outros chanceleres, quando disse com clareza que o Brasil mas acho que deveria ter sido. Deve, sim, o Governo brasinão admitiria-Uma ação armada contra Cupa.
feiro, tratar desse assunto. E para que possamos dialogar com
Mais recentemente, o Presidente Ferriãndo Collor de_Me- o Ministro das Relações Exteriores sobre esses temas, sobre
llo, em Guadalajara, no México, encontrOu-:se conl o Presi- oS -r~sultados das via_gens _recentes d~, Presidente Fernando
dente, de Cuba, Fidel Castro Ruz, e ali colocou, o respeito Collor, seja à Á~rica, aos Estados Unidos ou a o_utros países,
que o Brasil deve ter pela autodeterminação de Cuba, e inclu- avalio ser importante possa a ComisSãO de Relações Exteriosive colocou-se à disposiçãO de Cuba, pelo menos no que res, em breve, ouvir o Ministro Francisco Rezek sobre a delidiz respeito às relações d_e comércio, culturais e diplomáticas neação d~s diretrizes de política externa do Governo brasique o Brasil tem mantido com Cuba desde que os laços foram Ieiro.
restabelecidos.
Muito obrigado

representante do PT no Senacio teoho me disposto a colaborar
e tenho tido possibilidade para isso, até como Líder do PT
tenho esse direito. Procurarei estar presente, sempre que-possível, às reuniões da ComiSsão para -cOlaborar para a total
apuração desses fatos.
Ainda há outro tema, Sr. Presidente, que considero importante ser tratado hoje, relativo a questões internacionais,
na medida em que o Presidente da República encontra-se
na ONU e Já, certamente, está em contato com Chefes de
Estado de outros países, e, nestatai'de, inclusive, conversando
com o Presid_ente dos Estados Unidos, George _Bush.
Ontem, o jornal O Globo publicou matéria mostrando
que em fazeridas, em áreas privadas, nos Estados_ Unidos,
-pessoas radicadas em .Miami, em especia_l na Fló~da~ es~~o
sendo treinadas militarmente para uma outra operaçao tipo
a invasão ocorrida na Baía de Porcos. Considero esse um
fato extremamente sério e ·grave • que mere~_e a: rt~ssa·reflexão.
Imaginem os Seilhores se em fazendas particulares, ou
em qualquer área do território brasileiro, estiVess-em, sejamparaguaios, argentinos, colombianos, equatorianos, venezueIanos, ou mesmo cubanos, treinando milit"armente uma eventual operação de ocupação e de rebelião nos respectivos países
de origem?
Avalio que esse seria um procedimento impróprio, que
mereceria alguma ação por parte do próprio Govemo norte-americano, que está vendo isso como se fosse algo perfeitamente natural e, quem sabe, parte da política externa dos
Estados Unidos. M_as é um tipo de política externa com que
0 Governo do Brasil não pode concordar.
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ATO DO PRESIDENTE N• 704, DE 1991
O Presidente do Senado Federal,_ no uso da sua competência regimental e regulamentar, cm conformi~ade ~m a
delegação de competência que lhe foi o~torgada pelo Ato
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delegação de competência que lhe foi oatorgada pelo Ato
da Comissão Diretora n" 2, de 4 de abril de 1973, e tendo

em vísüi o que consta do Processo n~ 1.052/gl-8, resolve aposentar, voluntariamente, com proventos proporcionais ao te nida Comissão Diretora no 2, de 4 de abnl de 1973, resolve pode serviço, ROBERTO SANTOS COSTA, matrícula 0193,
nomear EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA, P!lra Especialista em lndústria Gráfica Legislativa/Análise, Primeiexercer o cargo, em comissão, de Assessor Legislativo, código ra Classe, PL S30, do Quadro Permanente do Centro Gráfico
SF-DAS-102.3, do Quadro Permanente do Senado Federal.
do Senado Federal - CEGRAF, no~ termos dos Artigos
Senado Federal, 27 de setembro de 199L -Senador 40, inciso III, alínea c, da Constituição qa República FederaMauro Benevides, Presidente.
tiva do Brasil e 186, incíso III, alínea c, da Lei n~ 8.112,
·de 11 de dezembro de 1990.
ATO DO PRESIDENTE N• 705/91
O Presidente do Seriado Federal, no uso da ~ua coill.peSenado Federal, 27 de setembro de 1991. -Mauro Renetência regimental e regulamentar, em conformidade com a vides, Presidente.
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SUMÁRIO
1.4- ENCERRAMENTO
l-ATA DA 168• SESSÃO, EM 30 DE SETEMBRO2 - ATA DA 169• SESSÃO, EM 30 DE SETEMBRO
DE 1991
DE 1991
1.1 -ABERTURA
2.1 -ABERTURA
!.2- EXPEDIENTE
2.2- EXPEDIENTE
I. 2.1 - Mensagens do Senhor Presidente da República
2.2.1- Requerimentos
- N' 254/91 (no 512191, na· origem), de agradecimento
- N" 672191, de urgência para a Mensagem n" 253/91
de comunicações.
-N' 255/91 (n'514/91, na origem), restituindo autó- (n" 511/91, na origem), pela qual o Senhor Presidente da
grafo de projeto de lei sancionado.
República, solicita autorização par·a qüe ·o Governo do
Estado de São Paulo possa contratar operação de crédito
1.2.2 Requerimentos
externo no valor de US$245,000,000.00, para os fin_s que
- N9 668/91. de autoria do Senador Nelson Carneiro, especifica.
solicitando a transcrição nos Anais do Senado do artigo
-N~ 673/91, de autoria do Senador Affonso Camargo,
de autoria do Dr. Hélio Aguinaga, intitulado" Aborto fora solicitando autorização para desempenhar missão no extedo útero'', publicado no jornal O Globo de 29-9-91.
rior.
- N~ 669/91, de autoria do Senador Raimundo Lira,
2.2.2 - Comunicações da Presidência
solicitando seja considerado como licença o período de
- Referente ao tempo destinado aos oradores do
23 a 25 do mês corrente. Votação adiada por falta de quo-Expediente da sessão de amanhã que será dedicado a homerum.
- N" 670/91, de autoria do Senador Esperidião Amin, nagear o Dia Nacional do Vereador.
-Proposta de designação dqs Senadores João Cal·
solicitando licença para afastar~se dos trabalhos da Casa,
no dia 30 do corrente mês. Votãção adiafla-POr fãfta de mon, Amir Lando e Lavoisier Maia para iritegrarem a
Delegação Brasileira à Octagésima Se~ta Conferência Inquorum.
- No 671191, de autoria do Senador Nelson Carneiro, té!pa"rlamentar. a realizai--Se ém Bãntiãgo, Chiie, no perfo-solicitando homenagens de pesar pelo falecimento do De~ do de 7 a 12 de ou_tubro do corrente ano.
-ReCebimento do ü'fício no 518/91, do Procurador
putado Brandão Monteiro. Aprovado, após usarem da palavra os Srs. Nelson Carneiro, Epitácio Cafeteira e Mau- q_~~ai da República, e~C?-ffiinhando ao S~nado cópia da
rício Corrêá., tendo a presidência se associado às homena- Moção n• 76/91, aprovada pela Câmara de Vereadores de
_•
·gens prestadas.·.. . ~ .
~-~a~c-~~a. Estado de São Paulo, em que manifesta apreen1.2.3-,_ COin."unicação da Presidência
são diante dos inúmeros acidentes acontecidos, em face
Convocação de sessão extraordinária a n!ãliZar-se ho- do uso abusivO de fogos de artifíCio, bem ·como pela sua
f~bricação clandestina.
je, às 16 horas, com Ordem do Dia que designa.
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Projeto de Lei da Câmara n• 92, de 1990 (n• 4.084189,
2.2.3 - Discurso do Expediente
SENADOR COUTINHO JORGE .:__ Orçamento da na Casa de origem), que disciplina o art. 100 da Constituição Federal, dispondo sobre créditos alimentícios, AproUnião para 1992.
·
·
vado. À sanção.
2.2.4 - Apreciação de matérias.
2.3.1 - Matérias apreciadas após a Ordem do Dia
Requerimentos n•' 665, 669 e 670,· de 1991, lidos em
-Requerimento n• 672191, ·lido no Expediente da
sessão anterior. Aprovados ..
presente sessão. Aprovado.
2.3- ORDÉM DO DIA
-Requerimento n~ 673/91, lido no Exp6díente da preRedação final do Projeto de Decreto Legislativo n"' sente sessão. Aprovado, após parecer da comissão compe105, de 1991 (n' 9191, na Câmara dos Deputados), que tente.
-Proposta de designação dos Senadores para integraaprova o ato que renova concessão outorgada à Televisão
Guafua Ltda., para explorar serviço de radiodifusão de rem a Delegação Brasileira à Octagésiina Sexta COnfe- sons e imagens na cidade de,Porto Alegre. Estado do Rio rência Interparlamentar, a realizar-se em Santiago, Chile,
-- no período c;le 7 a 12 de outubro çlo corrente ano, lida
Grande do Sul. Aprovada. A promulgação.
Redação final do projeto de Decreto Legislativo n9 no Expediente da presente sessão. Aprovada.
2.3.2 - Discursos após a Ordem do Dia
107, de 1991, (n' 382190, na Câmara dos Deputados), que
SENADOR MAURÍCIO comA- Carga tribu·
aprova o ato que renova concessão outorg-ada às Emissoras
Reunidas Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sono- tária brasileira.
SENADOR MÁRCIO LACERDA- Projeto Canara, em onda média, na cidade de Poconé, Estado de Mato
rana, no municípiO de Barra do Garças- MT, que deu
GrossO. Aprovada. À promulgação.
RedaÇão-- final do Projeto de Decreto Legislativo n~ origem à Cooperativa Agropecuária Mista Canarana Ltda.
108, de 1991 (n' 393190, na Câmara dos Deputados), que a COOPERCANA.
SENADOR LOUR1VAL BAPTISTA- Palestra
aprova o ato de renovação da concessão outorgada à Rede
Sul Mato-Grossense de Emissoras Ltda, para explorar ser- proferida por S. EX' para grupo de alunos do Colégio Miliviço de radiodifusão sonora, em onda média, na cidade tar de Brasflia em ·visita às dependências do -senado Fede Aparecida dÇ> Taboado, Estado de Mato _Grosso do deral.
2.3.3 - D.Signação da Ordem do Dia da próximases·
Sul. Aprovada. A promulgação.
Redação final do Projeto de Decreto Legislativo n~ são
109, de 1991 (n' 394190, na Câmara dós Deputados), que
2.4- ENCERRAMENTO
aprova o ato que outorga permissão à Sociedade Trinda3 - DISCURSO PRONUNCIADO EM SESSÂO AN. dense de Comunicação Ltda., para explorar serviço de TERIOR
radiodifusão sonora, na Cidade de Trindade, Estado de
-Do Sr. Eduardo Suplicy, proferido na sessão de
Goiás. Aprovada. promulgação.
24·9-91
Redação final do Projeto de Decreto· Legislativo n•
4 - RETIFICAÇÕES
110, de 1991 (n• 395/90, na Câmara dos Deputados), que
-Atas das iOO• e 101• Sessões, realizadas em 27·6-91
aprova o- ato que renova concessão outorgada à Rádio
5ATOS DO PRESIDENTE
Liberal Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sono- N" 706 a 717, de 1991
ra, na Cidade de Belém, Estado do Pará. Aprovada. À
6 - DIRETORIA-GERAL
promulgação.
- Extratos de contratos n" 42, 41 e 35/91
Redação filial do projeto de Lei do Senado n~ 2, de·
7 - MESA DIRETORA
1988 (n' 315188, na Câmara dos Deputados), de autoria
8 - LÍDERES E VICE-LÍDERES DE PARTIDOS
do Senador Affoilso Camargo, que altera dispositivos da
9- COMPOSIÇÁO DAS COMISSOES PERMANENLei n• 5.682, de 21 de julho de 1971 -Lei Orgânica dos
TES
Partidos Políticos. Aprovada. À sanção.
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SUMÁRIO DA ATA DA toi•~SESSÃO,
REALIZADA EM 27 DE JUNHO DE 1991
Retifieação

Na publicação do Sumário, feita no DCN (Seção II),
de 28-6-91, página n• 3832, I' coluna, no item 2.3.2 Discursos após a Ordem do Dia,
Onde-se lê:

Ata da

168~
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2.3.2- Discursos após a Ordem do Dia
Leia-se:
2.3.2 - Discurso após a Ordem do Dia
Nas mesmas página, coluna e it~m,
··
Onde se lê:
SENADOR JÚNIA MARISE
Leia-se:
SENADORA JÚNIA MARISE

Sessão,· em 30 da setembro de 1991

1~ Sessão Legislativa Ordinária, da49~ Legislatura
Presidência do Sr. Mauro Benevides
AS 14 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM-SE PRESE/V-~
TES OS SRS. SENADORES: . .
.
Affonso Camargo - -Alexandre Costa - Amazonino
Mendes - Chagas Rodrigue;s - Coutinho Jorge - ElciÕ
Alvares -Epitácio Cafeteira- Hugo Napoleão- Humberto
Lucena- João Rocha- Jonas Pinheiro -José Samey Lourival Baptista - Márcio Lacerda - Mauro Benevides
- Meira Filho- Nabor Júnior- Oziel Carneiro- !l.achid
Saldanha Derzi- Valmir Campelo. ·

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - A lista de
presença ac'lisa·o comparecimento de 20 Srs. Senadores. Hãvendo número regimental, declaro aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos.
O Sr. 1' Secretário procederá à leitura do Expediente.
É lido o seguinte

Hélio Aguinaga, intitulado "Aborto fora do útero", publicado
no jornal O Globo de 29-9-91. . .
·~
Sala das Sessões, 30 de setenibro- de f991. - Nelson
Carneiro.
(A Comissão Diretora.)
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - De acordo
com o art. 210 do Regimento Interno, o requerimento deverá
ser submetido ao exame da Comissão Diretora.
Sobre a mesa, requerimento que serif lido pelo Sr. P
Secretário.
É lido o seg~inte.

REQUERIMENTO N• 669, DE 1991
Senhor Presidente,
Solicito a V. Ex", nos termos no art. 43, Inciso II do
Regimento Interno do Senado Federal, para que seja considerado como licença o período de 23 a 25 do Il}êS corrente,
EXPEDIENTE
em função de viagem política à Paraíba, para a Festa de EmanMENSAGENS DO
cipação Política do Município de São José de Piranhas. Encon-PRESIDENTE DA REPÚBLICA
tro com Prefeitos da região do sertão paraibano, e assinaturas
de convênios entre Prefeituras e Órgãos da Administração
De agradecimento de comunicações:
FederaL -Senador Raimundo Lira, Presidente da Comissão
N• 254/91 (n' 512/91, na origem), de 26 do corrente, refe- de Assuntos Económicos do Senado Federal.
rente à promulgação do Decreto Legislativo _n 9 !95, _e das_
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - A votação
Resoluções n" 46 a 49, de I 991.
do requerimento fica adiada po-r falta de quorum.
Restituindo autógrnfo de projeto de lei sancionado:
_
Sobre a mésa, requerimento que será lido pelo Sr. 1"'
N• 255/91 (n• 514/91, na origem), de 30 do~corrente, refe- Secretário.
rente ao Projeto de Lei.da Cámara n• 79, de 1991 (n• I. 794/91,
É lido o seguinte.
na Casa de origem), que dispõe sobre a remuneração dos
REQUERIMENTO N• 670, DE 1991
servidores Militares Federais das Forças Armadas e dá outras
·
providências.
Senhor Presidente,
(Projeto que se transformou na Lei n• 8.237, de 30 de
Nos termos do art. 56, II, da Constituição e do art. 43,
setembro de 1991).
II, do Regimento Interno, requeiro licença para me afastar
dos trabalhos da Casa, no dia 30 do corrente mês quando
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - O expedien- · · estarei participando do "II Sç~inário de Seguridade Social.
te lido vai à publicação.
Uma Causa de Todos - Insegurança e Dúvidas", em Porto
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 19 Alegre -RS.
Secretário.
Sala das sessões, 30 de setembro de 1991. - Senador
É lido o seguinte.
Esperidião Amin.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -A votação
REQUERJMENTO N• 61i8, DE 1991
c)Q requerimento fica adiada por falta de quorum.
Nos termos do art. 210 do Regimento Interno, requeiro
Sobre a mesa, requerimenlõ que será lido pelo Sr. 19
!L transcrição nos Anais do Seoado, artigo de autoria do Dr.
Secretário.
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É lido o seguinte
REQUERIMENTO N• 671, DE 199l

Pelo falecimento do Deputado Brandão Monteiro, requeremos, nos termos dos arts._218. 220 e 221 do _Rc_gimento
Interno e de acordo com as tradiç_ões da C3._sa;-as seguinte
homenagens:
a) inserção em ata de um voto de profundo pesar;
b) apresentação de condolências à família e ao Estado
do Rio de Janeiro.
c) levantamento da sessão.
Sala das Sessões, 30 de setembro de 1991. --, Nelson
Carneiro - Epitácio Cafeteira ~ Mauro Bene\-'ides - Maurício Corrêa - Chagas Rodrigues-- Oziel Carneiro - Élcio
Álvares.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevidcs)- Este requeri·
menta depende de votação, cm cujo encaminham_ento poderão fazer uso da palavra os Srs. Senadores que _o desejarem.
Concedo a palavra ao primeira signatárío do requerimento, nobre Senador _Nelson Carneiro, que pertence à_representação do Estado o Rio de Janeiro, Unidade Feçler:ativa
à qual pertencia o nosso saudoso Deputado Brandão Monteiro, que ontem faleceu no Rió âe Janeirõ.
O SR. NELSON cARNEIRO (PMDB- RJ. :-Para.
encaminhar a votação. Sem rcyisão do orador.)- Sr. Ptesi:_
dente, Srs._Senadores: _
Há muitos caminhos para a vida pública, mas dois, entretanto, são marcantes: um é o daqueles que já o encontram
palmilhado pelo seus antepassados, ou encontram lideranças
que o assitam na jornada que vão iniciar. O Qutro- e conheço
bem este outro caminho- é dos que desamparados _de qualquer prestígio politico familiar, sem recursos·; começam a jornada, cavando, eles próprios, com a suas mãos~ com a sua
tenacidade, com a sua dev_oção, o caminho do sucesso. Brandão Monteiro foi assim. Maranhense, bancário, foi estudar
no Rio de Janeiro e ali conquistou, pela sua tenacídade, pelo
seu espírito público, pela sua vigilância democrática, a Presidência-do Centro ACadêmiCo-Cândido de Oliveira da Facul_dade de DTrcíto da Universidade- ct"O RiO de Janeiro - o
CACO. Para sobreviver era bancário. Mas seu destino pão
seria apenas o guichê do banco; outros desígnios marcavam
a sua jornada, e ele os palmilhou, Sr. Presidente. E logo
muito cedo sofreu os reveses que marcam os homens que
ingressam na vida pública e a ela se devotam. Ele foi colhido
pela Revolução, cassado, teve que se aiastar do Brasil.
Mas a política era o seu destino. Professor de Direito
Comercial e Direito Constitucional, m~mbro_ef~tivo do Instituto dos Advogados Brasileiros, Brandãº- Monteiro foi um
d_os que, no primeiro momento, se reuniu para dar ao País
um novo Partido, o Partido Dernocrático_Trabalhista, a quem
foi fiel até a hora derradeira.
Coube~lhe liderar a Bancada do seu partido durante a
Assembléia Nacional Constituinte e todoS nós o recordamos
ativo, ·constante, vigilante, preocupado sempre em servir às
mais justas aspirações do povo brasileiro.
Sr. Presidente, no primeiro Governo Leonel Brizola, coube~lhc a Secretaria de Transportes. Encerrado aquele perfodá,
voltou à Câmara dos Deputados, e nequela Casa se_en_çonttava
quando novamente, eleito_ Governador, o Sr. Leonel Brizola
o convocou pela segunda vez para exercer as mesmas atividades. Nunca pertencemos ao mesmo Partido. Até çliria que
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os an9s am~rgos da Presi_pênc:ia do Congr.esso, o último ano do período Sarney, o primeiro ano do período Collor,
muitas vezes divergimos. Mas as divergênciaS terminavam
sempre na porta do Congresso, na porta do Plenário.
Brandão Monteiro esquecia as diferenças e se dirigia ao
erifâo Presidellte -com a amabilidade que o carecterizava, passado o fragor das di~putas e o choque das discordâncias.
A vida foi ingrata com Brandão Monteiro. Aos_ 52 an-os
desaparece, antes que pudesse transmitir aos seus dois filhos,
Carl_9s -~ug~st<;t_ e José Carlos, ainda inipúberes, a lição da_
suã--ascensão política. rYeixou-lhes o exemplo, transmitiu-lhes
apen-as a vontade_ e a certeza~de_qiie de_vern continuar lutando,
porque também aqueles que não nasceram com estrela na
testa podem um dia ascender posições numa democracia. Consolou-o até_ à última hora a sua dedicada esposa, d. Gladis
Brandão Monteiro. Hoje, o Rio de Janeiro retirou-o do Palácio Guanabara levando-o nos braços até o Cemitério do Cajú.
Ali estavam não apenas os correligionários. mas também aqueles que dele dissentiram politicamente_, que sabiam que .depois
da tempestade, aquele homem, qu_e parecia um tufão, era
no fundo uma bonança. Muitas _vezes sentimos e partilhamos
isso. Por essa razão, Sr. Pi:'eSidente,_ na ausência de um outro
representante do RíO de J3neiro que pUdesse. melhor dO que
eu, traçar em breves linhas o perfil de Brandão Monteiro,
assumo essa responsabilidade-. -Ele _construiu a sua própria
vid_a, sem patr~mos, sem lideranças, sem punhos rendados.
Veio do Maranhão para lutar no Rio de Janeiro. Lutou, sofreu, padeceu ex:üios e prisões, mas ele próprio se alçou por
seus méritos à Câmara FederaL Durante três mandatos, o
povo fluminense não lhe negou apoio. Hoje, lastima a sua
morte.
São essas, Sr. Presidente, as palavras que nesta hora de
despedida me cumpre transmitir à Casa, em nome dos que,
no Rio de Janeiro, acompanharam a luta, as dificuldades,
os reveses e a ascensão de José Carlos Brandão Moteiro.
Era o' que tinha_a_<tLz~rJ ..fu':.._PreSidente. __
COMPARECEM MAIS OS SRS. SENADORES:

César Dias - Dario Pereira .....:.... Francisc0- RoUemberg
- João França - Maurício Corrêa - Nielson Carneiro Odacir Soares- Ronaldo Aragão.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Concedo
a palavra, para encaminhar a y_otação, -~o Senac;lor EpifáCio
'Cafeteira, conterrâneo de Brandão Monterio.
_ O SR. EPITÁciO_ ÇAFE,TEIR;'I. (PDC :-MA,. Para encaminhar a votação. Sem reviSãó-do orador.)- Sr. Prf?Sidente 1
Srs. Senadores:
_
_. _
_ _ .
_
~.É_ml!,ito çt(fícil dftr Urrlã d:t_m:eQ§_ão do_~id~dão__e D~plltadO
Brandão Monteiro.
·
·
José Carlos Brandão Monteirp saiu --do Mar3rih_ao p3rã.
enfrentar as dificuldades da vida.
_ . _ _
_
Filho de família humilde, da cidade de Rosário, família
que, todavia, deu, além de B_randão Monteiro, outr_:os hOmens
para a vida pública do Brasil, principalmente do Maranhã_o.
Brandão Monteiro foi para o Rio_de__Jaoelro onde se formou
cm Direito. Fez política desde a universidade. Lutou politica-_
mente a vida inteira. Nunca procurou a sombra do GQverno:
pelo contrário, enfrentava as intempéries da oposição. Além
de ser do meu Estado, ele tamb_ém foi meu colega no Banco
do Brasil. Punido durante e a Revolução, Brandão Monteiro
jamais se abateu, enfrentou com a maior galhard~a es~e? _momentos de dificuldades,
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ro fazer um rgistro de grande gratidão a sua memória, um
reconhecimento público pela lisura de seu comportamento.
Mas não poderia deixar de mencionar a altivez com que ele
defendeu seus pontos de vista ao longo da existência da Constido qual sou segundo signatário, para que se suspenda a sessão tuinte e as batalhas que travou na defesa do programa e das
em homenagem a_ esse bravo homem público, quero dizer
idéias do nosso Partido.
que não foi apenas__o _GoVernador Brizola quem perdeu um
Recordo-me perfeitamente-das divergências que surgíram
amigo, não foi apenas o_ PDT que perdeu um dos seus melhores
entre o PT e o PDT acerca da unidade sindical, tendo prevaquadros, mas foi o País que perdeu um grande Deputado,
lecido a tese que Brandão Monteiro sustentava no sentido
foi a vida pública que perdeu um dos seus maiores batalha- exatamente do sistema que existe hoje na ConstituiçãO Fedores. Homem que estava na vida pública porque era vocacio- deral.
nado para ela. Ele não queria ser parlamentar para ser imporPoderia_citar muitos outros aspectos da Constituinte pOrtante; pelo contrário, ele achava que o importante era ser S. EX• defendidos com argúcia, com-altivez, com tenacidade,
polítíco e ser parlamentar ppr'l J?O~er de.fender suas idéias.
tudo aquilo que ele pensava ser o melhor para o nosso País_.
O Brasil inteiro, prtncipalmente o Rio de Janeiro, acomTive o privilégio de Praticamente entrâr para o_PDT atrapanhou_sofrcndo a cada nova notícia de internação do Depuvés das suas mãos; Porque, ainda como Presidente da Ordem
tado Brandão Monteiro. Sua ida para os Estados' Unidos,
dos Advogados do Brasil, em Brasnia, e ciiiD- o prenúncio
seu r~torno, as internações no Rio de Janeiro- entrava na
da existência de eleições aqui, filiei-me ao_PDT por seu interUTI, saía da UTI, .voltava para casa para depois ir novamente
médio. Recordo-me dos_ seus dois filhos ainda pequenos e
para o hospital - até falecer.
de s_ua esposa, D. Gladis, que foram a minha casa, onde
O Maranhão se sente enlutado com a morte de Brandão
fizemos uma confraternização muito grande. Em seguida, peMonteiro. Haverá sempre no panteon dos homens de bem
las mãos de Saturnino Braga, fui reCebido por Leonel Brizola
do Estado do Maranhão gravada a memória desse homem
e acabei filiando-me ao PDT.
que foi ao RiQ_de Janeiro para lutar. Ele se elegeU três vezesDiria a V. -Ex' que a vida traz realmente essas adversiDepUtado Federal, não porque tivesse_ dinheiro, nãó porque
dades, esses contratempos. Não imaginava que um homem
tiVesse amigos para fazê-lo Deputado, mas porque tinha um
tão forte e tão vigoroso, que gostava tanto da vida, que defenideal e sabia transmitir o seu ideal para o povo que o elegeu
dia tão bem as suas idéias, pudessse, de_ uma hora para outra,
três vezes consecutivas.
- ---ser engolido, sufragado por essa terrível doença, que é o cânRegistrO, pOiS, Sr. Presidente, o pesar, a tristeza do povo··
cer.
do Maranhão, que quero, neste momento, seja transmitida _
Mas não há dúvida nenhuma de que Brandão Monteiro
a D. Gladis aoS-Seus filhos, aos seus amigos, aos sel,l.s eleüores,
deixOu páginas maravilhosas na vida política brasileira. Quem
ao Estado do Rio de Janeiro e ão Brasil.
.
percõrrer ·os Anàís da Cánstiftiiçãó 'Vái ver o ·seu· ti"â.balho.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presíden_te.
Todos nó"s, que acompanhamos o período de labutas na ConsO SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Concedo tituinte~ ·presenciamOs Brandão Monteiro, sempre valentea palavra ao nobre Senador Maurício Corrêa, que lidera, nesta mente, defendendo seus pontos de vista; brigando, disputando
casa, o Partido a ·que pertenceu o Deputado Brandão Mon- ali as suas convicções. Era um homem que não fugia da briga,
teiro, o PDT.
·que não saía da raia da lutà, portanto, foi um herói. Conseguiu
O SR. MAURÍCIO CORRÊA (PDT - DF. Pronuncia -vencer tudo, inclusive a sua cassação, os momentos dramáticos
o seguinte_dís_curso. Sem revisão dq orador.)- Sr. Pres_i~ente, da institucionalidade brasileira. Os momentos obscuros por
Srs. Senadores, compungidamente ass_umo, neste instante, a que passamos ao longo de todo_o- re_gime militar. Passou por
responsabilidade, em nome do partido, de realmente viver tudo isso, elegeu-se, por três vezes, Deputado Federal pelo
esse momento dramático para os nossos quadros da perda Rio de Janeiro, foi nomeadC)Secre_tário de Transportes, com
uma gestão exemplar, mesmo diante da situação difícil relativa
irreparável de um dos mais importantes integrantes do PDT.
Os Senadores Nelson Carneiro e- Epitácio Cafeteira já à encampação de algumas linhas de ônibus do Rio de Janeiro
fizeram corisiderações enaltecedoras da vida de José .C~u::los. e os- problemas que daí adviei'am; enfim, uma série de percalBrandão Monteiro,-inclusive havia preparado o mesmo re_q_ue- ços por que teve qile passai". -venceu-os todos, Sr. Presidente
rimento que antecedeu' o meu, fiz questão de também assiná- e;- lamentavelmente, foi derrotado pela implacabilidade de
uma doença fatal, o câncer. Quem diria que um homem com
lo, no s_entido da suspensão desta sessão.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, o Deputado Brandão aquele vigor, com· aquela tenacidade, com aquela garra, puMonteiro era um bravo; um homem que lutou contra as adver- desse, de uma hora para outra, desaparecer.
No infcfo do ano, aqui esteve, quando- pudemos, juntos,
sidades; que enfrentou as maiores dificuldades, mas que teve
que se render, lamentavelmente, à crueza de uma doença lutar, conviver mais de perto.
E eu me lembro, mais uma vez, do famoso sei-mão d3.
que o assaltou: o_câncer. No início deste ano, diagnosticados
os primeiros indícios, teve que ir para Nov_a Iorque onde 40• .de Padre Vieira, esse- incansável orador sacro da Igreja
se internou no Memorial Hospital, submetendo~e_a uma cirur- Càtólica, quando proferia aquele famoso discurso, -aquela fagia. Lá permaneceu durante cinqüenta dias, retOrna-ndo ao mosa peça oratória, em que âizii: "Memento, homo, quia
Rio de Janeiro, depois desse longo tempo. Na verdade, tinha- pulvis es et in pulverem reverteris", ou seja, "lembra-te, hose a expectativa de que pudesse recuperar-se. O destino foi-lhe mem7 de,que és pó e ao pó voltarás".
contrário, pOrque· o· resultado foi o seu ·falecimento_, ocorrido
A memót?a que temos·de Brandão Monteiro é a _de um
pai excelente, de um homem íntegro, de um parlamentar que
ontem ao meio dia.
Sr. Presidente, quem acompanhou de perto, como eu, cumpriu rigorosamerie os seUs deveres. Um homem, portanto,
a vida parlamentar de Brandão Monteiro, neste instanté, que- que deixa gravado nos Anais do Congresso Nacional uma
Tenho a certeza de que Brandão Monteiro deixou esses
dotes não apenas para seus filhos, mas para aqueles que tiveram a oportunidade de privar com ele.
Neste instaqte em que se encaminha este requerimento,
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luta incessante a favor dos pobres, a favor dos menos afortu~
nados; um homem que tinha uma preocupação até atávica
com relação aos problemas sociais brasileiros, os mais agudos,
que enfrentou com galhardia e tentou reverter. Foi um indignado, revoltado com o quadro de disparidades, de injustiças.
Enfim, S. Ex~ foi um realizador dos seus ideais. Entretanto,
foi vencido pela fatalidade de uma doença.
O Sr. Cbagas Rodrigues -Permite~me V. Ex• um aparte?
O SR. MAURÍCIO CORRÊA - Perfeitamente, nobre
Senador.
O Sr. Chagas Rodrigues - Senador Maurício CoiTêa,
a Baricada do PSDB nesta Casa também partiCípa-âa imensa
tristeza- que iri.Vade a todos nós, não só homens públicos dos
diversos partidos mas a todos os brasileiros que tiveram a
oportunidade de co-nhecer e admirar as virtudes cívicas do
eminente pranteado Deputado Federal Brandão Monteiro.
S. Ex' foi, um vito"iiOso" OOniO bancário, comO Político, comei
professor e como- advogado. De modo que, neste momento,
aproveito o discurso que V. Ex' profere para expressar as
nossas maiores homenagens à memória do grande home'm
público, homem do Nordeste, vitorioso na política do Rio
de Janeiro e na política nacionãl. Portanto, aqui ficain as
nossas homenagens ao grande Parlamentar. S. Ex• vai fazer
muita falta -ã vida pública, que está sempre a exigir homens
coerentes, homens de coragem, homens íntegros e hoje, mais
do que nunca. Neste .momento, participamos especialmente
da tristeza de sua esposa e de seus filhos, a quem estendemos
a nossa solidariedade. Muito _obrigado a V. Ex•.
O SR. MAURÍCIO~CORREA ~Agradeço aV .. Ex• o
aparte a este rápido pronunciamento e vamos remeter -à D.
Gladis exatamente o teor desses discursos, para que tome
conhecimento das posições dos diversos Senadores que se
pronunciaram em favõr- da memória enfim, dos elogios à vida
pública do Deputado Brandão Monteiro.
O Sr. Oziel Carneiro- Permite-me V. Ex' um parte,
nobre Senador Maurício C0i"rê3.?
-- -- ---- -----O SR. MAURÍCIO CORRÊA -Perfeitamente, nobre
Senador Oziel Carneiro.
O Sr. Oziel Carneiro-Senador Maurício Corrêa, desejo,
no aparte que V. Ex' me concede, manifestar, em nome da
Bancada do PDS, os nossos votos de profundo pesar e condo~
lência à família do Deputado Brandão Monteiro, cujos exemw
pios de vida deverão frutificar. S. Ex~ emito outros brasileirOs·
que saíram· do Nordeste, na cidade grande, impôs a suã càp3ci_.
dade de trabalho, a sua inteligência, o ·seu amor à Pátria.
Pelo que ouvi dos oiadores que aqui falaram e pelo que já
conhecia da atuação pública de Brandão_ Monteiro - que
foi funcionário do Banco do Brasil, que era professor e que
exercia uma secretaria no GOverno do Estado do Rio de Janeiro- quero, mais uma vez, em nome do meu Partido, associar-me âs homenagens e pedir permissão ao Senador Nelson
CarneirO para subscrever o seu i-equerlnlento de pesar e de
suspensão desta sessão.
O SR. MAURÍCIO CORRÊA- Agradeço a V. EX'_e
reafirmo que o Deputado Brandão Monteiro, na verdade,
morreu combatendo, porque, mesmo inconformado com a
doença que o assaltou, voltou ao Rio de Janeiro e reassumiu
a Secretaria de Transportes.
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Como muito bem salientava Luiz Vi3.na Filho, nosso também pranteado Colega já falecido, uma das figuras das mais
exponenciais da República, nas biografias de Machado de
Assis, do próprio Rui Barbosa e do Barão do Riõ Branco,
que morreram trabalhando, lutando, foram verdadeiros com~
batentes e s6 entregaram os pontos rio final da vida, porque
não teve mais jeito. Assim fol Brandão Monteiro. Ele lutou
até n final com toda a energia, mas foi derrotado, lamentavelmente, nos_últimos momentos, sem condições, pela própríil
doença.
ó Sr. Francisco Rollemberg - Permite-me V. Ex~ um
aparte?
O SR. MAURÍCIO CORRÊA- Ouço V. Ex• com prazer,
nobrt;, Senador Francisco Rolle.mberg~
O Sr. Francisco Rollemberg- Eminente senador Mauricio Corrê.a, regress~va hoje do meu Estado quando li, perple~
xo. a notícia do falectmento do nosso caro companheiro Brandão Mon~e.iro. E me lembrava, naquela ocasião, no avíão~ ·
do que diZia Pascal: "_9 home_I!l é u_m caniço; -e um~~niço
que pensa". E porque pensa, cada um de nós traz dentro
de si uma singUlaridade específica. BiandãÕ Monteiro teve
o seu universo, teve os seus sonhos, teve _os seus ideais epor isso, póde sair lá do Norte, do Maranhão, para trabalha;
na grande cidade, sonho de todos nós, nortistas_ e nordestinos,
sonho que poucos de nós conseguimos realizar. Brandão Monteiro, funcionário do Banco do Brasil; Brandão Monteiro,
~dv~gado; Brandão Monteiro, político vigoros:o, _pleno de
Ideais, sofreu na pr~pria carne o preço da defes~ daquilo
em que acreditava, daquilo que des_ejava para o seu País_:
soft~u_cãssaçã'?. F~i ~leito Deputado Federal, foi meu companheiro na Câmara dos Deputados. Com ele fui ao extei"ior,
representando o Brasil, e tive Oportuitidade de com ele conviver de uma maneira mais íntima_, Foi quando então sCflti de·
pertõ o que era a figura humana de Brandão Monteiro, o
que era o homem responsável e o homem de fé que estava
dentro daquele nordestino de feições ásperas, de gestos bruscos, mas de uma capacidade de luta tremenda na defesa da
sua te~ra, que ele tanto_ amava, e dos ideais que ele acr_editava
mereciam defesa. Por ISSO, Sr. Senador mauricio Cofiéa, eu
nes~a tarde, venho rapidamente ao plenário. Vendo porque
ouVI que se reverenciava a memória de Brandão Monteiro;
vendo para, em meu nome, e_m nome da B3nc3da do meu
EstadO no Senado Federai, dizer o quanto sentimos, quanta
falta nos fará, a cada um individualmente; quanta falta far;,í
a esta Casa, ao Rio de Janeiro e ao Brasil o desaparecimento
tão precoce de um homem da fibra, do caráter e da capacidade
de luta ~e Brandão Monteiro. Brandão Monteiro Se- Var aOs·
52 3.nos, um joveM· na- vida fnibliCa·, ·mas uin I}Óf4e.~ 'q.ue · ·
aos 52 anos fez- a trajetótia -das· estrelas cadentes; riscou o
céu- com luz e se foi, morreu, ·mas deixou marcado, com SuaSatitudes, com seu carátei, con sua garra, um: lugar na história
deste Parlamento, um lugar na hiStória da vida pública dOBrasil. Associo~ me às homenagens que V. E~ presta e ao
requerimento, em nome da minha Bancada, dos representantes de Sergipe no Senado Federal, do Senador Nelson Car-neiro, para que se envie à fanu1ia enlutada as nossas- condo~
lências: Muito obri,gado, Senador Maurício COrrêa.O SR. MAURfCIO CORRÊA -AgradeÇo e V. Ex• esse.
seu tão fraterno aparte, dando a sua solidariedade ao sofri~
menta que vivemos neste instante.
O Sr. Eldo Alvares- Permite V. Ex• um aparte?
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O SR. MAURÍCIO CORRÊA - Logo em seguida, com
o maior prazer.
Acrescentaria, Senador Francisco_ Rollemberg, que uma
das facetas curiosas e dignas de destaque do Deputado Bran-

dão Monteiro era a sua independência. Quantas e quantas
vezes presenciei um diálogo forte dele com o próprio Brizola
nas reuniões do PDT~ nas reunióe:finternas; nã.s aValiações;
e quantas e quantas vezes houve divergências, diria até-tensões
entre os dois. Mas Srandão Monteiro sempre teve a sua identidade própria, sempre foi um homem que pensou da maneira
que achava que era correta, sem se subjugar, sem se submeter
a idéias, ainda que elas partissem do próprio Presidente do

Partido, o Governador do Rio de Janeiro, Leonel Brizola.
Era um homem, portanto, íntegra, inclusive nb seu caráter,
na inteireza da sua personalidade.
Senador Elcio Alvares, ouço V. Ex•
O Sr. Elcio Alvares- Senador Maurício Corrêa, V. Exf
está falando na dupla condição de Líder do seu Partido, o
PDT, e de Senador, a pessoa humana, a pessoa física. Sua
oração, tive a oportunidade de observá-la, esta marcada pela
singeleza. Ela tem a formos_ura 99 _e~ogio si_~çero, 9.0 elogio
sentido, e essa oração, que é tocada pelo sentimento de triste~. demonstra com muita profundidade a personalidade e o
caráter do DepUtado Brandão Monteiro. Não o conheci pessoalmente, mas no instante em que V. Ex•, com tanfa eriwção,
com tanta sinceridade, faz o seu elogio fúnebre de uma maneira impregnada de amizade e admiração, éTiriportante-ressaltar
que através do seu vulto, da sua image':TI_ ~ranspirada atiavés
do noticiário dos jornais e do exercício- '$:lo _seu maqda,to eJe
demonstrou, acima de tudo, o ponto mais importante do político: a lealdade aos seus amigos e companheiros. Foi urit"dedicado companheiro do Gov_erriador Leonel _Briz_ola. E agora,
ressaltado este ponto que V .. Ex• frisa cOm tanta ênfase, sei
que não era um homem de se atrelar exclusivamente ào comandamento do Líder, ele tinha a sua personalidade própria.
E o lado que ele nos transmitiu, marcante na SUa personalidade, foi aquele do estoicismo na luta contra a doença. Sabendo da gravidade, da extensão do mal que o afligia, lutOU
dedicadamente em todos os momentOs, em iodos õs irlsta:ntes,
dividindo a sua vida pública entre o mandato que lhe foi
conferido pelo povo_ do Rio de Janeiro e o-exercício altamente
honroso e difícil de uma das Pasta_s mais importantes do Governo-do Estado do RiO.: Brandão Monteiro deu demonstração
de um homem público que morrendo tão jovem, marcou- a
sua passagem pela vida política com dignidade e, acima de
tudo, profundo amor à causa pública. Neste momento, em
nome da Bancada do Partido da Frente Liberal, e também
representando os Senadores do meu Estado, Gei'son-Camata
e João Calmon, ·que não estão presentes, trago ao seu pronunciamento o meu abraço comovido de solidariedade, consciente
de que neste instante em que V. Ex' faz este re~istro o Brasil
assinala, compungido, o desasparecimento de um homem que
mujto honrou, muito enobreceu a vida pública.
O SR. MAURÍCIO CORRÊA -~Incorporo o parte de
V. Ex" com grande emoção, ·pelo se_u conteúdo, muito humano, fraterno e solidário.
··· -·
Ainda hoje lia -seguramente o Senador Nelson Carneiro
deve ter lido também - alguma::: manifestações formuladas
por -companheiros de outras agremiações políticas, como" a
dos Deputados José Genoíno, Robeqo Freire e de outros
acerca da vida parlamentar de Brandão Monteiro: Todos fo. ram unânimes em afirnlar a 1ealdade de V. Ex• a Brandão
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Monteifo. Na verdade, ele tinha uma aparência carrancuda
e iritrbspeCtiva; maS escolídia dentro d6 si, nO seu âmagO,
a excelência de um coração aberto. Um homem que veio
da miséria, pode-se assim dizer, das difículdades, das agruras
do Nordeste, do Maranhão, e venceu no Ríc- de Janeiro,
enfrentando todas as vicissitudes, todos os obstáculos. Mas
era alguém co~ __quem se podia conversar, e quando o bomsenso indicava um caminho", ele não tinha dúvidas em transigir
para ·seguir exatamente o bom-senso que era o consenso- que,
afinal, faltava para chegar-se a uma conclusão. Sobretudo
llbs diversOs teinas relativOs à Consti~tiinte em que deb~tíamos
na presença das Lideranças de todos os Partidos em que as
questões eram colocadas, as divergências surgíam, e quando
Brandão Monteiro se sentia vencido, porque estava convencido, ele não tinha dúvida em mudar de posição para acatar
exatamente aquilo_ que era o mais correto, visando ao ponto
de vista da generalidade daqueles que estavam ali presentes.
Essa era uma característica extraordinária de Brandão Monteiro.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, nessas rápidas palavras
que aqui pronunciei, com os apartes diversos que· foram manifestados, quero mais uma vez reiterar a profunda saudade
que tenho de Brandão Monteiro e lamentar, na verdade, as
incerezas _dessa_ vida. Li o Admirável Mundo Novo, livro do
qual nunca me afastei no pe-nsá.meTito inclusive já convessei
várias vezes a seu respeito com o Senador Francisco ROllemberg, que é algo extraordinário em termos de humanismo,
de beleza, de sentimento. Traz no preâmbulo um_verso da
tempestade de Shakespeare que é algo deslumbrante em termos de respeito e de amor ao próximo, do que_ se deseja,
enfim, em tenriOS ·de realizaÇão aqui na Teria. A verdade
é que nunca, até hoje, .,alguém que morreu trouxe notícia
de que existe outra vida.. Essa -dureza que paira em nosso
espírito é algo inconcebível quando s_e trava aqui uma amizcide,
quando se conquista a fraternidade, o amor a alguém, quando
se Convive com alguéin que não queremos perder porque gostan;tos ou gostaríam~s de ter permanentemente ao nosso lado.
Daí a pouco vem uma fatalidad.e, suga aquela pessoa, e a
conduz para um mundo que não sabemos.
·
Resta apenas, neste instante, Sr. Presidente, a expectativa
de que, realmente, nessa planície das crenças, nesse desejo
universal que esconde a alma de cada s_er _humano, resta a
expectativa, a esperança de que Brandão Monteiro esteja,
lá, por certo, nos aguardando. Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - A Presidência, çiepois das manifestações dos nobres Senadores Nelson
Carneiro, Epitácio Cafeteira e Mau_rício Corrêa, que receberam apartes dos Senadores Chagas Rodrigues, Éldo -Álvares
e Oziel Carneiro, Sente-Se- no de-ve.r, em nome da mesa, de
se associar, neste- primeiro momento, à homeilagem que se
presta ao grande_ Parlamentar do Rio de Janeiro, Brandão
Monteiro, ontem desaparecido, vítima de moléstia insidiosa.
Ao exeicer a_ ·secretaria Estadu:,il de Transportes, Brandão Maneiro se afastara da atividade parlamentar, mas sempre
mantinha vínculo _com Brasília, acompanhando tudo que sa;_t
registrava quanto a nível de Congresso.
,
Recordo que ao retorna_r dos Estados Unidos, quando
tentou_recuperar a sua saúde, já seriame-nte combalida, encontrei-o, e dele uuvi_palavras de estímulo em·re_Iação ao nosso
tr1lbalho à frente do Congresso Nacional. Como titular de'
uma das Pastas do Governo Leonel Brizola, Brandão Monteiro iniciara uma adminíst!ação que se ·au-spiciava- das mais
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fecundas, já que o setor de transportes era aqu-ele com o
qual ele tanto se identificara, inclusive na passa~~9-minis
tração, realizando um trabalho efetivamente opero_so_ que garantiu para si, agora, a recondução àquela importante Pasta
da administração do Rio de Janeiro.
Eu me permitirra destacar, também, neste momento,
aquilo que foi o trabalho incessante, competente, caracterizado sobretudo por um inexcedível espírito público que
Brandão Monteiro desenvolveu como Constituinte; as numerosas propostas que ele apresentou na elaboração constitucional; todas elas ele as defendia com empenho, com firmeza,
com coerência, com obstinação, sendo de sua lavra muitos
dos dispositivos qUe passátãrtt a iritegrar, ·definrtívâ~ente, o
texto da Carta Magna em vigor.
Foi, sem dúvida, um grande Parlamentar, um extraordinário homem público, daí por que, em nome da mesa, desejo, neste instante, prestar a nliriha homenagem, fazendo com
que chegue ao Governo do. Rio de Janeiro e à Presidência
da Câmara dos Deputados a manifestação da nossa solidariedade e do nosso pesar pela perda do grande Deputado Brandão Monteiro.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Em votação
__
_
o requerimento.
_
Os -srs. Senadores que o aprovam, queiram permanecer
sentados. (Pausa.)

Aprovado.
Em razão da aprovação do requerimento, a Presidência
encerra os trabalhos e convoc-a para-às 16 horas; sessão extraordinária para apreciação da seguinte
-1Redação Final

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N• 105, DE 1991
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do art.
353, parágrafo úriiCo, do Regimento Interno.)
Discussão, ·em tui-no ünico, da redação final (oferecida
pela Comissão Diretora:, em seu Parecer no;> 372, de 1991),
do Projeto de Decreto Legislativo n• 105, de 1991 (n• 9/91,
na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que renova
concessão outorgada à Televiscio Guaíba -Ltda., para explorar
serviço de radiodifusão de sons e imagens na cidade de Porto
Alegre, Estado do Rio Grande do Sul.
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PROJETO OE DECRETO LEGISLATIVO
N• 108, DE 1991
(InclUído- em Ordem do Dia nos terffios do art. 353, paiágiafõ único, d_o Regíniento lntenio.)
Discussão, em tUrno único, da redação final (oferecida
pela Comissão Díretora, em seu Parecer n~" 374, de 1991),
do Projeto de Decreto Legislativo 11" 108, de 1991 (n• 393/90,
na Câmara dos Deputados), que aprova o ato de renovação
da concessão outorgada à Rede Sul Mato~grossense de _Emissoras Ltd.a .• para explorar serviço de radiodifUsão sonora,
em onda média, na cidade de Aparecida do Taboado, Estado
de Mato Grosso do Sul.
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
.
N• 109, DE 1991
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do art.
353-; parágrafo único, dó Rc:~m~nto Int~mo.)Discussão, em turno único, ·da redação final (ofere_cida
pela Comissão Diretora, em seu ·Parecer n~ 375, de 1991),
do Projeto de Decreto Legislativo n' 109, de 1991 (n' 394/90,
na Câmara dos Deputados), que aprova_·o ato que outq;rga
petmissão à Sociedãde Trindadense
Comunicação Ltda.,
para explorar serviço ·de radiodiusão sonora, na cidade de
Trindade, Estado de Goiás.

de
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO.
N' 110, DE 1991

(Incluído em Ordem do Dia nos termos do art .
. 353, parágrafo- uníoo, ao Regimento Interno.)
Discussão, em turno úniCo, ·da redação final (oferecida
pela Comissão Diretora, em seu Parecer n"' 376, de 1991),
do Projeto de Decreto Legislativo n• 110, de 1991 (ri• 395190,
na Câmara dos Deputados), que aprova o_ ato que renova
concessão outorgada à Rádio Liberal Ltda., para explorar
serviço de radiodifUsão sonora- na-Cidade de Belém, Estado
do Pará.
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N• 107, DE 1991
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do art.
353, paiágrãfõ únicO, do Regimento Interno.)
.
Discussão, em turno únicO, da redaçãÚ'-fina) (of~rec;!~a
pela Comissão Diretora,- em seu Parecer n"' 373,_ de 1991),
do Projeto de Decreto Legislativo n• 107, de 1991, (n• 382190,
na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que renova
concessão outorgada às EmissOras Reunidas Ltda., para explorar serviço de radiodiusão sonora, em onda média, na cidade de Poconé, Estado de Mato Grosso.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
NoZ, DE 198,8
Discussão'; e-m turnO únicO; da red~ção fi~al (~fereeid~
pela Comiss~o Diretora, em seu _Pare~r n"' 3'49, d~ 1~~1),
do Projeto de Lei do Senado n• 2, <je 1988(i!' -31,5/88,. na
Câmara dos Deputados), de autoria do Senador Affonso Camargo, que altera dispositivos da Lei n• 5.682, de 21 de julho
de 1971 - Lei Orgânica dos Partidos Políticos
·

=7PROJETO DE LEI DA CÂMARA
N' 92, DE 1990
Discussão", em turno úiticO, dO Pl-ojeto de Lei- da CârDara
n' 92, de 1990 (n• 4.084189, na Casa dé origem), que disciplina
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o art. 100 da Constituição Federal, dispondo sobre créditos
alimentfcios, tendo

PARECERFAVORÁVEL sobn'320 de1991 daCa-

missão

'

Ata da

'

169~

'
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- de Constituição, Justiça e Cidadania.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -Está en_ce_r~
rada a sessão.
(Levanta-se a sessão às 15 horas_e 18 ininuto.s.)-

Sessão, em 30 de setembro de 1991

P Sessão Legislativa Ordinária, da

49~

Legislatura

-EXTRAORDINÁRIAPresidência dos Srs. Mauro Benevides e Rachid Saldanha Derzi
AS 16 HORAS, ACHAM-SE PRESENTES OS SRS. SENADORES:.
Affonso Camargo- Alexandre Cgsta- Alfredo Campos
- Almir Gabdel_,.,- Amazonino Mendes _:_ Áureo Mello
- Bení Veras- Cê$ar Dias -Chagas Rodrigue-s -Coutinho
Jorge- nan.ó PerelTà- Elcio Álvares- Epitácfo CaTetelra
-Francisco Rollemberg- Henrique Almeida- Hugo Napoleão- Humberto Lucena- Iram Saraiva- Irapuan Costa
Júnior-:..:_ JOão Cálm.on -João França - JÕão Rocha Jonas Pinheiro - Josã.phat Marinho - José Paulo Bisol José Sam.ey - LcitiriVal Baptista - Mansueto de L1}yqr_ Márcio Lacerda- Mafco-M3:cid- Ma1,1rício Çorrêi- Mapro Benevides- Meira Filho- Nabor Júnior·- Nelson Cai'neiro- Odacir S_Qarés-=--oiiel-carheiro- Rachid Saldariha
Derzi - RaimundO Lira ~ Ronatdo Aragão - Ronan TitO
- Valmir Campelo
··· --

É lido o seguinte
REQUERIMENTO N• 673, DE 1991

Requeiro, nos termos do art. 40 do Regimento Interno
do Senado Federal, autorização para desempenhar missão

oficial mi cidade de Nova York -EUA, no perígdo de 8
a 26 de outubro próxímo, por ter sido designadc;> através de
Decreto do Senhor Presidente da República de 25 de setembro
de 1991, publicado no Diário Oficial da União de 26-9-91,
para integrar a Delegação do Brasil à XL VI Sessão da Assembléia Geral das Nações Unidas, na qualidade de observador
parlamentar.
-Sala das Sessões, 30 de setembro de 1991. -Senador
Alfonso Camargo.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -De acordo
com o art. 40, § 49 , do Regimento Interno, este requerimento
s_erá remetido à Comissão de Relações Exteriores e Defesa
Nacional, devendo_ ser submetido à deliberação do Plenário
após a Ordem do Dia, de acordo com o art. _40, § 3~>, do
Regimento Interno.

0 SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -A lista de
presença acusa o comparecimento de 42 Srs. Sen3.dores. Havendo núinero regimental, declaro aberta·a_sessão.
Sob a protcção de Deus inidaino~s="ifoSSOS tfãbalhos.
O St. 1o Secretário pro-cederá à leitura_ do Expediente.
Sobre a mesa requerimento que será lido pelo 19 Secretário.
-

O SR. PRE~I.I>ENTE (Mauro;J?enevides) ~A presidência.lembra ao plenário que, nos termOs do requerimento
n.9 503, de 1991, aprovado em 29 de agosto último, 6 tempo
destinado aos Otãâores do expedierite da sessão_ de amanhã
será dedicado a hOmenagear o Dia Nacional do Vereador.

É lido o seguinte:

REQUERIMENTO N• 672, DE 1991
nos 1f:rmos do- art. 336, alínea c,
do Reg1mento Interno, para- a Mensagem n9 _253, 9.e 1991
(n" 511191, na origem), pela qual o .Senhor Presidente da RepUblica, nos termos do_ art. 52,_ V. da Çons~j~uiç~o, solicita autorização para que o GóverÍlo do Estado de São Paulo possa
contratar operação de crédito externo no valor de US$
245,000,00D:oo (duzentos e quarenta e cinco milhões de dólares norte-americanc;s), para os fins que especifica.
Sala das Sessões, 30 de setembro de 1991. -Maurício
Corrêa -- Oz!el C~rlleiro - Epitácio Cafeteira - Chagas
Rodrigues - Elcio Alvares - Coutinho Jorge Re~ueremos qrgência~

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevide~) - O requerimento, que acaba de ser lido será su_l,roetidQ ao Plenário,
após a Ordem do Dia, nos termos- dó art. 340, item II, do'
Regimento Interno.
Sobre a mesa requerimento que Será lidO pelo Sr. 1? Secretário.
~-~·
· · · ~··

~

. O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - A presidência, por indicaçãO do presidente do Grupo Brasileiro da
União Interparlamentar, designa os nobres Senadore_s_.João
Calmon, Amir Lando e Lavoisier Maia para integrarem a
delegação brasileira à Octagésima Sexta Conferência Interparlamentar, a realizar-se em _Santiago, Chile, no perfodo de
7 a 12 de outubro do cor.rente ano.
___ _

O SR- PRESIDENTE (Mauro .Benevides) ....:_Através do
Ofício n~ 518, de 23 de setembro corrente, o Procurador-Geral.
da República encaminhou ao Senado cópia da moção n~ 76/91,
aprovada pela Câmara de Vere3dores de Piracica_ba Estado
de São Paulo, em que manifesta apreensão diante do; inúmeros ac~~e~tes acontecidos, em face do uso abusivo de fogos
de art1f1cto, bem como pela sua fabricação clandestina.
O expediente ·será encaminhado, para conhecimento â
Comíssão de Constituição, Justiça e Cidadania.
'
O SR. PRESIÓENTE (Mauro Benevides) -

a- palavra ao nobre Senador Coutinho Jorge:

Concedo
_
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O SR. COUTINlrO JORGE (PMDB- PA. Pronuncia
o seguinte discurso)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
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Casó não sejam fornecidos esclarecimentos por parte o
Relator-Geral a essas indagações, reputamos o relatório preliminar como autoritário e anti-democrático.
Ocupo esta tnbuna para, mais uma vez, falar sobre um
Nossa emenda pf.etende também evitar esse problema.
assunto que nos é muito caro, não só por sua-importância- Encaminhamos ao parecer preliminar à emenda, que, na verpara o País como pela necessidade de que teremos, daqui dade, evita essa limitação muito grande apresentada pelo Repor diante, de nos dedicar ao aprofundamento e análise: o lator. Em síntese, pretende um percentual de até 30% como
Orçamento da Dniãó- para 1992.
limite. riláximó para cancelarilento de -determinados subprojetos
e subatividades, deixando o excesso da dotação alocado
A fase de elaboração e discussão do Orçamento Público
geralmente se dá em meio a urna luta ele in_teresse entre os à Reserva de Contingência, livre para ser alocado em qualquer
Poderes Executivos e Legislativo, especialmente acirrada após órgão 'de programação orç-amentária.
E o limite de 30% não é por acaso. Parece-nos viável,
a Constituição de 1988, que concedeu ao Congresso Nacional
o papel de agente interventor no processo, ao permitir que põsto qUe o mesmo conCede o que normalmente o Poder
se modifique a proposta orçamentária. Lembro-me de que, Legislativo concede ao Poder Executivo na Lei Orçamentária
anteriormente, o Congresso Nacional praticamente era mero _ para abrir créditos suplementares.
Portanto há um método coerente nesse sentido.
carimbador da proposta orçamentária da União. No entanto
a própria ConStituição cUidou de discip1inar essa íntCrvenção ---- -O fato de parlamentares apresentarem emendas consideao limitar as rubricas que podem ser alteradas pelo Parlamento radas, por muitos, em número excessivo é reflexo indiscutível
brasileiro. Assim, não são pass-íveiS de remanejamento as ver- da não execução orçamentária de 1991 dentro do previsto
·bas destinadas a Pessoal, Dívidas e Transferência Constitu- eni lei, em decorrência da atitude do Governo Federal em
cionaiS a Estados e Municípios -é o caso do Fundo de Partici- tornar indisponível as dotações fixadas para o exercício.
pação dos Estados e Municípios - além de estabelecer urna
Praticamente, nenhum projeto aprovado pelo Congresso
série de vinculaçõe_s para -determinadas fontes de recursos, Nacional foi implementado até hoje. -No nosso entender, há
tornando-as impróprias ao remancjame"nto - é o caso dos um desrespeito do Presidente da República em relação ao
18% a serem aplicados no setor Educação - A LDO Parlamento. O Orçamento-Prqgrama é uma peça importante
Lei de Diretrizes Orçamentárias -_contribuiu para amarrar no processo de decisão n·aCional e, lamentavelmente, foi ceifaainda mais os recúrsos, definindo, claramente, algumas limita- do pelo arbítrio do Presidente da República.
ções.
_E, novamente, para 1992, setoresdo Governo ressuscitam
a ameaça do decreto de contingência. Isso reflete, no nosso
Para o Orçamento de 1992 a disputa orçanien"iária assume ~entender, o acordo firmado entre o Relator e o Poder Execumaior dimensão no âmbito do próprio COngresso Nacional, tivo, particularmente o Ministério da Economia, Fazenda e
polarizando a discussão: de um lado os pãr(amentares ansiosos Planejamento. Ao ser indaga~o a respeito da celeuma dos
por alterações na proposta apresentada, são acusados de clien- políticos em relação às suas propostas ao Orçamento, uma
telistas e de outro, o Relator~Geral, adicionando novas limita- vez que ele limitou de forma radical exatamente a oportu~
ções às já existente~. Ou -~eja, a da__próp.ria- Constituição e nidade que tem um parlamentar de oferecer emenda ao Orçada LDO e o Plano Plurianual, é acusado de defender os inte- mento da 'U"nião, o Deputado João Alves, Relator fez a seguinresses do Governo~
·
te _declaração, referindo-se aos parlamentares: ''Eles podem
Segundo se depreende do noticiário -da imprensa, está aprovar o que quisere-m; cOin um decretozinho o Executivo
firmado um acordo entre o Relator-Geral e o Ministério da pode reduzir o Orçamento em 50% e selecionar o-que vái
Economia no sentido de reduzir ainda mais o poder dos parla- ser pago. Nisso, tirando a parte do Governo, a outra cai
mentares para efetuar modificações na proposta orçamentária. e o Deputado e o Senador ficam olhando para o céu".
A materialização dos termos do acordo encontra-se· no bojo
Isso, na verdade, é um desrespeito, uma desconsideração
das limitações contidas no Relatório Preliminar, a partir do
do próprio Relator-Geral ao Orçamento da União, demons9ual apenas cerca de 3 trilhões de cruzeiros podem ser remanetrando a clara conivência que o mesmo tem com o Governo
Jados. E, nós perguntamos: se de Ulll total de 52 trUhõt::s
Federal.
de cruzeiros somente 3 trilhóes podem ser remanejados, não
Nesse sentido, estamos, também, encaminhando uma
se está dando ao Congresso Nacional o papel de mero carim- emenda ao texto geral_ do projeto de lei do Orç!lmep._to, qu_e
bador, de referendador dos desejos do Executivo? NãO estaexatamente visará evitãi esse arbítrio do Governo Federal,
ríamos confirmando jargão miriisterial de_ que o Orçamento
que realizou em relação ao exercfcfo de g1.
da União é "imexível'~ pelo Congresso Nacional?
O art. 5? que estamos propon"do diz o seguinte:
Não somos, na verdade, contrários ao estabele"cimento
Art. 59 As dotações orçamentárias só poderão ser
de critérios, sobretudo pela nossa formação de planejador
tornadas indisponíveis, para movimentação e einpenho
e conhecedor da metodologia do orçamento_, evidentemente
- pelo Poder Executivo, mediante a comprovação ao
que se impõe estabelecime.nto de critérioS mínfmos, tanto que
Congresso_Nacional da impossibilidade de realização
apresentamos emenda ao relatório preliminar nesse sentido.
-~a receita e~timada para as respecti~~! 9otaç§es.
Entendemos que a exigüidade dos recursos assim o ex(gc.
Sabemos que, na sociedade, há muito mais demanda por atenA inclusão deste artigo objetiva coibir os abusos por parte
dimento de necessidades do que oferta de recursos sufiCiente.
do Poder Exe.cutivo, evitando que ocorra em 1992, o que
Mas questionamos: pot que limitar cm 1% a rubrica "OUtras lamentavelmente está acontecendo em 1991. Tivemos a oporDespesas CorrehteS'', e em 2%_as dotações para investimento?
tunidade de nos manifestar anteriormente, neste plenário,
Quaís os parâmetros adotados para o estabelecimento de tais ainda no il!ício de maio, quando tivemos em mãos o projeto
percentuais?
da LDO. Aquela altura, alertamos para a incoerência desse
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instrumento importante que -é a LOO e o _J:)Iãno Plurianual,
especialmente no que diz respeito às prioridades- e metas.
Este C6ngresso procurou sanar as- deficiências, inas inesmo
assim permanece 6-:-dilema da falta de definição de prioridades
reais. Na verdade, a LDO não cumpriu o preCeito constitucional que defírie-tef Ia que api-esentar programas prioritárioS
do Governo Federal, o que não foi feito até a· mOmento.
Lamentavelmente,_ comprovamos que um dos problemas graves do GovernO Federal hoje, no Brasil, é a falta de definição
de prioridades. Repito, esse é o grande problema do Governo
Collor, não ter programas _priori~~rios ~adonais _e por isso
mesmo o Orçamento atual-reflete ess_es-ecjuívocos furidamen-_
tais. Como é possível, por exemplo, um goveffiO-encas!elidO
em seu gabinete aqui erri-Brasília, conhecer as carências de
Estados c Municípios a ponto de traçar prioridades para apl!cação dos re_cursos públicos? O fato de os CIAC-Sereffi alvos
de tantas críticas é o indicador do desconhecímento do Governo Federal sobre as necessidades municipais. Ora, ao ·não
adotam1os essa premissa, só nos resta condUir Que o projeto
prioridade do Governo, os chamados CIAC ·nada mais são
do que uma caça aos votos para as próximas e1eições municipais.
=-

e

Um encontro recente entre educadores do País aqui no
Senado Federal, na Comissao de Educação, discutindo a realidade dos CIAÇ, mostrou por números de que os reCursos
utilizados nos CIAC dariam para resolver, de forma signifiCativa, problemas graves da riossa educação tão falida. Um
CIAC custa, praticamente, cm soa cO-nstruçãO, 1 mflhãÓ de
dólares. E o pior não_ é construí-lo, e sim _mantê-lo. Como
municípiO-pobres, c-oino Estados careritei podúão ter a capacidade de manter um CIAC tão sofisticado, que absorve apenas 700 alunos por unidade?
Eu diria que-'o---cprOgfâma-pode
Sêf viá-vefem--certas
cidades grandes, mas quan~o o Gove:rno ~t::_deral "ínlpõe_para
os municípios pobres e pequenos um projeto deSse tipo; signifiCa desconhecer a realidade nacional.
Por que o Governo Federal não usa o m-~todO lÓgico
e racional, de consultar os Estados c Municípios a respeito
das suas prioridades?
No que se refere ao meu Estado, por exeme_!9, o Pará,
posso afirmar que muito rrtais""né·ce·ssãriO. e--ufgj!nte -que a
construção-de CIAC é a solução dOs problemas da Transamazónica, quer no que diz respeitO à rõdovia propriamente dita,
quer no atendimento--às carências daquela população sofrida
que habita ao longo dos 1.2QOkm~_, os quãis tive oportunidad-e
de percorrer durante 4 dias jUntamente com o--GOVernador
Jader Barbalho. Pudemos notar um projeto', um programa
definido pelo Governo Federal há 20 anoS; Considerado altamente prioritário àquela época, hoje, lamentavelmente, abandonado. Praticamente dois milhões de brasileiros, sobretudo
Trã:ris"âmazónica.
do Nordeste e do Sul do PaíS, ali -estãO
A estrada está intrafegáVec-esqU-eC1âa-,- abando-õ.-ada, há falta
de unidades de saúde, não há escolas suficiefiles-para as várias
cidades, vilarejos,-~e zOilas furais; Os colonos estilo sem- condi~
ções de plantar e vender seus produtos. Cómo s~_ pensar em
CIAC naqUela região quando precisamos de recursos pata
salvar milhares de brasileiros que ali estão esquecidos?
Quero.dizer, poHanto;·qiie falta· capacidade e coerência
na decisão de prioridades nacionais-. É preciso que se restaure
a seriedade do planejamento do País, moimente Dêssã época
de crise que atravessamos. Fazer picadinho de recursos p-úblicos. no próprio OrÇ3.inento da União, a achamos e.rrado, equi-

aúr
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vocado. Mãs equívoco, no nosso entender, está no próprio
"Governo.
Dentro de uma visão sistémica caberia ao Governo Federal a definição e execução de ~andes obr~s pública? na áre~ _
de infra-estrutura física e social, delegando a Estados e Municípios a tarefa de atender as demandas localizadas, numa complementaridade de atuação. Trataria de se efetivar na prática
o que na teoria chamamos de planejamento ascendente, ou
seja, de baixo para cima, através da participação de Deputados, Senadores, Governadores e Prefeitos e outras lideranças, o·nde seriam definidas no orçamento da União as ações
e serem executadas por Estados e Municípios, após uina discussão ampla e democrática, evitando-se, portanto, o equívoco de muitos anos atrás, em que o planejamento e o processo
de tomar a decisão era imp_osto de cima para baixo, em que
os- Estados e Municípios nãó.éram ouvidos, em que as autoridades políticas e comunitárias não par-ticipavam do processo
decisório. Lamentavelmente, repete-se o mesmo erro no Governo atual, que pretende ser democrata. Não tentou, pelo
menos, discutir _com os Estados e Municípios ~s suas próprias
prioridades de investinl-entcis. Isso é um absurdo, uma incoerêhc;ia.
-- -- -O que se observa na proposta ora ent exame é-a duplicidade de atuação _C?~tre as ~áriª~ esf~ras de g_oy-~rn,o, e 4o
próprio Gõ:v_erno Federal. Há uma duplicidade entre União,
Estados e Municípios em vár~()S programas e projetes.- Só
para citar um exemplo, dentro do próprio GOverno, encontramos aç6es- voltadas para o saneamento e abastecimento
de água em, pelo menos, três órgãos federais as quais, pelo
valor fixado, sequer terão as_suas obras iniciadas.
O Ministério-da Ação Social, poi exemplO, trata de abastecimento de água, de saneamento básico; o Minístério -aa
Infra-Estrutura faz o mesmo; a Secretaria de AssuntoS Regionais também pretende fazer o mesmo. Há uma duplicidade,
uma inçoeréncia metodológica desse orçamento. Isso tumul:tua o p-rocesso de compreensão do orçamento e do próprio
processo de decisão da sociedade.
Na verdade, o que deveria ocorrer no nosso entender
é que as negociações com o Governo deveriam dar-se ao
infdo -do processo, ou seja, por ocasião da elaboração da
LDO. Deveriam ser fiXadas prioridades ~ metas r~ais como
ptevé a--constituição Federal, evítaridO-se com isso o desejo
legítimo pof parte do parlamentar em apresentar grande quantidade de _emendas que julgam necessárias para os seus Estados e Municípios.
__ O proceS~o de tomar deciSão em Uma sociedade quaiquer
deve ser sério e democrático e não como se faz no Brasil,
de forma imposta e improvisada. Por isso_. in_concc;m~f::qiiente
e ãilfidemocrático. É lamentãvel o que vemos no Brasil_atual.
O acordo com o Relator, à revelia do Congresso Nac!onal,
em- part!c~Iar' _c?[n .r~lação aos_ M~m!J.r:<f..s da C~missãq Mista!
é no mínimo imoral e, portanto, dev:emos rejeitá-lo. Conclamo
os Srs. Sen3âores cgmponentes desta Comf~são, que amanhá
deveremos estar juntOs na Comissão d~ Qfçamentci~e ~lan9s
para rejeitar o relatório premílínar ão Réíator, póiS- é um
relatório arbitrário e -conivente co-m ó GOVerno Federal, não
permitindo que se discuta amplamente e que se possa oferecer
emendas plausíveis ao referido Orçamento.
Na verdade, Srs. Senadores, nós não somos crianças que
estamos brincando de alterar o Orçamento, cabendo_ só ao
Gàverno ·deixar-nos brincar e, depois, eie toma a decisão
através do seu Relator. Nós- devemos, na verdade, mudar
essa regra antiga, esclerosada e antidemocrática ou, então,
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o- Congresso Nacional.se desmoraliza e deixa de têi sentido
o papel naquilo que é mais importante num processo de toma-da de decisão de uma sociedade, que é o direito de participar
e decidit. Este papel, o Congresso NaciOnal, o SenacfO Féderal.
e a Câmara dos Deputados não devem abrir mão. Devemos
participar desse processo, e o instrumento operacional mais
viável são os Planos e o Orçamento, e através do -orçamento
de 1992 devemos afirmar o papel 'que o Congresso Nacioriaf
deve ter na sociedade de participar e decidir e, por isso, devemos estar unidos na Comissão de Orçamento para rejeitar
as atitudes coniventes com o Governo Federal do Sr. Relator
nessa matéria tão importante para o futuro do País.
Muito obrigado. (Muito bem!)
DOCUMENTOS A QUE SE REFERE O SR.
COUTINHO-lORGE EM SEU PRONUNCIAMENTO:
EMENDA
Parecer Preliminar

Outubro de 1991

Justificação
A inclusão deste artigo objetiva coibir os abusos por parte
do Poder Exe_cutivo, ·evitando que ocorra com o orçamento
de 92 o mesmo equívoco de 1991, quando, por decreto, as
verbas foram tornadas indisponíveis, num flagrante excesso
de poder regulame_nt~r do Presidente da República.
· O SR_ PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Em sessão
anterior foi lido o Requeriritento n~ 665, de_ -1991, de autoria
do Senador Abdias do Nascimento, de licença dos trabalhos
da Casa, no período de 1~ a 9 de outubro" próximo, que deixou
de ser votado por falta de quorum.
Passa-se à votação do requerimento.
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneç-am sentados.
(Pausa.)
·- Aprovado.
Fica concedida a licença solicitada, nos termos do art.
43, II, do Reglmc::rtto Interno.

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides j - Na sessão
anterior foi lido o Requerimento n" 669, de 199f, de autoriâ
Emenda aos parâmetros para apresentação dos pareceres do. Senador Raimundo Lira, de licença para ausentar-se dos
parciais ou setoriaiS e respectiVas alterações do FrOjéto d.~.- trabalhos da Casa, no período de 23 a 25 do mês corrente,
--_que--deixou de ser votado por falta de quorum.
Lei Orçamentária.
Os itens 1 -1.1 ,-1.2 e 6 passam a ter a seguinte redação: Passa-se à votação do requerimento.
1- Os recursos consignados no orçamento fiscal e da
Os Srs. Senadnres que 0 aprovam permaneçam sentados.
seguridade social poderão ser objeto de rema~ejame~to, des- (Pausa.)
de que respeitados obrigatorlãme-nte_.
Aprovado.
1.1- O percentual de até 30% (trinta: por cento) como
Fica concedida _a licença solicitada, nos termos do art.
limite máxiriio para cancelaniento de determinados __ subpro- 43, II, do Regimento Interno.
- -"" - _
jetos ou subativid.ades.
_ - .. _1.2- Os dispositivos e as limitaçoes constituciOnais, ·os
O SR. PRESIIJENTE .(Mauro Bene\OÍdes) - Na sessão
estabelecidos na lei de dirctrizes orçamentárias para 1992 e anterior foi lido o Requerimento n9 670, de 1991, de autoria
no plano plurianual, bem como na Resolução n" 1, de do Senador Esperidião Amin, de licença dos trabalhos da
1991-CN.
Casa, no dia-30 do corrente, que deixou de ser votado por
6- O exCesso de dotação alocada à -reserva de contin- falta de quorum.
Passa-se à votação do requerimento. .
...
gência no valor de Cr$3.555.290.000,00 poderá seralocadao
em qualquer órgão da programação orçamentária. ---Os Srs. Senadores qUe o aprovam permaneçain sen-tados.
Aprovado.
F!ca concedida a licença solícitada, ~os termos do art.
Justificação
Os parâmetros defínldáS-n6 RelatórfO pOdam em ixcesSO 43;- li, do Regimento Interno.
0 SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) _ Esgotado
o poder que a Constituição deu ao Legislativo para promover
alterações na proposta-orçamentária o limíte máximo que ora . 0 tempo destinado ao Expediente.
propomos (30%) parece-nos viável posto qoe é o mesmo ·que ·
Passa-se à
se concede costumeiramerite ao Executivo, na Lei Orçamentária, -para abrir créditOs suplementares dÜrarite a execuÇão.
ORDEM DO DiA
Além disso, deve ser permitido ao parlamentar propor Item J •
emendas que alteram a programação orçamentária dos órgãos/
Redação Final
unidade orçamentária, utilizando recursos de subprojetos/su-lbatividades constantes da programação de unidades orçamentárias riãO necessariainente vfnCuladas ao mesmo 6rg~f0. --PROJETO UFDECRETO LEGISLATIVO
Quanto aos recursos da reserva de contingência devem
N' 105, DE 1991
ficar sem vinCUlação para que O parlamentar o utilize da forma
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do art.353,
que lhe parecer mais racional. A vinculação ·a órgãos especí- parágrafo único, do Regimento Interno.)
ficos de antemão parece-nos ser uma interferência.demasiada
Discussão, em turno úriico, da redação final (ofereno processo de alocação de recursos pelo Legislativo.
cida pela Comissão Diretora, em seu P_arecer n9 372,
EMENDA DE TEXTO
_ de 1991), do Projeto de Decreto Legislativo n' 105,
de 1991 (n' 9/91, na Câmara dos Deputados), que aproIncluir o art. 59 após o inciso II do art. 49 renumerando.;se va o ato que renova concessão outorgada Televisão
os demais.
GU:aíba Ltda. para explorar serviço de ·radiodifusão
Art. 59 As dotações orçamentárias só poderão ser torde s_ons e imagens na cidade de Porto Alegre, Estado
nadas indisponíveis para moV"irnentaçã-0 e empenho-pelo Poder
do
Rio de Grande do Sul.
ExecutiVo, mediante a comprovação ao Congresso-NaciOnal
da impossibilidade de realização da receita estimada para as
Em discussão a redação final. (Pausa.)
respectivas dotações.
-Não havendo quem peça a palavra, encerro a discusSão.
_o

*

I
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Encerrada a discussão,--sem apresentação de emendas,
a redação final é considerada definitivamente aptóVãâa, nos
termos do art. 324 do Regimento Interno.
A matéria vai à promulgação. É a seguinte a matéria aprovada:
REOAÇÃO FINAL DO
PROJETO OE DECRETO LEGISLATIVO
N• 105, OE 1991
(N• S; de 1991, na Câmara dos Deputados)

Faço saber que o Congresso- Nacion~l aprovOu, e eu,
, Presidente do Senado Federal, nos termos do
art. 48, item 2E, -do Regimento Interno, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO W
, DE-1991
Aprova o ato que renova a concessão outorgada
à Televisão Guaíba Ltda. para explorar serviço de radiodifusão de sons e imagens na cJdade de Porto Alegre,
Estado do Rio Grande do Sul.
Art. lo É aprovado o ato a que se refere o Decreto
n9 98.919, de 1"' de fevereiro de'1990, que renova, por quinze
anos? a concessão outorgada à Televisão Guaíba Ltda. para
explorar, sem direito-de exclusividade, serviço de radiodifusão
de sons e im-agens na cidade de Porto Alegre, Estado do
Rio Grande do Sul.
_
Art. 29 Este decreto legislativo entra em vigor na data
·
de sua publicação.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Beuevides)- Item 2:
Redação Final

-2Redação Final
PROJETO DE DECRETO
LEGISLATIVO N' 107, DE 1991
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do art. 353, parágrafo único, do Regimento Interno.)
Discussão, em tUiilo único, da redação final (oferecida pela Comissão Diretora, ·em s-éu Parecer n~ 373,
de 1991), do Projeto de Decreto Legislativo n• 107,
de 1991 (n• 382190, na Câmara- dós Deputados); que
aprova o ato que ren-ova concessão outorgada às Emissoras Reunidas Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora, em onda média, na cidade de Poconé,
Estado do Mato Grosso.
Em discussão a redação final. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a-discussão.
Encerrada a discussão, sem apresentação de emendas,
a redação final é considerada definitivamente aprovada, nos
termos do art. 324 do Regimento Interno.
A matéria vai à promulgação.
É a seguinte a matéria aprovada:
REOAÇÃO FINAL 00
PROJETO OE DECRETO LEGISLATIVO
N• 107, OE 1991
(N• 382, de 1990, na Câmara dos Deputados).
Faço saber que o CongreSso Nacional aprovou, e eu,
, Presidente do Senado Federal, nos_ termos do
art. 48, item 28, do Regimento Interno, promulgo o seguinte

Terça-feira 1o 6563

DECRETO LEGISLATIVO W , DE 1991
Aprova o ato que renova a concessão outorgada
à Emissoras Reunidas Ltda. para explorar serviç_o de
radiodifusão sonora, em onda média, na cídade de Poconé, Estado de Mato Grosso.
Art. V --~ aprovado _o ato que renov(! por dez anos,
a partir de 17 de novembro de 1988, a cOnce-ssão da Emissoras
Reunidas Ltda. outorgada através_ do Decreto n9 82.215, de
4 de setembro de 1978, para explorar, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora e·m onda média, na
cidade de Poconé, Estado do Mato Grosso.
Art. 29 Este decreto legislativo entra em vigor na data
de sua publicação.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Item 3:
Redação Final
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N• 108, DE 1991
(lncluídc em_ Ordem do Dia nos termos do art.
353, parágrafo· único, do Regimento Interno~)._
Discussão, em turno único, da redação 1iriáJ {Oferecida pela Comissão Diretoi'a, em--Seu Parecer n9 374,
de 1991), do Projeto de Decreto Legislativo n• 108,
_de 1991 (n• 393/90, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato de renovação da concessão outorgada
à Rede Sul Mato-Grossense de Emissoras Ltda. para
explorar serviço de radiodifuSão sonOra, effi onda média, na Cidade de Aparecida do Taboado, Estado de
Mato Grosso do Sul.
Em discussão a redação final. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a disCussão.
Encerrada a diStussão, sem apresentação de emendas,
ã:redação finare cónsíderãda d'efinifivamente aprovada, nos
termos do art. _324 do Regímerito Interno.
A matéria vai à promulgação.
É a seguinte a !llatéria aprovada:
REOAÇÃO.FINAL DO
PROJETO OE DECRETO LEGISLATIVO N• fó8, OE 1991
(N' 393, de 1990, na Câmara dos Deputados)
Faço saber que o Congresso Naçional aprovou e eu, Pre.sidente do Senado Federal, nos termos do art. 48, item 28,
do Regimento Interno, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO N• , DE 1991
Aprova o ato que renova a concessão outorgada
à Rede Sul Matogrossense de Emissoras Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média
na cidade Aparecida do faboado, Estado de Mato Grosso do Sul.
Art. 19 É aprovada a renovação da concessão outorgada à Rede Matogrossense de Emissoras Ltda. para explorar
serviço de radiodifusão sonora em onda média na cidade de
Aparecida do Taboado, Estado de Mato_ Grosso do Sul, a
que se refere o Decreto n9 98.140, de 14 de setembro de
\989.
Art. 29 Este decreto legislativo entra em vigor-na __data
de sua publicação.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Item 4:
Redaçâo Final
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PROJETO DE DECRETOLEGTSLATIVON• 109, DE 1991
(Incluído em Ordem do Dia nos tetinos do art. 353, parágrafo_ único, _do Regimento Interno.)

Discussão, em turno único,da redaçãofínal (oferecida_ pela Comissão Diretora, em seu Parecer no 375,
de 1991), do Projeto de Decreto Legislativo n' 109,
de 1991 (n" 394/90, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que outorga permissão à Sociedade Trindadense de Comunicação Ltda. para explorar serviço
de radiodifusão sonora, na Cidade de Trindade, Estado
de Goiás.
Em discussão a rcdação final. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra encerro a discussão.
Encerrãda a discussão, sem apresentação de emendas,
a redação final é considerada definitivamente aproVada, nos
termos do art. 324 do Regimento Interno.
A matéria vai ã promulgação.
É a seguinte a matéria aprovada:
REDAÇÃO FINAL DO
PROJETO OE DECRETO LEGISLATIVO N' 109, DE 1991
(N~ 394, de 1990, na Câmara dos Deputados)
Faço saber que o Congresso Nacional aprovou e
eu,
, Presidente do Senado Federal, nos termos
do art. 48, item 28, do Regimento Interno, promulgo o se. t

.

gume DECRETO LEGISLATIVO N"

··-

.

--

, DE 1991

Aprova o ato que outorga permissão à Sociedade
Trindadense de Comunicação Ltda. para explorãr serviço de radiodifusão sonora, na cidade de Trindade, Estado de Goiás.
Art. 1" É aprovado o ato a· que se referé--à POitarÜt
n' 229, de 23 de novembro de 1989, do Ministro de Estado
das Comunicações, qúe outorga permissão à-Socied_a_9_e tdndadense de Comunicação Ltda. para explorar. pelo prazo de
dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão
sonora em freqüêneia modulada, na cidade de Trindade, Estado de Goiás.
Art. 22 Este decreto legislativo entra eih vigor na data
de sua publicação.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Item 5:
Redação Final
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N' 110, DE 1991
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do art. 353, pará'
grafo único, do Regímen_tq I~terno.)_
_
__
Discussão_, em turno únic:o;da redação final {oferecida pela COmissão Diretora, em seu Parecer n9 376,
de 1991), do Projeto de Decreto Legislativo n' 110,
de 1991 (n' 395/90, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que renova concessão outorgada à Rádio
Liberal Ltda. para explorar serviço de radio~ifusão sonora na Cidade de Belém, Estado do Pará.
Em discussão a redação final. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.
Encerrada a discussão, sem apresentação de emendas,
a redação final é considerada definitivamente aprOvada, nos
termos do art. 324 do Regimento Interno.
A matéria vai à promulgação.
É a seguinte a matéria aprovada:
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REOAÇÃO FINAL DO
PROJETO OE DECRETO LEGISLATIVO N' ílO, DE 1991
(N• 395, de 1990, na Câmara dos Deputados)
Faço sabe! que o Congresso Nacional aprovou, e. eu,
Presidente do Senado Federal, nos termos do art. 48, ttem
28, do Regimento Interno, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO, N' , DE 1991
Aprova o ato que renova a concessão outorgada
à Radio Liberal Ltda. para explorar serviço de radiodiw
fusão sonora na cidade de Belém, Estado do Pará.
Art. 1" É aprovado o ato a que se refere o D!:creto
n9 98.483, de 7 de dezembro de 1989, que renova por· dez
anos, a partir de 15 de agosto de 1989, a concessão outorgada
à Rádio Liberal Ltda. para explorar, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifUsão sonora em onda tropical na
cidade de-Befénl, Estãdo do Pará.
Art. zo Este DecretO Legislativo entra em vigor na data
de su_a_publiçação.
- O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -Item 6:
Redação Final
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N' 2, DE 1988
DiScussão, em turno úilico, da redação final {ofere-cida pela Comissão Diretora, em seu Parecer n9 349,
de 1991), do Projeto de Lei do Senado n' 2, de 1988
(n' 315/88, na Câmara dosDeputados), de autoria do
Senador Affonso Camargo, que altera dispositivos da
Lei n' 5.682, de 21 de julho de 1971 - Lei Orgânica
dos Partidos Políticos.
Em discussão a redação final. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.
Encerrada a discussão, sem apresentação de emendas,
a redação final é cQn.sider::,da defi.nitivam~nte_ aprovada, nos
termos do art. 324 do_Re_gimento Inter_no.
-A matéria vai à sanção.
Será feita a devida com-unicaÇãO -ã Câmara dos DepuM
tadps.
É á seguinte a matéria=- aprovada:
- REDAÇÃO FINAL DO
PROJETO DE LEI DO SENADO N' 2, DE 1988
(N• 315, de 19_88, na CâJnara dos Deputados) __ _
Que altera dispositivos da Lei n~ 5.682, de 21 de
julho de 1971 - Lei Orgânica dos Partidos Polftlc_os.
O Congresso Nacíorial decreta:
- ··
-·
_
Art. J9 As_alíneas a_ e c do parágrafo único do art. 118
da Lei n' 5.682, de 21 de julho de 1971, alterada pela Lei
n° 6.339, de 1' de julho de 1976, passam a vigorar com a
seguinte redação:
Art. 118.
Parágrafo único ....................................... , ... .
a) as transmissões serão realizadas em rede e
anualmente, por iniciativa e sob responsabilidade dos
DiretQrios Regionais e Nacionais, atendidas as seguinM
tes condições:
-I- o partido que tenha eleito representante na
_Cãmara dos Deputados ou no Senado Federal ou que
conte com bancada composta por, no mínimo, dez
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membros do Congresso Nacionál pode[á- u!iÜz<!_r, em
âmbito nacíoilal -dUaS ffãltsmissões de sessenta minu-

tos, cada, facult~da a divisão ein_ quatrO transmíss-õc~-

de trinta minUtOs;

--- -

II- o partido que tenha eleito em cada estado
representante às Assembléias Legislativas ou que conte

com bancada composta por cinco por cento do total
dos deputados estaduais, desprezada a fração e com
o mínfmo de dois deputados ou obtido um por cento
dos votos na última eleição proporcional poderá utilizar, em âmbito regiOnal, uma transmissão de: sessenta
minutos, fac-ultada a divisão em duas 1ransm1ssões de
trinta minutos;
, III -o partido que- tenha obtido um por cento
dos votos na última eleição para a Câmara dos Deputados em cada território e no n-ístrítõ Féaeral, poderá
utili:U:.r, no âmbito respectivo, Uma trarismissâo de -s-essenta minutoS, facultada a diviSão em âuas transmissões
de trinta miriutos.
b) ·------··----····--·-····--······-··--··············--·-----··
c) não será permitida a transmissão de congr~SS()S
ou sessões públicas realizadas nos anos de eleições gerais, de âmbito estadual ou municipal, nos cento_e oitenta dias que antecedam as eleições_ e até quarenta
e cinco dias depois do pleito·, sendo, nesses anos, o
tempo de transmissão reduzido de sessenta para trinta
npnutos:
--
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de sentença ou acordo judicial que determine o seu pagamento:
I -aos empregados, em virtude da aplicação de leis tra··
balhistas;
I I - aos servidores púbficos, com fundamento na legislação própria;
_
III- aos militares, ativos e inativos, pelo deferiq~ento
de soldo, pensões e aposentadorias;
·
IV- em virtude de quaisquer benefícios previstos na
legislação previdenciária;
- -V- em virtude de proventos da aposentadoria; e
VI -em razão de indenização decorrente de acidente
do trabalho.
Art. 29 As quantias decorrentes dos créditos de que
trata o artigo anterior, inclusive parcelas vencidas, deverão
ser pagas até quinze dias após a citação do órgão público
devedor, observada a ordem cronológica do recebimento do
mandado, sob pena de requisição compulsória do valor respectivo à conta da verba correspondente.
§ 19 Caso haja insuficiência -de fundos na rubrica es_I:,ecífica, a administração empregará verba d~ quaJquer_dotação~
enCaminhando, de únediatO, Pedido de suplementação orçamentária, devidamente fundamentado.
§ 2~ O funcionárío público que obstar ou tentar frustrar
o ftel cumprimento das decisões judiciais incorre nàs penalidades previstas_para o crime de deso~ediênci~,_s_e o fató riãO __
constituir crime-!lláis grave. -Art. 3o As disposições desta lei aplicam-se aos proces.:.

······Art.~·z;~~·:E;t;c}~i·~~~~-~-~~-~jg~~--~;·d-;t~--d;-;~-;-;~bii- ~ ·sos·e~r~.n~:m~~~~-lei

entra em vigor

.n~ ~ata

de sua publi-

cação.
Art. 3';> Revogam-se as disposições em- colitráôo.

c;açãtL

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Item 7:
_ 7_
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
E 1990
9
N 92, D
DiscUSSão em turno único, do ProjetO-de Lei da
Câmaran'92, de 1990 (n'4.084f89, na Casãde origem),
que disciplina o art. 100 da ConStít~iÇão Federal, dispondo sobre créditos alimentícios, tendo
PARECER FAVORÁVEL, sob n' 3ZO, de 1991 •
da Comissão
-=d
- de Constittrlção, Justiça e Ci adania.
Em discussão o projeto em turno --únicO. (Pau·sa:r
_
Não havendo~quem peça a palavra, encerro a d1scussao.
Em votação.
.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram pe~manecer
sentados. (Pausa.)
Aprovado.
A proposição vai à sanção presidencial.
É o seguinte o projeto aprovad o:

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Passa-se à
votação doRequerimento n' 672/91, lido no Expediente, para
a Mensagem n' 253/91.
Em votação.
Os SrS. SenadOres que o_ aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
. Aprovado.
. . .
Aprovado o_ requerimento, a matéria figurará na Ordem
do Dia da segunda sessão ordinária subseqüente.
o SR:l'RESIDENTE (Mauro Benevides)- i>aisa-se ii
apreciação do Requerimento n"' 673, lido no Expediente, de
autoria do Senador Affonso Camargo. _
_
Solicito aO nobre Senador Jonas Pinheiro o parec_er da
Comissãp _de Relaçõe_s Exteriores.
(j SR- JONAS PINHEIRO (I'TB - AP.- Para pfoferir
parecer.)_ Sr. Presidente, o parecer é favorável.

PROJETO DE LEI DA CÂMARA
,N• 92, DE 1990
(n9 4.084/90, na Casa de origem)
Disciplioa

0

.
art. 100 da Constituição Federal, dIs~

-~~~~-~bre créditos alimentícios.
O Congre-sso Nacional decreta_:._ --"-· __ ___ ___ _
.
Art. 1~ São Créditos alimentíciOS, para os efêífos do dts,posto no art. 100 da ConstitUição Federal, os que decorrem

Art. 5"' Revogam-se as disposições em contrário.

O SR- PRESIDENTE (Mauro Benevides) - O parecer
é favorável.
Em votação o requerimento.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
.
Aprovado.
Fica concedida a licença solicitada.
O SR. PRESIDENTEd (Mauro Benevides)d
'd Vai-se
l'd passar, agora, à apreciação a proposta a Pres1 ência, 1 a no
Expe-diente, -indicando-os-nobr-e~ Srs.- SenadoiesJoão--Cãlnwfi,
Amir Lando e Lavoisier Maia para integrarem a delegaçã_q_
brasileira à 86~ Conferência Interparlainentar a realizar-se no
período de 7 a 12 de outubro, em Santiago do Chile.
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Em votação a indicação do nobre Sen-adór JoãO Calmon.
(Pausa.)
Aprovada.
Em votação a indicação do nobre Senador Amir Lando.
(Pausa.)
Aprovada.
Em votação a indicação do nobre Senador Lavoisier
Maia. (Pausa.)
Aprovada.
Ficam concedidas as autorizações propOstas.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Está esgo·
tada a matéria constante da Ordem do Dia.
Há oradores inscritos.
Concedo a palavra ao nobre Senador Maurício Corrêa.
0 SR. MAURÍCIO CORRÊA (PDT _ DF. Pronuncia.
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A Companhia Nacional de Abastecimento (CNA) confirma
que entre 1989 e 1990 o brasileiro consumiu 11,9% menos
feíjáõ",-2% menos aifóz e 6,2% riienoS -õleo d_e soja,, em canseqüência da queda na produção agropecuária e a perda de
poder aquisitivo do trabalhador brasileiro.
___ SegundÇ> l~vantamento f~ito por técn_icos -da Universidade
de São Paulo (USP) o peso do ICMS no custo da alimentação
das famílias cujos integrantes ganham em médiã meio salário
mínimo é dez vezes maior que o mesmo -custo para famílias
com r~~~a ii):ual ou superior a dez salários I_llíi:ürri.Os.
__O ~~-Epitácio Cafetei~a:-::- Permite-me V. Ex~ u!!l ap_arte?
O SR. MAURÍCIO CORR:Jl:A _ Perfeitamente, nobre

Senador Epitácio Cafeteira.
O Sr. Epitácio Cafeteira- Nobre Senador MauríçiO Cor.:
rêa, vejo que há grande afinidade entre nossos pensamentos.
Eu estava em meu gabinete, quando V. Ex~ começou a fazer
seu pronunciamento, e naquela hora falava v. Ex~ sobre 0
o seguinte discurso._Sem revisão dq~Jfador.)-:- ~r_. P~esidente_,
.
.
- ----. . . - .
Srs. Senadores, gostar'·a, em_ pr1'meiro lugar, de dizer que
problema da Usimmas, que prectsamos-nu-s-poSICIOnar- o
Legislativo_ em função de uma Jei votada por este Poder.
poderíamos, neste instante, já ter votado o requerimento de
urgência- a que se refere o projeto de decreto legislativo de
E agofa, quando aqui chego, v. Ex~ trata do imposto sobre
minha autoria, sobre a questão da Usiminas. Várias votaÇões·- alimentos. Quero dizer a v. Ex~ que não encaminhei hoje
foram feitas aqUi: ----à Mesa üma proposta de emenda à Constituição_ a esse respeiNão se encontra presente o Senador Marco Maciel, Líder
to;-porque me faltava uma justificativa tão boa quanto a que
do Governo, nem seu Vice-Líder. Senador Odacir Soares,
v. Ex~ está apresentando. A justificativa do projeto está,
no meu entender, fraca diante da grandiosidade do problema,
portanto, havia clima favorável para se aprovar esse requerimente, e seguramente seria aprovado. Não o fizemos porque
mas, no máximo até quarta-fe~ira, voU apresentar a V. Er-,
estamos_ aguardando_ a presença do Senador Marco Maciel.
para sua subscrição, essa minha proposta, que retira a tribuQuero que fique bem claro que não usamos do mesmo artifício
tação sobre os alimentos, porque, na realidade, a população
que foi usado aqui há poucos dias, com relação a um requeri- mais pobre deste País está passando fome. Houve um achatamento na pirâmide social dos brasileiros, os pobres ficaram
mento procrastinat6rió de remessa de um projeto aprovado
miseráveis e a classe média fiCou pobre. De fOrma qüe os
na COmissão de Constituição, Justiça e Cidadania, para uma
outra Comissão que-rião tinha nada a ver com a questão.
miseráveis, aqueles que elegeram este Governo,-os descamiMas, Sr, Presidente, estamos no momento falando em
sados, os pés descalços, esses_ estão paSsando fOníe pofque
Emendão, em reforma-tributária, em ajuste JisCãl. Outro dia o preço do alimento está muitO caro: Não é possível que
esteve comigo, no meu gabinete, um economista para fa.lar __ em um País onde o número de marginalizados é tão grande,
o Governo queira fazer caixa tributando a alim_entação-dessa
sobre a carga tributária incidente hoje sobre as empre~as.
De sorte que temos que meditar sobre essa questão que é gente. Meus parabéns a V. Ex~ pelo tema de que trata e
profundamente preocupante. ,Vem a sociedade brasileira se pelo pronuncia·mento que faz.
SR.
MAURÍCIO
CORRÊA
_
A
minha
identificação
defrontando com o aumento desmedido da carga tributária.
0
A ampliação do campo de incidência do Imposto sobre Circu- com V. Ex•. eu diria, já existe antes âe conhecê-lo, não só
laça-o de Mercador,·as e Sem·ços -ICMS e a maior autonomia como Deputado que foi durante vários mandatos, combativo,
concedida aos governos estaduais para legislar sobre esse tribu- senão também como Governador do Estado do Maranhão.
~~~ifo~rt~~t~: i~!~;s~~sn~~~u!~!e%~sa~J:~~~a~: !o~:e:e~i~ E V. Ex', quando v_eio aqui, teve cotrio preocupação primeira
da
d
.- · 1 apresentar um projeto relativamente aos cruzados retidos.
necessidades nacionais de ampliação
pro ução, pnnctpaE nós o votamos. Foi um projeto extremame-nte salutar que,
·
·· a meu ·ver, perdeu, em parte, o seu sentido, em virtude do
mente de alimentos.
Para Compensar as Perdas decorrentes da transferência tempo. Houve demora na votação. v otamos aqm. e a c·amara
do Imposto de Renda e do IPI para os estados e municípios, não vota, então fic3. ·tudo atrapalhado. Mas v; Ex~ teve o
em face de determl·nação consti'tucional, o Governo Federal meu endosso, foi um projetO eXcelente mereceu o meu, d e
vem promovendo sucessivos aumentos __lla alíquota do Fin- "todos os Senadores presentes, apoio incOndiciOnal. É Jamensocial.
tável que a Câmara nâo o tenha votado para ter se convertido
Matéria publicada no Jornal da Tarde, de 14-8-91, toman- em lei antes que o Governo liberasse a primeira parcela dos
do por base recente estudo do Ministério da Agricultura e cruzados. De modo que essa identidade existe çla minha pessoa
com V. Ex~ e fícO sabendo que existe da parte de V. Ex~
Reforma Agrária, revela que se a carga tributária de 25%
que incide hoje sobre os alimentos fosse evítãda, o custo da para comigo.
alimentação poderia cair até 35%. Há produtos como-os deriNo Brasil, as empresas pagam impostos e contribuições
vados de milho e soja, carnes de aves e suínos, cujos custos que são totalmente repassados aos preços fiilais--dos produtos.
E o caso do Firisocial (2%), PIS (0,6%), Imposto de Renda
podem subir em índices superiores a essa média.
Mas é para as famílias de baixa renda que essa carga
(30%), contribuição social sobre o lucro (10%) e Previdência
Social, FGTS e contribuições ao Sesc, Sesi, Senac-, que reduntributária pesa mais no Orçamento. A soma dos impostos que
dam, em média, em 40% do custo operacional das empresas.
incidem sobre os gêneros báSicos representa cerca de 5,5%
do orçamento das famílias com renda entre O e 6 salários
A carga tributária brasileira é mal distribuída, uma vez
que apenas 12% da população economicamente ativa paga
mínimos. Estou me referindo à carga tributária, notem- bem.
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imposto- de renda. É um sistema complexo, caro no custeio
da máquina arrecadadora, vulnerável à evasão, sonegação
e fraude, injusto e regressivo.
Tem-se falado muito, ultimamente, na necessidade de
uma ampla reforma do Sistema Tributário Nacional. Para
· uns os impostos devem ser reduzidos a algumas poucas categorias como, por exemplo, a proposta defendida pelo tributarista
Ives Gandra Martins, que prega a criação de cinco impostos:
sobre a renda, património imobiliário, circulação de bens e
serviços, previdência e comércio exteriOr.
Outra proposição, do Pr~f. Marcos Cintra Albuquerque
CaValcanti, da Fundação Getúlio Vargas, encampada pelo
Deputado Flávio Rocha, que vem atraindo adeptos e oposi-·
tores~ defende a limitação de todo o universo de tributos
a apenas um tributo básico, o Im.póhlO.Sbbr~ Transaçp~s Financeira (ITF), e um acessório, o Imposto so~re Comérci~_ E~te
rior (ISC).
.
·.•· ·· ···· ··
·
Além de simplificar o sistema, essa proposta busca suavisar a carga que pesa sobre os salários-e capitais da economia
formal, que respondem. por 113 das transações reais mas pagam
sozinhos os impostos, sem qualquer ajuda dos 2/3 restantes,
que representam a economia formal e as estatais em débito
com a receita.
Há também, em tramitação nesta Casa, a proposta de
reforma fiscal do nobre Senador José _Eduardo de Andrade
Vieira, que defende a redução dos 14 impostos e cerca de
50 -tipos de tributos diferentes existentes no País para seis,
com a taxação progressiva. do que ele chama de "lucros abusivas e privilégios do setor produtivo','.

e

Estava eu, outro dia, assistindo televisão, o Sr."" CiVita;
da revista Veja, fez uma proposta, não sei qual o sentido,
mas que me pareceu que tivesse algU:nl fundainento-. Ele dizia:
"Olha, se tributarem cada cheque emitido em 1%, a arrecadação do conjunto dos impostos será maiór e, evidentemente,
haverá um mecanismo ·muito mais dinâmico e fáCil, porque
seriam os bancos os recolhedores dessas importâncias para
o Tesouro Nacional". É claro que isso demanda uma maior
prospecção, a possibilidade real disso se converter numa proposta sensata e prudente para sairmos desse exagero que é
o sistema tributá:fio brasileiro.
ExaminemOS uni éídâdão qu3Iquú. ·Ele
C.ue pagâr
Imposto de Renda e é sempre aquela complicação, os mecanismos mudam de ano a ano; luz, telefone, não falando em
impostos propriamenie ditos, ICMS, Imposto ~obre Produtos
Industrializados; enfim, é- urila Cai'ga tiióutária enorme.
Perdemos grande parte do nosso tempo preocupados. em
recolher os impostos. Ora, é necessário que hajâ um mecanismo racional, pelo menos; para que se Cvite um maior esforço para o contribuinte; que haja um maior éontrole do próprio
Tesouro para que esse dinheiro realmente seja conduzido para
o destino a que ele se serve, que é a manutenção dOs cUstos
públicos, os investimentos indispensáveis. O que a-confe'ce nó
Brasil é realmente uma parafemália em matéria: tributária. Nós sempre falamos aqui a respeito de contribuições pn!videnciárias~ Sóu unt antigo procurador: dó IAP AS e sei o
que existe na Previdência Social. Então, quando surgiu esse
escândalo envolvendo toda essa sangria na Pr'evídência SoCial,
eu já sabia por q~e is~_o Oi::orri_a, pOr-Que íS~o est~va -o-cõ~eDd~.
Nós temos consciência própna de_ que o-mecamsmo da Previdência Social é falido, pOrqUe o mãl não está no aparecimento
dos surtos, das epidemias dos saques contra o tesouro da
Previdê'ntia Soêial. A véi-dade reside é na formulação, na
estrutura da Previdência Social. Por isso, Sabemos que há

te·m
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laudos periciais falsos, quadrilhas de advogados desonestos,
rtJaricomunados com uma série cl~ outros funcionários da pt:ó-_
pria Previdência Social. TUdo porque o mecanismo tributário
facilita.
No Brasil é usual, todos sabem, os Srs. Senadores que
convivem ·conro meio económico brasileiro sabem, que um
fiscal de previdência é, hoje, no Brasil, um cidadão completamente vulnerável, porque se se faz uma casa, se se edifica
um prédio e se tem que recolher sobre aquelas obras os encargos ·sociais decorrentes, eles não são recolhidos na sua integridade. Raros são os empreendimentos cujos tributos previdenciários, os encargos previdenciários São recolhidos religiosa.:mente. O que existe atrás disso todos sabemos: é a compra
do fiscal, é o manuseio de- notas frias, e, com isso, há o enfraquecimento do recolhimentO dos encargos sociais para assegurar esse grande peso que é, realmente, a responsabilidade
da Previdência Social para com o Brasil.
De sorte que a questão-tributária é extremamente preocupante para todos nós.
O Sr. Oziel Carneiro- Concede-me V. Ex~ um aparte,
nobre Senador?
O SR. MAURÍCIO CORR~A -Ouço V. Ex•, Senador
Oziel Carneiro.
O Sr. Oziel Carneiro - Senador Maurício Corréa, .V.
E~ está abordando um tema da maior importância para sociedade brasileira e para o Governo de modo especial, que vive
proclamando a necessidade de um rigoroso ajuste fiscal e
de uma reforma trib_utária. No sentido de_ também tentar colaborar ;-no momento em que'-sé-discu-te, no. País, a simplificitção~
da carga tributária, quero dizer a V. E~ que encaminhei à
Mesa e, naturalmente, gostaria de receber sua atenção, projeto exatamente tentando simplifiCar o Imposto de Renda.
O projeto que encaminhei à Mesa- visa reâuzir o Imposto
de Renda a apenas um imposto na fonte, numa alíquota em
torno de 5%, e um iffipósto sobre aumento de património,
a ser recolhido uma única vez, na alíquota de 25%.
O SR. MAURÍCIO CORR~A - Inclusive o das transa-.
ções imobiliárias, acentuadamente, parece ser esse o _desejo
do Governo, agora.
O Sr. Oziel Carneiro- Qualquer acréscimo patrimonial
ou reserva que se faça para acréscimo 'patrimonial. E-aí se
mantém apenas, como imposto da União, o Imposto Territorial Rural - que seria mantido em face da necessidade
de ser um instrumentq de política fuildiária e _também_ o Imposto Sobre Importação e Exportação. Ficam eliminados todos
os oUtros impostos, inclusive PIS, Finsocial, e mantida a cobrança de impostos necessários aos enCargos da Previdência
SociaL Ainda na sexta-feira nós vim"os, presentes aó -plenário,
o Senador ~lmir Gabriel tamb~m_apresentar um projeto dentro dessa idéia de simplificaç~o ~os tributos no Pa(s. S. Ex•
pro:i)i.irih( um tributo_ sobre operações bancárias, substituindo
a tributação sobre operações financeiras, pois que abrangeria
um área, segundo justificativa do nobre Senador pelo Pará,
mw1Ç: __m!J,iór. Então, ct~~6 que a sociedade_ está ansiosa, Primei~o, para ter facilidade em recolher o que é devido ao
Estado; e, segundo, para que se consiga, realmente, uma
justiça sodal para que não haja tanta evasão de impostos,
exatamente· pela complexidade que se criou. Eu poderia dizer
que, quando se fala em economia informal e que pequenas
e m~dias empresas não cumprem as suas obrigações fiscais,
muitas vezes, não é porque o titular da empresa individual
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queira sonegar; é poTque ele não tem o discernimento e a
capacidade de saber preencher todo aquele emaranhado de
formulários para fazer·o recolhimento de seus impostos_. E
tambem não tem capacidade de contratar assessorias especializadas para que ele cumpra o exigido pela lei. E V. Ex~
está abordando exatamcntc o problema da Previdê_ncül. Social,
dentro do __tema de rec_olhimentos, de obrigações para o Estado. Efetivamente, um horiiem do povo não é capaz de fazer
um recolhimento de forma correta. Então, ele recorre aofiscal após uma obra para fazer o recolhimento da Previdência
Social, necessáriõ- à averbação da sua obra na Prefeitura da
cidade onde ela é construída. Esse fiscal, muitai vezes, não
sendo honesto para com a sua repartição, termina acOri:IOdando os valores desde_ que __ ele leve, inescrupulosamente,
algu_m_ ~~lo r. Pens~ q~:~e _~ simplificação é uma· necessidade.
V. Ex~ abor~a um tema importante, e o parabenizo, Porque
a soCiedade brasileira, os agentes etonômicos~ o poVO de um
modo geral está ansioso p3i"à que realmente seja sirriplificada
a maneira de recolhimento de tributos neste País. Inclusive
reduzindo-os de 58 para pouco mais de 4 ou 5, se tanto.
Muito obrigado.
O SR. MAURÍCIO CORRÊA -,-~V. Ex• adensa essas
rápidas linhas com a sua experiência, fnclusive com o vigor
dessa proposta que acabou de expor nesse instante. O que me levou, Senador Oziel, a fazer esse rápido pronunciamento foi a presença de um amigo, Luiz_ Felipe, que
morava aqui em Brasília, filho de criação do antigo Senador
Atílio Fontana, que era da Sadia. Ele esteve no meu gabinete
outro dia e me trouxe uma relação da tributação sobre alguns
gêneros alimentícios. Fiquei horrorizado de ver o quant.:> r~cai
de imposto sobre o bamburger e-o frango. Q hambtirger tem
uma taxação em torno de 45% _e o frango é também muito
onerado em função do imposto. É muito imposto em cima
dos gêneros alimentícios. Falamos anteriormente da dificuldade que temos para entender esses impostos e recolhê-los
devida e legalmente_. Agradeço a interv_enção de V. Ex~
O Sr. Epitácio Cafeteira- Permite-me V. Exa um aparte?

renda, havia o imposto sobre a riqueza_. Os questores levantavam o património do contribuinte e cobravam o imposto.
Isso tem o maior sentido, por que;·-na-realidade, o Estado
aí está para defender os homens e a propriedade,- a relação
entre homens e coisas. Sempre estamos reunidos, nesta Casa,
para fazer leis e elas, de certa forma, giram em torno da
defesa da propriedade, O Supremo Tribunal Federal oS Tribunais, os delegados e os juízes foram criados para resolverem
os problemas decorrentes dessa relação- da propriedade. Se
um cidadão tem uma fazenda com dem mil cabeças de gado
e, no fim do ano, nas-ce-u 6 mil bezerros, esses bezerros não
pagam Imposto de_ Rel'!_da. É ve~cl_a:4e que aumentoU o patrimóníO- do cidadão, mas bezerro não paga Imposto de Renda.
Agora, ·se alguém quiser tifãr um beZero daQueles oU coitar
o arame farpado, o dono da propriedade procura o delegado
e daí cria.-se o problema que vai para o promotor, depois
ao juiz, percorrendo todos os tribunais, e aquele cidadão não
está pagando imposto porque o bezerro ·não é- ténda. Uma
pessoa que tiver um iate sãi percorrendo o mundo e as embaixadas, os embaixadores, têm que dar toda cobertura porqueé bande~ra brasileira._f\,:ias o dono do iate não paga impOsto
porque tem aquele iate. Então, os mecanismos do Estado
.existem, na realidade, para defender o património, para defender_ a riqueza. O normal não é cobrar imposto de renda,
é OObiá[iinpóS6 sobre a riqueza, como os romaD.os faziãm-.
Quando vi, pela primeira vez, na delcaração do imposto' de
renda a declaração de bens, a minha impressão ·foi de que
o Govern·o tihha começado a entender iSto e à pi'oporção
s as declarações de bens, com as correçóes, em poucos anos,
o Governo podia dizer: "Bom, o património de riqueza é
tanto e se eu cobrar 0,01% sobre a riqueza, eu vou ter _o __
suficiente para administrar este País". Mas, não! A cada dia
caminhamOs para a declaração de bens tudo com valor-índice.
A minha declaração de bens é quase toda com valor-índice.
Então, o Góvei'ilo não tem, hoje, como dizer i quanto riton:
taria a riqueza naciorial. Eu não teiia, talvez, se não tiver
a ajUda dos meus Pares, a oportunidade de ~apresentar um
projeto cuja es~ência se_tja_essa._ O cidªdão_, no fini do ano,_
fai: a sUa declaração e bens de paga um percentual sobre
O SR. MAURÍCIO CORRÊA- Com muito prazer, Sena- a sua riqueza. Ele paga imposto sqbr:e.a rjqueza todo ano
dor.
par~-!~r_ d~r~ito à Polícia, para ter direitO_à Justiça, para ter
O Sr. Epitácio Cafeteira- Nobre Senador MauríciO Cor- dire1tà,.. e_rifiin.';-ã-defesa daquela riqueza. Imaginem V. Er,
rêa, quando V. Ex~ amplia ou modifi~ Oseu pron_uridanieOto, hoje viveinoS em um Pacs Onde _o cidad-ão não tem nada para
sinto qu-e eStá, realmente, -caaa Yez mais preocupado com ser defendido, ganha apenas um ordenado e paga um imposto
os problemas que estão a nos afligir. Não acredito em métodos _para manter os mecanismos que não estão defendendo nada
simplistas, onde se parte, priinciro, -de um volume, de um dele, estão defendendo o dinheiro dos barões. Então, esse
fato gerador, com o de se estabelecer 1% do cheque bancário é ponto do projeto onde divirjo do Senador Oziel Carneiro,
reSolver o_ problema, o acrése daí se ter uma idéia de quanto aquilo vai s-ignifiCar para- que- vejO também interessad()
a economia nacional. Acredito que o fato gerador tem "que cimó vai ser_fidldo. Uma pesSoa·que tiv-er ciuafquer .pi-Oprieter algum sentido, pelo menos moral. O Governo tem qUe - dade e quiser vendê-la hoje, ela vai ter o seu património
dizer por que está cobrando. Por um lado, cobrando 1% sobre acrescido porque_ vai vender um bem que vai sair do seu patrio valor do cheque vamos, provavelmente, perder uma quantia móniO pelo valor histórico. E o q•le entrar para o património,
muito grande que hoje está depositada na poupança nacional. seja imóvel ou qualquer outro tipo de_bem, vai entrar pelo
Esse dinheiro vai ser canaliza~o. d~ ~ep_c_nte.•__ p'!ra o dólar valor real de hoje. Então, haverá um acréscimo brutal. A
ou ficará em casa mesmo, _pa!a a pessoa-·nã"<íter que pagar peSsOa que paga- 5%, Inais 25%,___ Vãi iei-Iliinaf-paganqO 30%
1%, caso não seja um aplicador. Por outro lado, não vejo sobre algo que. às yezes, nem ganhou, porque se houver urna
por que taxar, Nobre Senador, este asse-nto também me preo- correção -monetáriâ. so~~e _o imóvel_ que el~ pOssUía, do dia
cupou, mas pocurei encontrar algo que tive~St? __~~ntido, e me de hoje, de verificaria _que não ganhou_ quas~_na4a ou ganhou
defrontei com algo quas-e tão_ remOto, quanto aquele h(tmem pouca coisa. Tenl"que haver uma filosofia. E a minha filosofia
de Innbruck. Hoje, estuda-se inclusive aS rouPas dO homeln é que devemos--cobrar imposto daqueles que utilizam todos
de Innsbruck para saber a propriedade. Não precisam ir" tão os IÍlecatiiSmOs·-da_ Estado em defesa da sua riqueza, pois
longe para encontrar bem sei, no Império Romano. i.iiha solu-- para defender essa riqueza estão todos os mecanismos envolção correta. No Império Romano não havia o imposto de vidos_, inclusive o Poder Executivo_ e o Poder Legislativo, com

em
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É uma situaç~o realmenie conStrangedora. Sabemos perfeitamente que para se ter garantia, para se ter o serviço
dasse a usar a capacidade de especialistas em Constituição, do Estado, é necessário que haja uiiia contrapartida-. E desde
como o Senador Josaphat Marinho, para ver como poderíamos à época anterior a João-Sem-Terra é que se inventou o tributo.
organizar um projeto de _simplificação, mas, sobretudO, um Aliás, João-Sem-Terra se sentiu prejUdicado, completamente
projeto que fosse_ cobrar daquele que utiliza os· mecanismos- torcido e vencido por causa·da reação dos proprietários, àquela
do Estado para que este se desenvolva e defenda a riqueza época, os pequenos proprietários, que não agüentavam mais
de cada um.
a carga tributária. Em favor de quem? DOs barões, dos grandes
o-sR. MAURÍCIO CORRÊA ::..-v~ Ex• éo!ocou multo feudos, que eram -isentos, eram privilegiados pelo rei. Quer
bem. Creio, nãO vi estudOs- sobre i~so, _ ir!as'à evisã_o~dO'i~postO dizer, essa história já vem de há muito tempo.
no Brasil é enormel Estou seguro, já li por alto a respeito,
o sr. Aureo Meuo- Permite-me v. E~ um aparte?de que se os impostos fossem recolhidos como são devidQs,
O SR. MAURÍCIO CORRÊA- Perfeitamente, Senador.
não haveria o problema que temos hoje, em termos de caixa
O
Sr. Aureo-MeJlo- Eu t_enho ouvido, até com freqüêndo Governo, tal~-'?-~-~~~ ~~_sonegação de il_!lpo_sjos,_ de t~xas
Cia·;-falar a respeito dã. monotributação ou da bitributação,
e artifícios que são·-criados, no Brasil.
Nos Estados Unidos, por exemplo, Sabe-mOS(]ue Og-iaflde- ilão nO sentido negativo das duas tributações- ou três, quatemor do povo é com relação ao imposto de renda. Há verda~ trCY, ciiico impostos- Com o objetiVo de diminuir essã quantideiros escritórios de advocacia e empresas que se encarregam dade enorme de taxas, impostos, gravames derramados sobre
da defesa. Mas aquilo se resume -dentro da It:::galJ~ade. Quer o conSUmidor ou o participante da coletividade. Lembro-me,
dizer, fico a me preo"Cupar com aqUilo que ê a essência:, inclu- inclusive, da teoria de Henry George, que' é, conio V. E~
sive, do nosso pensamento, a espinha dorsal daquilo que en- sabe muito bem, aquela teoria que determina que todo impostendemos de bem para o- Brasil, que se resume na questão to deve ser pago exclusivamente sobre a renda de cada um.
É um autor inglês querendo navegar a favor da corrente e
da educação.
iião- inve-snr-Cóntfa ela. Realmente, é Uma experiência-que
O~riOSso Pafs, infelizrnerite, ainda não--êb.eg-ou a uin"~grau
não sei se Chegou a ser feita na Inglaterra, mas uma experiêncía
de educação tal que permitisse, pela própria consciência de
cada um, o dever do indivíduo para com o Estado. E V. que nos deixa a pensar. Por que tanto tributo? Por que tanto
imposto? Por que tanta investida contra o bolso do particiEx~ tem toda razão quando busca, inclusive, as origens no
Impêrio Romano sobre a coleta, onde os ·mais ricos eram pante da sociedade, quando se poderia simplifiCar fudo isso
sacrificados. Sabemos que no Brasil temos que procurar dire- estabelecendo-se uma tabela de gravames apenas partindo
da renda que cada um poderia auferir"? Em síntese, parece-me
cionar a reforma tributária para atribuir às ·grandes fortunas,
ser esta teoria que tem sido levada até conlo uma bandeira,
às grandes transações urna aliquota de imposto mais forte,
que seja exatament~ algo racional_1 p~rª-- gue evitemos essª_ proporcionando a criação de um verdade~ro p~rtido_ político
form-aâO -p-or aqueleS que realmente defendem essa tese com
sitUação ·constrangedora em que nos encontramos.
_
Tenho absoluta convicção de que o que existe de sone- todo o vigor. Esse prOblema, no Brasil, é acrescido da cobrança porque as fiscalizações que- temos geralmente são deficiengação de imposto neste País é .ilgo mirabola"nte e começa
tes. Lembro-me, inclusive, quando houve o congelamnto no
desde a prefeitura 'ate-o-niais ãlto escâíãO dO-GOvernO -federal:
os arranjos, as irregularidades que são praticadas _e os patro- GovernO Sarney, em que cada cidadão era um fis-cal do Sarney,
que rheSmo -assiin hão funcionóu'po"rque, qUando o público
cínios que são fdtoS. É ComUm no--Br-aSil~ sabemos disso,
tinha boa vontade e telefonava para uma repartição do Goversermos procurados por determinados contribuintes amigos
nossos, dizendo que estão s-endo cobrados pela Re~ita,_ com no, esta não respondia. Entãq, não funcionãva o sistema de
cobrança. Os fiscais, normafinente, nas diver~as formas de
vistas a dar um jeitinho! É algo contra o qual não podemos
arrecadação exíStenteS rio :Br"asll, são acusadOs, muitãs veZes,
fazer nada, porque está na mentalidade, na cultura do povo
de auferirem vantagens, propinas, comissões no momento em
brasileiro de que é necessário quebrar urri--gã.Iho para não
que Vão procurar exercer sua ação, perdendo o fisCo aquílo
-- -se pagar imposto. que serviria parã-auriientar o Tesouro do País. Talvez, realHoje, é o grande problema do empresário brasileiro, do mente, seja conveniente que as assessorias e 6i:gãos técnicos
homem que produz riquezas, porque o pobre já está total- deste País aprofundem mais na leitura da proposta de Henry
mente penalizado, na medida em que quando vai comprar .George, que foi, no século passado, se não me engano, motívo
o_ alimento _ou qualquer outra coisa ele já está pagando uma de muita atenção por parte de todos aqueles, como_ V. Ex~
carga tributária.
e como todos nós, interessaâás-ern. encontrai- unia fórÕlulaEntão, a maior· preocupação dessa massa é exatamente de resolyer esse problema tão-grave e tão .importante quarito
procurar os desvãos da lei, procurar os desvios ·exatamente ao equilíbrio da balança financeira e individual da grande
para sonegar, para não pagar. E temos presenciado_ um núme- coletividade a que pertencemo~. Muito obrigado a V. E~
ro de denúncias que "têm surgido.
Acredito, piamente, que se itós criarmos um mecanismo
O SR. MAURÍCIO CORRÊA- Eu não tenho condições
mais racional, mais lógico, para a arrecadação dos tributos, .de falar aqui sobre tributos ·nos Estados Unidos. Mas quem
um mecanismo menos complicado e com uma variedade tanto conhece os Estados Unidos sabe que, fundamentalmente, o
quanto possível menor do que esse leque que temos hoje, principal imposto que sustenta aquele grande império, aquela
seguramente o Estado terá condições de fisc_alizar Qielhor para grande nação é o Imposto de Renda. Não há renda nos Estados
que o recolhimento seja feito. Evidentemente que essa sone- Unidos que não seja tributada. Funciona.
gação não parte ào pobre. O pobre já está, como eu disse,
Na parte dos Estados e dos Muhicípios, há o tributo
pagando os impostos quando levanta e vai comprar, às vezes~ sobre a mercadoria, pago ·no ato da coq1pra, que varia de
- aquele que pode -, um litro de leite.
3 a 5%, dependendo do Estado. Fundamentalmente, são esses

toda a parafernália necessária ao seu funcionamento. Gostaria
de conversar, posteriormente, com V. Ex• para que me ajuda~
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dois impOstos que fazem daquele país o monumento que se
vê.

No Brasil, temos -14 tributos, -alé_rn da concessão de subsídios ou- formas de abatimentos do Imposto de Renda, que,
na verdade, traduzem-se em subsídios para determinadas empresas, para determinados comportamentos, extremamente
conflitante com a finalidade da arrecadação do tributo.
O tributo tem que ter uma destinação social, tem que
cumprir uma funçãO sõ-tl~al. Agora, se é descontado porque
é preciso dar sustentação à Embraer, ao projeto agrícola que
eStá sendo feito no Pará e a um_determinado projeto telefónico
em tal lugar- se a pessoa participar com a compTa de algumas
ações - , tem que haver um determinado controle acerca
disso. Na Europa, sei que alguns países_exercem uma atividade
de incentivo diferente dessa do abatimento do Imposto de
Renda. Qual e a forma de que aqueleS países_ adiantados
se utilizam? E aí não vai nenhuma contradita ao que afirmou
o Senador Epitácio Cafeteira,- quando falou em quem produz
tantos bezerros e não recolhe imposto, onde tudo é feito evi~
dentemente através de estatísticas com dados concretos, não
propiciando essa sonegação louca que sabemos aqui exiStir.
Na França, por exemplo, se um agricultor aumenta o
seu número de vacas leiteiras ou se aumenta sua produção
de trigo de um para dois hectares, vai ter um incentivo. Quer
dizer, há verdadeiramente um incentivo para que aquela pessoa produza. Agora, não vejo sentido nesses mecanismos que
criamos aqui; temos que partir para uma realidade.
Cl Brasil, para se salvar, não pode continuar com essa
sistemática- que éstariiOs Vivendo: o ·corporativísrilo, de um
lado, e o protecionsimo do Estado com relação a determinadas
providências-, de outro.
O Sr. Epitácio Cafeteira- Peimite-me V. E~ um ap3ite?
OSR. MAURÍCIO CORRÊA- Ouço V. Ex• com prazer,
nobre Senador Epitácio Cafeteira.
O Sr. Epitácio CateteiJ-8-~ Nobre se-nadófM::úlrício Cór~
rêa, quando falei, ainda há pouco, sobre o imposto sobre
a riqueza, queria dizet que·· se trata de uma forma, também,
de o Govefno direcTona·r -Si{a pOlítica ecónôrtlica. Se se- ptecisa;
por exemplo, de maior produção de grãos, pode incentiVar
o que produzir mais. 'Pode, ainda, estabelecer a diferença
entre a riqueza urbana e a riqueza rural, dando um incentivo
sob a forma exatamente de cobrar menos; direcionandu _Q
capital para o lado que quiser. Ele escolhe a riqueza não
produtiva para ter uma alíquota maior. É daro que não será
menos alíquota para riqueza sobre uma fazenda produtiva
em relação a uma terra inlprodutiva; uma faZerida e uma
casa na beira da praia no Rio· de Janeiro.
O Sr. Oziel CarReiro- V. Ex~ me concede um aparte?
O SR. MAURÍCIO CORRÊA - Darei o aparte logo
em seguida, Senador Oiiel_Çarneiro.
Examinei a emenda que o Governo manaou, o Emendâo,
sobretudo nessa parte tributária. Com relação ao texto genérico, eu, por exemplo, em sã consciência, não tenho condições
de dar-lhe o meu apoio; e como, seguramente, o :rheu Partido
não o dará, em virtude da dificuldade que temos para enfrentar
a questão relativa à quebra do monopólio.
Ora, a Petrobrás foi uma cria_ção da Lei n~ 2.0_04._D_uran_te
a sua longa existência como lei ordin~ria, n~o teve problemas,
inCorporou-se ao texto cõnstituci_OnªL Já o Presidente quer
acabar com o monopólio do pe~r~leo porque entende ser essa

_
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a maneira de_ dar governabilidade ao País, de proporcionar
condições melhores.
Não co-ncordo, como também em relação às Telecomunicações não_ posso concordar. Enfim, é.difícil para ffiim;-dentro da minha visão, promover o maior esforço· pa-ra votar
aquelas emendas_. Não tenho condições seguramente.
No entanto desenvolveria o maior esforço possíVel, estaria disposto a examinar, a dar uma contribuição honesta, patriótica, se o Governo pretendesse, por exemplo, fazer uma
correta reai"tiCulação, uma rearrumação da carga tributária
no Br:asil, como modjfiCar a questão tributária colocada no
texto constítuciorial, de tal modo que o Município não fique
prejudicado- porque estão querendo prejudicar o Município
-, que os Estados possam receber oxigênio para viver e que
a União tenha um certo conforto para poder administrar as
suas responsabilidades.
Isso_não teria uma solução imediata, porque a emenda
coristitucíonal tem a sua tramitaçãO- solen~. tem o seu rito,
e não pode ser analisada com essa pressa que se pretende,
mas estaríamos marchando para uma solução futura. Acredito
qüe se -ordenássemoS uma reforma de maneira mais racional
- q_{?servando 9 Direito Comparado, qUe deu ceito nos Estados Unidos e está dando certo na França em termos de tributos
-_poderíamos, quem sabe, até sair desse entendimento, que,
na verdade, é uma acusação reciproca de''a" contra "b".
O de que precisamos, fundamentalmente, no meu modo
de entender, é uma n;:formulação fiscal e tributária. O Presi~
dente da República precisa tomar consciência de que será
difícil para nós promover as reformas que Sua Excelêncía
pretende, como, por exemplo, acabar com a estabilidade.
Entendemos que a estabilidade é algo que se compatibiliza
com o_ exercício da cidadania, porque quem se submete a
uln coricurso, passa por um estâgio prObatório e a -ter difeito
à segurança. Se acabarmos, de uma hora para outra, com
a estabilidade, a intraqüilidade será levada para dentro de
cás::t, Acredito que, essencialmente, a espinha dorsal, o núcleo
da questão está nessa reforma fiscal e tributária que haverá
de ser empreendida o mais rápido possível, de tal maneira
que haja um controle na arrecadação, porque do jeito como
es~á_ fica impossível. Algo assim que parta do próprio re_colhimento pelo banco, evitando tanto quanto poss(vel a presença
do fiscal, não porque se queira denegrir a sua imagem como
um todo, mas porque·é próprio da condição humana o apadrinhamento. Ê preciso que haja um ordenamento nesse sentido,
e acredito que aí poderia haver um fluxo com a racionalização
dos tributos. Confesso a V. E~ não ter uma solução pronta
e acabada, mas uma preocupação fundamental, uma meditação, uma reflexão profunda de que todo esse desastre brasileiro está na forma cOmo atribuímos a cobrança dos impostos
no Brasil - essa parafernália que nós criamos. No instante
em que encontrarmos instrumentos e- mecanismos onde todos
pagarão os impostos, sobretudo as grandes fortunas, as grandes transações-imobiliárias, conseguiremos, a meu ver, um
resultado mais favorável.
O Si-. JOSãf>hat Mafinho- Permite-me V.-Ex~ uni aparte?
O SR. MAURÍCIOCORRÊA- Com muita honra, nobre
Senador.
O Sr. Josapbat Marinho- Não sou especialista em finanças, mas a observação na vida política e administrativa me
faz-concordar com V. Ex~ e, de um modo geral, com a opinião
dos que já intei"víeram-no debate, no sentido de que a simplificação do quadro tributário é essencial, seja- quanto à redução
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de tributos, seja quanto ao·processafuénto deles, porque, na
realidade, há muita evasão. por efeito da complicação legisM
lativa.
O SR. MAURÍCIO CORMA - E da clificulda.de para
a cobrança.
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ao detalhe de que esse crescimento é devido exatamente ao
fato de estarem sendo contabilizadas a entrada e a saída desse
dinheiro de empréstimo. O segundo ponto é que poucas pessoas se deram conta de comparar o seguinte: quanto pagamos
pata juros e amortização da dívida e quanto temos de impostos. A questão é tão dramática que, se ve"rificarmos o Imposto
O Sr. Josaphat Marinho - Parece-me que, essencial na de Renda líquido, após a transferência- para Estados e Municíreforma tributária, para conciliar o interesse do Estado ·com pios, ele é menor do que aquilo que pagamos em juros e
ajustiça social a que há pouco V. Ex~_se referiu, é, no-estabele--- amorriZãçãõ da -dívida. Mais ainda: se somarmos o Imposto
cimento dos tributos, quaisquer que sejam, atentar o Estado sobre Operações Financeiras mais o IPI, os dois, nos quatro
para a capacidade económica do contribuinte~ Todos devem anos, somam quase um trilhão menos do que se pagou de
pagar na medida da sua capacidade económica, porque só juro·s durante esse mesmo período. O que isso significa? Signiassim o Estado arrecadará bem sem violar o_ princípio de fica que o Governo está ariecadando impostos para pagar
exclusivamente esse juro. Ora, se ele faz isso ap-enas durante
justiÇã social.
quatro anos, é evidente que não pode fazer nenhum programa
O SR. MAURÍCIO CORRÊA - Estou de pleno acordo de construção, nenhum investimento. Não adianta protestarcom a colocação de V. Ex• quem ganha mais tem que pagar mos, porque o Congresso Nacional pouco influencia sobre
mais. E o que acontece Iib- Brasil é que o pobre é obrigado o direcionamerito das aplicações desses investimentos. O que
a pagar porque ele só compra, só consome, não tem renda.
adianta é termos clareza de que a dívida interna brasileira
Como é que ele vai pagar? Ele já está penalizado desde o é bem maior do que a dívida externa, aliás, pior quanto ao
iniCiO. - -----prazo. A dívida externa tem prazo de pagamento de vinte
O Sr. Almir Gabriel- Permite-me V. Ex• um aparte?
e cinco anos, mas a dívida interna é- contraída para ser paga
ptãticainente ilo inesino -ano. Ou_ a· sOcieaade, o GoVerno,
O SR. MAURÍCIO CORRJ1:A - Concedo o aparte a
no
seu conjunto, buscam uma solução, ou vamos desespera:V. EX'
damente ficar a cada ano, a cada instante, repetindo sempre
O Sr. Almir Gabriel- Senador Maurício Cofi"-êã, eStava - isso e não sairemos dessa situação calamitosa em que se encon~
bem atento ao discurso de V. Ex• e costumo-- dizer que nós tra o País. Cheguei a propor que utilizássemos uma idéia
brasileiros, como bons latinos, somos ótimos para usar a pala- do Deputado Fausto Rocha, a do Imposto Único sobre Operavr;:t e péssimos para usar números. Só isso -eXplica o fato de ções Bancárias. Porém, como o fundamento que S. Ex~ apreque tantas pessoas falem sobre a questão do orçamento_ e_ senta ainda não é suficientemente testado - ele apresenta
tributos, e poucas encaminhem solução concreta para a situa- uma alíquota de 1% para a pessoa que paga e 1% para a
ção vivida pelo País hoje. Além dessa questão ligada a nossa pessoa que recebe e estima que isso daria uma receita sufilatinidade, há uma outra, que é a de julgarmos que o Presi- ciente para retirar todos os impostos - , co·mo esse é umdente da República, os Governadores e Prefeitos de_têm tal dado não testado, a proposta que apresentei foi a de fazer
poder e que, por si sós são capazes de dar condições para uma alíquota de 0,2, correspondente a 0.4 no total, ou até
executar todas as aspirações e necessidades da própria sócíe-- 0,5, e com esse recurso buscar-s_e pagar a dívida interna do
dade que vêm sendo acumuladas secularmente CQIU a_ brutal País. No momento em que essa dívida interna_come_çar a _
injustiça _social que estamos vivendo. Esses dois fatos fazem ser paga, quer no âmbito das prefeituras, quer no âmbito
com que eu interprete- que esteja sendo _pouco vista, pelo dos Estados, quer no âmbito da União Federal, a União deixaconjunto da sociedade brasileira, a situação falimentar que rá de tomar recursos junto -â ·sociedade. Ela não precisará
vive hoje a empresa pública chamada União Federal - a emitir títulos com deságio brutal como está _acontecendo, e·
situação !alimentar em que_ ~stão as empresa~ púJ?licas_ chama- fi:Q_ m_omen!9 _em_ que is_sg_ ~conteç:er, ao inv~s A~ 5:e_ro grupo
das Estados e a de muitas das Prefeituras das grandes cidades A, ou 9 grupo, B ou o grupo C; ou a região A ou a Tegiã.o
brasileiras. Fizemos referência, em discurso recente, sobre B que se beneficie, será o ·conjUnfo da sociedade brasileira
este fato, e aproveito a-:uportúnidade do diScurso de V. Ex• que passará ajudar os Municípios, os Estados e a União, que
para mais Uma vez, inserir um dado que me parece dramático. -esHío em situação de endividamento maior. No meu enten_der_,
A proposta orçamentáriã de 1987 foi de um trilhão, setecentos se conseguirmos com que toda a sociedade _contribua para
e trinta e um bilhões e a execução foi cincO bilhões, trezentos esse pagamento, teremos alcançado uma solução justa, apesar
e cinqüenta e noVe bilhões. Em 1988, a proposta foi de um de potiermos supor que pode ter havido má aplicação do
trilhão, oitocentos e trinta e um bilhões e a execução foi recUrSO torriado emprestado. Mas de qualquer maneira Itaipu
seis trilhões, seteceritOs e quarenta e sete bilhões. Em 1989, eStá af, TuCuruí está aí, Belém -.Brasflía está aí, Transamaa proposta foi de dois trilhões e cinco bilhões e a execução Zónica está af. De qualquer maneira, mesmo que tenha havido
foi quinze trilhões, quinhentos e setenta e seis bilhões. Mas 'desvio- e eu não quero_ discutir a esse respeito qUero dis_cutír
em 1990, a proposta foi de três trilhões e 41 bilhões e a execu- que há um património que produz energia, permite transporte,
ção foi de 21 trilhões e 971 bilhões. Ora, quando anãlisamos enfim, beneficia ·o conjunto da sociedade; portanto, não écomo se compós esse Orçamento, verificamos qiié as receitas déin3is que a SoCiedade, sobretudo aquele grupo que tem
tributárias da União se mantêm em tomo de dois trilhões, movimentação bancária - excluindo-se daí as pessoas que
dois trilhões e pouco, no máximo chegam a três trilhões ou recebem um saláriQ mínimo, uni salário e meio; pequena renum pouco mais do que isso. O restante é toda dívida interna da, excluindo-se_ essas pessoas - permitam que as grandes
e a dívida externa que ciciam por dentro do Orçamento, faZen- regiões, como o SUl e o Sudeste, participem em--mãiói parte
do com que o número cresça assustadoramente. o· meti enten- do resgate dessa dívida. Só assirri poderemos começai' a: rependimento é que a maioria das pessoas, ao verificar o Orçamento sar o Brasil e ter um projeto para o País. Se não sairrilos
da República e ver que ele cresce a cada ano, não chega dessa situação, continuaremos brigando, continuaremos lutan--~~
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do, mas nós vamos continuar falando e discursando no va.zio.
Essa a minha contribuição ao brilhante di~urso de protestoque V. Ex' está faze:Oao neste momento a respeito do assunto.

O SR. MAURÍCIO CORRÊA -Senador Almir Gabriel,
sempre que eu ouço, fico impressionado com a sua capacidade
de reter números na cabeça. Realmente nós, como todas os
brasileiros sobretudo nós advogados, temos uma dificuldade
incrível e~ guardar números. E eu admiro V. Er- por essa
facilidade'impressionante.
.
.
GOstatia de acrescentar, nesse pronunciamento ráp1do,
que fiquei impressionado com os preços dos alimentos nas
bases, com o grau de tributação e~ ~ima deles._Mas não
me preocupei com o problema da divida externa nem c~m
o problema da dívida interna. O que norteava este pronu:r;cJamento era exatamente o desejo de encomrar um cammho
mais siri:lples e racional para a arrecadação dos tributos.
E~ em segundo lugar, V. Ex' salienta algo extre?lame~te
agradável, a possibilidade da criação, dentro dessa movaçao,
de algo capaz de abater a dívida interna, que ela é preocupante.
-- - ~
- Mas, fundamentalmente, eu diria a V. Er que nós, por
exemplo, sempre entendem?s que a questão fu!cral do desequilíbrio económico-financeiro mterno do Brasil. decorre daquilo queoBrizolacham~-e, às_vez~s,é até malmterpretadu
por isso __- de as perdas mternac10nrus.
. -V. Ex• agora confessa o nível de compromettmento que
se arreqada para contemplar parcelas d~ ~batimento, d_e juros
- do princ1pã.l nem_ se fala - da dtvida externa, Já nem
diria da dívida interna.
!Je s?rte: ~ue agradeço a V. Ex• o aparte.
O Sr. AIÔtir Gabriel - Eu diria, 56 compJeúliidO; ·se
V. Ex• -:ne permite a honra, é_ que, na nossa proposta, prOgf~S~
sivamente se' tiraria...
·
O SR. MAURÍCIO CORRÊA - M~s V. Ex• reduz ~
númeià de tributos tarhbém?
-O Sr. Almir ·Gabriel - Ah, sim, progressivamerit~.- Ã
nossa proposta é no. sentidO da ·extinção do-Finsocial, do ICMS
e de outros tributos que podem ir permitindo enxugar a máquina. Tem-6s a seguinte SitUaÇãO: a ciiig3. tributária bi-uta brasileira, que todos dizem ser imensa, enqrme, não é grande.
Comparada a de outrOs países, temos unia da menores cargas
tributárias brutas do mundo. A nossa era 25% há Víiltê: ãitos. ·
Hoje, el3. está em 21%. A carga líquida," que era 17%, está
hoje em 10%. Por qué? Nesse intervalo de 10%, para 17%,
quer dizer, da carga bruta para a Jíquida, esse$ 7%_em grande
parte, se destinam a pagãr essa -dívida. Então a situação'_ fica
calamitosa e se acresce de graves distorçõe_S da nossa economía, que são resulta!ltes da sonegação, dos incentivos e das
isenç-ões~-Há áreas -onde a·sonegação chega a 40%, ~mtras,
a 60%. Lembro-me do Orçamento de 1988, onde notamos
que só o total dos incentivos, que era acima-de oitenta, dava,
na época, para uin orÇamento de cinco trilhões, o equivalente
a um trilhão e quatrocentos bilhões de c~uzeiros. Se se acresce
a isso iifSenções e sonegaÇão, então, pode-se entender que
dobraria a receita da União se tivéssemos esses poii_to:fadrriinistrados de maneira mais competente e séria.
- _- _--

O SR. MAURÍCIO CORRÊA -Imagina V. -Ex• que
eu ainda não tinha trazido esses dados, mas eu já tirihã abordado essa questão.
-
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O SR. PRESIDENTE. (Racbid Saldanha berzi) ~ Lembro do nobre orador que o tempo de V. Ex~ já se _enc.errou.
O SR. MAURÍCIO CORRÊA -Sr. Presidente, estou
concluindo:
O próprio Governo já admite a redução do número de
impostos que representam hoje 90%: ~ arrecadação,_ para
cerca de seis tributos federais.
A necessidade de uma reforma tributária é consenso entre
empresários, economistas e parlamentares. Simplificar a: vida
dos contribuintes. reduzir a sonegaçãO, propiciar maior justiça
social e elevar a arrecadação sem agravar a- carga tributária
é o desafio que se apresentará para todos nós, parla~entares,
nos próXimOS meses.
-- -Entendo que a reforma tributária é hoje como que uma
imposição da consciência nacional. A reforrp.a tributária é
uma exigência do desenvoJvimel?_t_<? d_o próprio País. A reforma
tributáríã.-beiii- elaboiad-a, bem implantada, com coragem,
cri:;~.tividade e audácia, será o grari.de instrumento de_que carece o Bi'asii pafa asSegurar a retó-mada do seu cres_cimento.
uma refoi:-ma de tal ordem, evidentemente, está na estreita dependência de um acordo político amplo, que, neste momento, mal se vislumbra.
É o que o Senador Almir Gabriel faJava. Estou consciente
de que isso não é responsabilidade do Presidente da RepUblica. É uma responsabilidade, sim, de toda a socie_dade brasileira e, principalmente, nossa, dos Parlamentares.
_ É por essa razão que estou focalizando, nesta tarde,
determinados aspectos para chamar a ·atenção para· à-necessidade que temos todos de trabalhar, particip~r dest~ _tarefa
maior, que é a de modificar, ·substituir, transformar ,-alterar
a legislação tributária nacional.
A _reforma que tódos desejamos _çlestina-se a devo~_ver
enCTéflcía-oe obj~tividade à_ política fiscal. Como está hoje,
representa Urit' suplício para o p<>vó sofrido, que suporta o
-arro-Ch0--s3.i3ilã.f e üm instrumento q~ ·realimentação inflacion3ría, · Coí:nO- deCorréiida do rePas.Se dos imPostos e custos
tributários ao preço dos produtos. Em conseqüência; a sonegaç~_p deixou de ser constrangimento para sign_ifi~r m~a fO_rma de sobrevivência de muitas·empres"ã:s·e, pessoas fístcas.
Era_o-(jU~hii:tha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!)
Durante o discurso- do Sr. Mauricio Corr_êa, o Sr.
Mauro BeneVides, Presidente, deixa a cadeira da presidêni:fa, que é õcupâda peta -sr.- Rachid SaldanhÇ~_ _Derzi!
3'~ Secretário. -· ... . -~-- ~.. _ ~-. .. ..
-..
_, _ ~··
O-SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi) - Concedo~ a palavra ao itobre Senador Márcio Lacerda.
_
O SR. MÁRCIO LACERDA (PMDB- MT. Pronuncia
o seguinte discurso.) -Sr. Presidente, Srs. Senadores, no
início da década de setenta, o reverendo Norberto Schwantes,
pároco da Igreja Evangélica Luterana de Tenente Portela,
no Rio Grande do Sul, tinha uma preocupação que extrapolava as páginas da Bíblia e dos compêndios de Teologia: o
acelerado processo de_ empobrecimento dos seus paroquianos
em decorrência da divisão das propriedades rurais em minifúndios improdutivos. Com uma área média de sete hectares,
as_ p-ropriedades não tinham condições de viabilizar qualquer
projeto de desenvolvimento e_de melhoria de .vida dos colonos.
Este é um dos problemas graves que perseguem os colonos dos Estados_sulinos- Paraná, Santa Catarina e RiO Dtande do _Sul. Em uma ou duas geraç_Q_es, a prppriedade rural
está tranSformada em nllnifúndio§ que não produzem o suficiente para o sustento das famílias. Esta é a raiz daS graveS
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questões fundiárias que abalam aqueles Estados em nossos
dias, com seu séquito de invasões de terra, violência no campo

e perturbação social.
Há 20 anos, o pároco Norberto

Schwant~s já andava
às voltas com este problema e tinha solução audaciosa: _levar

adiante um projeto de remembramento fundiário e ·de emigração do excedente populacional. O objetivo do projeto era
reagrupar os minifúndios de forma a reconstituir os 25 hectare~
dos lotes originais da colonização_feit3. na década de quarenta.

Para o excedente populacional, que restasse sem terra,
o destino era a emigração, tradicional opção para os minifúndios.
--Fora esta a solução encontrada pelos seus_ antepassados,
quando saíram da Alemanha e da It~lia ..• Fora esta a solução

obtida por sucessivas gerações, ali mesmo. no RiO G~;ande
do Sul, em Santa Catarina e ito Paraná. E esta deveria ser
também a solução para os minifundiários de Tenente Póriela.
Não re$tavam mais terras disponíveis- para cOlonização
no Rio Grande do S~l, E..r;;~. fqr.çoso procurar terras mais ao
norte para as duas mil famílias excedentes, que deveriam .s;air
de Tenente POrtela.
Era a época dos .. programas de impacto" do Governo
Médici. Um deles, o Proterra, pusera em curso-projetes de
crédito fundiário parà aqUisição de terras por pequenos agri·
cultores na Região Amazôitica.
-·
Com esses recursos do ·c:rédito fundiário, foram adquiridos 40 mil hectares de terras no muniçípio de Barra do
Garças, na região leste do Estado do Mato Grosso. Em 1972,
chegavam de Tenente Portela as primeiras 8.0 fam"ílias de colonos, que acamparam em barracas no meio do cerrado, a 300
quilómetros de Barra do Garças, a cidade mais próxima.
Iniciava~se, dessa forma, o projeto Canara:na, que deu
origem à Cooperativa Agropecuária Mista Canarana Ltda.
- a COOPERCANA da região leste do Mato Grosso.
Novas levas de colonos foram chegando nos anos seguintes, e com eles apareceram as estradas, as agrovi1as, as cidades
e o progresso. Novas técnicas foram introduzidas, e a produção
agrícola deu grande impulso à economia e ao desenvolvimento
de todo o leste do Estado do Mato Grossa. A Coopercana
é hoje uma das maiores fontes de arreca<jação de !CM e
é responsável, sozinha, por 10% da produção agrícola do
Estado.
Em quase 20 anos de colonização, a Cooperativa já asseri:.
tou cerca de 4 mil famílias de colonos em mais ·de 1 milhão
de hectares. Constitui, dessa forma, o inethor exeinplo, riO
Brasil, de assentamento rural não especulativo feito pela iriiciativa privada.
.
Em 20 projetas de colonização, a CooperatiVa vem desenvolv~ndo moâernas técnicas de produção agrícola em áreas
de cerrado. Produz. soja, arroz, niilho, desenvolve pecuária
de corte e de leite.
.-c ~
·.
__
A s'ua capacidade de armazenamento é de aproximadamente 300 mil toneladas de grãos. O_s arma_i_é.ils est~o situados
estrategicamente em todos os municíPiOs de sua: área de atua.
- . . ..
..
.
ção.
Para dar maior apoio logístico aos colonos, a Cõoperativa
mantém usina de calcário, usina de beneficiamento de arroz
e uma fábrica de rações e concentrados, além de co01ércio
de peças implementas agrícolas; e de produtos veterinários
e gêneros alimentícios, para abastecimento dos colonos.
Incentiva entre oS associados uma produção diversificada,
como fruticultura e outras culturas perenes; produção e indus-
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trialização de mel d~ abelha, derivados de frutas ·e produtos
suínos.
Está inidando projetas de aproveitamento integrado de
micrOhacias e -de irrigação, Coill O objetivo· de aproveitar melhor a capaéidade -de trabalho dos associados e os equipamentos.
Opera uma pequena central hidrelétrica e mantém uma
estação de piscicultura.
Conta ainda com um centro de treinamento e tecnologia
rural, um moderno laboratório de sementes, campo·s experimentais, um departamento de comunicação e uma central
de computação de dados.
_-· ·- .. .
.
Hoje, a renda bruta de um associado da Coopercana
equivale a 7.222dólares, e sua re9Pa líquida, excluída a depreciação do capital empregado, é: de 3.774 dólares, Duas v:ezes
mais que a renda per capita do brasileiro.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, a Coopercana tem hoje
um papel importante na economia do Estado do Mato Grosso.
É, sem dúvida algum~, a maior cooperativa do Estado, e
um fator determinante do. desenvolvimento regiOnal. Nesse
sentido, ela tem substituído, com grandes vantagens, o papel
do Estado. e servido como agência de fomento ao desenvolvimento.
A sua atuação mar~nte no processo de desenvolvimento
do Estado do Mato Grosso, nas_ duas últimas décadas, não
passou desperce.bida de outras agências de desenvolvimento;
nacionais e estrangeiras, como o Departamento Nacional de
Cooperativismo e Desenvolvimento Rural, do Ministério da
Agricultura, e o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento.
- Em convênio, esses três organismos estão financiando
o Projeto Novas Fronteiras, do qual a Coopercana foi convidada a participar comó coopéi:"átiVàumestra". O projeto vi~a
a tirar da situação de estagnação económica_ cinco ou seis
coopera1ivas agropecuárias do Estado de Tocaritins.
Como -cooperativa· "mestra", cabe à Coopercana transferir conhecimento técnicO,·organizatívó e· ge-rencial ___;finan~
ceiro, juntamente com a sua'exp'eriên:cia de desenvolvimento,
para aquelas cooperativas de menor êxito.
Com esse objetivo; a Coopercana busca financiamento,
fórmula e executa projetes de investimento que assegurem
o fortalecimento da estrutura. econó.mica daquelas cooperativas, de maneira que possam dar um "salto" de desenvolvimento. Ou seja, pasSar de uma economia estágnada e pouco
diversificada, para uma economia diversificaâa, que inâus~
trializa e comercializa su_a produção, com vantagens económicas e ménóres riscos.
.
Amplia-se, desSa .forma, a 'sua área de atuação como
agênCia de fomentO aQ desenvolvimento, atingindo, agora,
não. apenas .o Estado de Mato Grosso, mas também o de
Tõcaritiris. --- --·-- -·--- ------------- --- ---Srs. Senadores, ;:t,agricultura éuma atividade económica
de altos riscos. AOS o-riscos climáticos coino ·seCas ou -chuvas
excessivas; à incerteza do mercado financeiro quanto ao fina~
ciamento do custeio das lavouras; à instabilidade dos preços
_no mercado _dos produtos agrícolas, acrescente-se, no Brasil,
o "risco goveit:to", com seus repetidos pacotes económicos
e políticas agrícolas pouco favoráVeis ao. homem que, penosamente, produz alimentos.
Por conta desses riscos, os agricultores associados e a
própria Coopercana, por conseqüência, passam por um dos
momentos mais dramáticos da sua história. Os custos financeiros fixos são superiores à capacidade de gerar recursosx
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o que resulta numa crise de liquidez e numa grada ti va corrosão
As soluções para essas adversidades estão sendo buscadas
do património líquido da emp-resa.
- - com pertinácia, dentro da tradição e do bom conceito que
A~ causas dessa situação fogem ao controle do gerencia- a Cooperativa desfruta na socie_da~e.
menta da Cooperativa e resultaram basicamente de "riscos _ ~-curto prazo, as dívidas da empresa estão sendo renego- - -- -- ciadas de fonna compatível, em termos de valores, encarg9s
do governo", tais como:
-a política de con_trol~ fisc~l do Governo Federal, que, e prazos. com o fluxo de caixa._Busca-se garantir recursos,
objetivando zerar a Inflação, criou problemas ·cte ~.:omercía- preferencialmente, através do sistema de repasse, para que
Iização de safras, com grande prejuízo para ·os ·produtores-- os 4grjcultores associados possam cultivar as suas lavouras.
-· ·
-A médio prazo~ a Cooperativa empenha-Se na dive~ifirurais em todo o País;
- a queda brusca dos preços· de produtos agrícolas nQ_ cação da produção agropecuária,_l].oje ainda muito centrada
mercado internacional, sObretudo da soja, aliada a urna poli- em grãos, sobretudo em soja. Parte para o incentivo da pecuática de preços mínimos irreal, que levaram os_ produtores à ria de corte e de leite, do cultivo do algodão, suinocultora~.
inadimplência;
- frutas e hortigranjeiros.
- a escassez- âe recursos e te tardamento no financiaParalelamente,_ investe na agroindústria b~n~ficiadora da
menta das últimas safras, que motiVaram a··aini:iliUfÇâO- da-- produção agrícola, como moageril de soja, beneficiamento
área plantada e a queda ~a produ!ivid~~e; __
_de arroz e milho e derivados de suínos.
- o fina!lciamento complementar de insumos;como-aduA meta _é aproveitar· todo o poterici::ll- da_ mão-de-obra
bos e sementes, feito p~!a Cooperativa â base de_gpca, nos çlas famflias dos_.assOdádos, da terra e dos equipamentos,
últimos anos, que r~ultou em prejufzo_porCl_ue, <;Jad~s as dtfi- hoje -;:tinda-inuifo ocio·sos no período de entressafra.
E Os fnitcis de tanto denodo e persistência não se fazem
culdades d~ comercialização e a frustração -de safra, muitos
cooperadOs não puderam pagar seus débitos;
esperar. No momento, está sendo negociado com o Banco
-e, por fim, no Sêgundo semestre de 1990, a política
do Brasil um programa de consolidação da totalidade dos
débitos da Coopercana, de modo que ele se torne o seu único
governamental, que visava ao enxugamento monetário do
mercado e pretendia estabelecer zoneamento agrícola mais credor.
O valor pleiteado para a consolidação da dívida é de
próxima dos grandes centros e com menores custos de trans. porte, sinalizando, com cortes de subsídios, para a inconv_e- ª·5 bUbões de cruzeiros, para cobrir todos os débitos da Cooniência de atividades agrícolas tradicionais Í"Jo_ Ce_i,trO_-OCste; perativa.
especialmente em Mato Grosso. As garantias oferecidas são formadas pela totalidade do
As conseqüências desses desacertos na política gl:v_ernapatrimônio da Coopercana, avaliado em 12,4 bilhões de crumental para a Coopercana e para o leste do Mato GrosS_Q zeiros~não po:deriam ser píd!es.- - --~~- As condições são bastante favoráveis, com carência de
Apontamos aqui algumas dessas conseqü-êncüis mais gr~- um ano, para pagameiHo em cínco anos -de forma compatível
com _o fluxo de caixa apresentado no período que vai de 1991
ves: =as atividades de colonização, ~m dos su~tentá_cul~s d~ ao ano 2000 ·
Coopcrcana, fiCaram totatmenf~ pafalisadas, pois. ning~ém
Com isso, prevê-se a retomada das atividades económicas
· . ui
da região leste do Mato Grosso aos níveis de 1988,_ no mínimo.
pretende investir onde o Governo diz que vai desestJ.m _ ar;
-houve uma redução geral em toda.s_~s atividades_econ<JNo dia 29 de agosto último, a Coopercana assinou urna
Declaração de Compromisso com o Ministério da Agricoltui-a,
micas da região. As vendas dos ~upermer~dos, lojas d_e_pc;_ç~s através do Departamento Nacional de Cooperativismo e Dee implementas, de produtos veteri~á~os, rações,_ ca~cán? e senvolvimento Rural, e a Secretaria de Agricultura do Estado
outros caíram em 70%. Isso constnbum para matar madtmdo Mato Grosso, Visando oferecer apoio técnico, financeiro
.
Ple"nci·a dos produtores assoc,·ados no primeiro semestre deste ~ administrativo para realizar o diagnóstico d a situação
e elaano.
-boração de um plano objetivando uma plena recuperação.
Por fim, -os produtores -que haviam comprado terra no_s
Sr. Presidente, Srs. Senadores, enquanto -o desalento e
novos pr-ojetos de colonização, co~ o preço da terr? fixado a apatia tomam conta de vastos setores da sociedade_ brasileira,
em sacas- de produtos agrícolas, vtram-sc sem crédito para criando um clima psícossocial propício â paralisia e à estagnaplantar e sem produção para saldar seus débitos com a Coope- ção; enq-uanto muitos cruzam os braços diante das atuais difi:.
rativa.
culdades por que atravessa o Pafs, vale tornar patente a todos
Dentro dessa conjuntura de extrem":s dificUldades, os o exemplo daqueles pioneiros, que procuram soluções corajoassociados da Coopercana, cotn a rn_~smã fibra dos pioneiros sas e renovadas para os seus prOblemas, com o mesmo denodo
de há 20 anos, estão apostando na superação da crise atual. de bá 20 anos, quando deixaram r;s pagos do Sul e vieram
Para isso, a Coopercana foi buscar junto aos bancos recursos armar suas barracas no meio dos cerrados do Centro-OeSte;
para poder enfrentar suas dificuldades.- -·para aqui recomeçar nova 'vida e plantar a semente do proMas, desgraçadamente, Srs. Senadores,_ a inten~a busca grcsso ·e do dcst;::nvolvimento.
de recursos em 1990 coincidiu com a brutal elevação dos juros,
Por isso, Srs. Senadores, apoiamos os pleitos daqueles
fruto, mais uma vez, da polftica econômic3. adotada pelo Go- pioneiros corajosos junto ao Banco do Brasile outras instituivemo Federal.
ções~gc:>:-\:r-ernamenla1s e _priva~as, para que p9ssam superar
O relatório do Conselho de Administração da Coope- as suas-a_tuais dificuldades.
.
rativa, do exercício de 1990, aponta uma redução da receita
O ~j"~do do -Mato Grosso precisa da vitória daqueles
de 50%, comparando-s(! com 9~ valo~es d~ 1989. Ao mesmo pioneirOs; para que sinalize a retoma-da de suas atividades
tempo·, os encargos financeiros sobre a receita, nos mesmos econômicas: E o Brasil precisa do exemplo de slla coragem
períodos, pularam de 30 a 54%. Dessa forma, o patrirnônío e denodo, diante das atuais dificuldade~: qu-e nos deprimem
líquido da empresa está sendo corroído de forma assustadora. e desãlentam.
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Que valha para toda a sociedade brasileira o exemplo
dos associado::; da CooperatiVa Agropccuàfíã MiSta de Canarana, na região leste do Estado __de _Mato Grosso.
Era o que tínhamos a dizer. Muito obrigado pela atenção.
(Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha De.-.i) ,...- Concedo a palavra ao nobre Senador Lourival Baptista.
O SR. LOURIVAL BAPTISTA (PFL - SE. Pronuncia
o s_eguinte disCurso.) -Sr. Presidente, Srs. Senad~r~s, recebi,
com satisfação, a visita de um grupo de cerca de 80 alunos
e alunas do Colégio Militar de Brasília, que na ocasião realiZavam uma excursão educatíva pelas dependências do senado
Federal, sob a coordenação do Major Cláudio Shora Rosty.
A convite de nossa Secretaria de Relações Públicas, em
comum acordo com a direção do Colégio Militar, fiz para
os referidos alunos uma breve palestra sobre os pe~igos dos
vícios, em espcdãl, sobre o vício do fumo, dentro de uma
ótica didaticamente voltada para jovens como eles, que devem
ter como princfpio-de Vida -a saúde do corpo e da mente.
Sr. Presidente, Srs. Senadores causou-me excelente impressão c disciplina, o comportamento, a aparência,~ ~presen
tação, o relacionamento e o espírito de companhemsmo do
grupo que me ouviu de forma atenciosa, interessada e partici-·
~~-

-

-

E, realmente, Sr. Presidente, os Colégios Militares de
nosso País se colocam entre as mais importantes e tradicionais
insfihiiçõCS educativas do Brasil c profundamente incorporadas ao nosso sistema de ensino. Pelo conceito de que desfrutam em nossa sociedade, desempenham um papel valiosíssimo
à educação da mocidade, à cultura, ao_ ensino de civismo,
de disciplina, responsabilidade, desporto e, em resumo, o
preparo para a vida, o trabalho e para o exercício da cidadania
da boa convivência social.
_
_
Na ocasião, Sr. PreSidente e Srs. Senadores, falei-lhes
sobre as .doenças e os óbitos do fumo, os custos financeiros·
do vício, as campanhas que estamos desenvolvendo para erradicação do tabagismo e a importância dos jovens cultivarem
os estudos, os desportos c a saúde.
__ ··--·
_- E, finalizando, Sr. Presidente, manifest_eí-lhes a advertênciade que a saúde mal cuidada é como a fortuna mal administrada, um dia acaba. E fiz uni apelo para que não fumassem,
porque os vícios não__são- vJi'tudcS dos -ganh3dõres, dos cam.__peões, mas sim um defeito- dos perdedores.
Desta tiibuna do Senado Fedcr:al envio os mçt,IS cumprimentos e as minhas congratulações ao COmando, à Direção
e aos professores do Colégio Militar de Brasília pelo importante trabalho educacional que vêm desenvolvendo em benefício da formação e do encaminhamento educativo e profissional da mocidade brasiliense.
Peço, Sr. Presidente, a transcrição COQl o meu pronunciamento, do texto da palestra que fiz para o referido grupo
de alunos do ColégíO Militar de Brasília.
DOCUMENTO A QUE SE REF.ERE 0 Sk. LOURIVAL BAPTISTA EM SEU DISCURSO:
..
Caros alunos do Colégio Militar de Brasília e ilustres
professores que os acompanham nesta visita às dependências
do Senado Federal, sob as ordens do Major Rosty.
Participo com riüiiTã satiSfãÇãO deste eii_Cõntro, desta reunião com vocês, jovens estudantes de uma das mais importantes e tradicionais iristituições de ensino do Brasil, original:
mente ligada ao ExércitO nacional e profundamente incorporada ao sistema de ensino de nosso País. ·
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Os Colégios Militares são, pelo conceito de que desfrutam
em nossa sociedade, um verdadeiro monumento à educação
da mocidade, à cultura, ao ensino de civismo, de _disciplina,
responsabilidade, comp-anheirismo~ desporto e preparo para
a vida, o trabalho , principalmente, para a convivência social.
__ Vocês pode_m ter justificado orgulho de pertencerem ao
Colégio Militai de Brasilia, entre os Outros Colégios da rede
nacional, possivelmente o mais noyo, mas uma instituição
que, desde o início; já encaminhou nos estudos e na vida
um imenso contingente de jqvens brasilienses, alguns já formados por nossas universidades e outros que, seguindo a carreira
militar, já estrearam em nossos q~adros de oficiaiS de nossas
Forças Armadas.
Uma das filosofias que norteiam a instituição a que vocês
pertencem, como aprendizes do saber, é a cultura sadia do
corpo e da mente, a cultura da saúde física e mental, a competitividade, a lealdade e, principillmente, a discíplina sem vícios,
pois os vícios, que são hábitos que escravizam .a ~ente e
o corpo, não são características dos ganhadores, dos campeões, mas, sim, um sintoma dos grandes perdedores.
Meus caros jovens,
...
os que se preocupam com o futuro do nosso Pais, com os
destinos de nossa mocidade,_os que se _preocupat:n! como seus
pais e Illestres. com o futuro de vocês, com a felicidade de
nossa juventude, vivem alarmados cOm -os terríveis flagelos
de nossa época: o tóxico, o alcoolismo e outros vícios qüe
-aprisionam os jovens, como 6 cigã:ITo~ por-exempJ.o.- - -Fui convidado para vos falar sobre o tabagismo, termo
técnico que e-stá relacionado com- todos os vícios do fum"o:
cigarro, charuto, cachimbo e outras preferências. Tem gente
no interior, por exemplo, qUe mastiga fumo, como Se masca
chicletes, que certamente não atrairia a tentaÇão de jovens
como vocês.
•. Aos jovens, espeCialmente os incautos e desavisados, que
__esbanjam saúde,_ coragem, vigor e valentia, fuma~ jJOde- até
parecer um charme, uma demonstração de independência,
masculinidade e elegância.
-Fumar dá inspiração, chama a atenção das meninas, ajuda
a arranjar namoradas etc. É Q que pensam.
Isto é uma tremenda_bobagem, um terrível erro.
Eu também já fui criança, já fui jovem como vocês.
_
Hoje eu já tenho mais de 30 anos e vos falo com a autori:
dade de médico formado pela famosa Faculdade de Medicina
da Bahia, de Presidente do GrUpo Assessor para o Conttole
do Tabagismo do Ministério da Saúde e com a afeição ôe
pai e avó.
Ao longo da vida, o fumo adoece, debilita e mata, mata
com a_ m_ais terrível das mortes: o câncer de pulmão e de
outros órgãos, _e o_enfisema pulmonar, que mata pela progressiva -incapacidade -ae se reSpirar, impedinP,o o pulmão de absorver oxigénio.
- Entrei para a campanha nacional contra o fumo quando
testemunhei um a:ritigo colega de _ÇÇJ!égio que conhecí menino,
como_~ mais jovem de Você_s, e, anos _depoiS, quando o reen~
c;ontie.i, ele já estava tão irreconhecível_que quase_ não me
reconheceu. QU~tid_o seu fil!"to !he disse quem eu era, ele,
chorando e asfixiado, pediu-me que lhe desse v_eneno ou um
r~vólver, porque já não aguentava mais sofrer com falta de
ar.
Eu-, como médic_o, que já praticara muitas operações,
enchergava, naquele momento, os seus pulmões totalmente
obstruídos pela nicotina, o alcatrão e os resíduos da fumaça
dOs cigarros que fumou.
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Já houve quem falasse com conhecimento e autoridade
Desde 1980, eu e um grupo de médicos, professores universitários, autoridades sanitárias e ex-fumantes, aliados a científicao: "O cigarro é um cilindro de papel que tem cãncer
cientistas nacionais e estrangeiros, liderados pela internacio- no meio, uma brasa numa extremidade e wn idiota na outra".
Eu, penalizado deste fumante, não dii"ia idiota, diria "um
nalmente respeitada Organização Mundial de Saúde procuramos conscientiZar a· população .so_bre os terríveis males do coitado".
Ah, sim! Ia me esquecendo de uma advertência imporfumo.
Nos Estados Unidos mais de 35 milhões de pessoas deixa- tante: o cigarro provoca rugas, envelhecimento precoce e,
ram de fumar e, aqui no Brasil, nos últimos 5 anos, mais o que é pior, com o tempo, provoca diStúrbios de impotência
sexual. Será que vocês sabem o que é isto? Se não sabem,
de-' 3 milhões deixaram o cigarro.
Só para ilustrar, gostaria de citar para vocês algun~ gados quem fuma vai saber.
_E, finalmente encerrando, lhes peço:
comprovados por reilõ'mados cientistas e organizações-_ espeNão fumem. Os vícios não são virtudes dQs ganhadores,
cializadas, nacionais e estrangeiraS, dadOs estes comentados
em profundidade por mais de 7.000 relatórios de pesquisa dos campeões, mas sim_ defeito __dos perdedores.
-Saúde mal cuidada é como fortuna mal administrada,
-- sobre o assunto:
um di3- acaba.
O fumo é responsável, em médi~, por: 75% dos casos
Sejam-Jovens e saudáveis. O Brasil precisa de vocês.
de bronquite crónica; 80% dos casos de câncer de pulmão
e de enfisema pulmonar; 25% dos casos de infarto do mio~
OSR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi)- Nada
cárdio.
·
mais havendo a tratar, a Presidência vai encer~ar os_-t_qtbalhos,
Na semana pas5:3-d_a__ estive em São Paulo, participando designando para a sessão ordinária de ãmanhã a seguinte
do 47"' Congresso da Sociedade Brasile_ira de Cardiologia, jun~
tamente com médicos e especialistas de saúde_ de quase todos
ORDEM DO DIA
os Estados.
REQUERIMENTO Ne 319, DE 1991
Na palestra que hi proferi, declarei o que já é uma verdade
Votação, em turno único, do Requerimento no 319, de
cientifiCamente _cOmprovada:
1991,
de autoria do Senador Esperídião Amin, solipitando,
"O fumo expõe o fumante em até nove vezes mais, com
relação ao não-fumante; de contrair infecções respiratórias nos termos regimentais, ã transcrição nos Anais do Senado,
agudas e crónicas; câncer de boca, laringe, esófago, pâncreas, da matéria publicada no Jornal Folha de S. Paulo, de 26 de
rim e bexiga, doenças circulatórias ou cardiovasculares, aneu- maio último, sob o título "Moscou enviava: 80% dos recursos
risma de aorta e derrame, pois o fumo conce-ntra mais de do PCB".
4.000 substâncias tóxicas, 60 delas altamente cancerígenas,
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
.. .
N' 2, DE 1991
além de elementos radioativosl que fazem com que o fllrilante
de 30 dgarros diáriqs receba o correspondente em radiação
Votação, em primeiro turno, da Proposia de Emenda
a 300 radiografias, o que é um absurdo, uma estupidez.
à Constituição n" 2, de 1991, de autoria do Senador Affonso
Ao longo _elo tempo, uma verdadeira Chernobil individual Camargo e outros Senhores S..enadores, que dá nova redação
em conta-gotas.
ao inciso III do art. 155 da Constituição Federal.
Outra informação que--vocêS(,-recisam saóer: __ _
_ P!{OJETO DE RESOLUÇÃO N'6, DE 1991
O fumo mata no Brasil, anualmente, mais de 100 mil
pessoas. Segundo a Organização Mundial de Saúde, até o
Discussão, em turno úníco, do _"Projeto de -Resolução n9
ano 2000, 500 milhões de pessoas deverão morrer no mundo, 6, de 1991, de autoria do Senador Jutahy Magalhªes~ que
se urgentemente, não_ deixarem de fumar.
_dispõe sobre formalidades e critérios para a apreciação de
E o pior de tudo, é- que, no Brasil, ainda temos mais outorga e de renovação de.. concessão ou permissão de serviços
de 30_milhões de fumantes, entre os quais ·muitos joVens, de radiodifusão sonora e de sons e imagens, tendo
e, nos últimos anos, embora parcela significativa de homens
PARECERES, sob ri• 327 e 328, de 1991, das Comissões
tenha deixado de fumar, muitas mulhei"es paSSaram a fumar.
- de Constituição, Justiça e Cidadania, favorável, nos
Meus caros alunos do Colégio Militar de Brasília, estes termos de Substitutivo que oferece; e
são apenas alguns dados sobre a praga do tabagismo em nosso - Diretora, favorável ~o ~u~stitutivo oferecido pela Comissão
País.
de Constituição, Justiça e Cidadania.
Acrescento ainda: o custo dos cigarros fumados no Bi"asil,
O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi) - Está
que são mais de 160 bilhões: de unidades, dariam para acres- encerrada a sessão.
centar ã dieta alimentar da população, mais de 8 bilhões de
(Levanta-se a sessão às 17 horas e 50 minutos)
litros de leite ou 8 bilhõe_s. de pães, quando sabemos que,
infelizmente, milhares de brasileiros ainda morrem de fome,
DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR.
ou com ela convivem diariamente.
EDUARDO SUPLICY NA SESSÃO DE. 24-9-!991,
E encerrando, depois de pedir que reflitam sobre estes
E QUE, ENTREGUE Â REVISÃO DO ORADOR,
dados, que reflitam sobre_ o horrível flagelo dos maléficios
SERIA PUBLICADO POSTERIORMENTE.
do fumo, que pensem no· rtiã:l que o cigarro proVoca na saúde
O SR. EDUARDO SUPLICY (PT - SP. Pioriuncia o
das pessoas que fumam e na saúde das pessoas que .respiram
esta fumaça do ambiente, jamais adquiram este abominável seguinte discurso. Sem revisão do orador_)- Sr. Presidente,
vício que, hoje, além de anti-higiênico é caforia, e se fumam, Srs. Senadores, costuma-se dizer, quando se tem inteira conmesmo às escondidas, deixem esta bobagem, sejam inteli- fiança numa pessoa, que somos capazes de "colocar a mão
gentes e cuidadosos com o qT.u! na· vida a _ge!l_te tem de mais no fogo por ela". Hoje, tipicamente, eu gostaria de dizer
o quanto "coloco a minha mão no fogo'' pela Prefeita Luíza
caro: a saúde e o bem-estar, físico e mental.

Outubro de 1991

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçlio II)

Erundina de Sousa, da maior cidade do Brasil, o Município
de São Paulo.

A Prefeita Lufza Erundina, exatamente em função- -de
sua extraordinária senectade, de _sua consistência de procedimento político e de propósitos, ela que nasceu em Uiraúna,
na Paraíba, de família humilde, ela que tendo muitos irmãos
e irmãs, dedicou-se, durante a sua vida, à causa do interesse
público, ela que, como uma vocação, até porque precisava
ajudar os seus irmãos enquanto estudavam, prefeíitf seguir
uma vida como solteira, ela que, enquanto professora na Universidade Estadual da Paraíba, foi perseguida e cassada em
seus direitos de Iecionar, resolveu nunca desistir _da_ luta e
resolveu ir para São Paulo. Quando lá chegou, em 15 de
janeiro de 1971, decidiu realizar um trabalho como assistente
social especialmente nas periferias, juilto à poptiláção mais
pobre, tendo sido também professora na Pontifícia Universidade Católica, nessa área de assistência -social. Tbrpou-se
importante líder de movimentos sociais junto ã popUlação
mais pobre e aos próprios funcionários públicos do_Município
de São Paulo, Como assistente social,lutou, em diverso~_ movimentos, por maior justiça e eqü"idade, em termos de remuneração, para os que trabalhavam no interesse públiCo. Tornouse, então, uma das maiores lideranças, vindo, assim, a se
tornar também uma das fundadoras do Partido do.s_ Trabalhadores; tornar-se vereadora muito bem votada na cic;l~de e,
em sendo eleita vereadora, numa bancada de cinco, dadas
a sua competénCia e o respeitO que granjeava entre seus própriOs 'éolegas e todos os demais Vereadores, quando a Câmara
Municipal tinha 33 vereadores, tornou-se Líder da Bancada
do PT. Ela que, por sua determinação e por suas qualidades,
se tornou depois Deputada estadual e, como tal, foi eleita
por seus pares Líder do PT na Assembléia Legislativa de
São Paulo. Por dois anos, realizou um trabalho excepcional
e, após renhida e democrática disputa travada com o então
pré-candidato Plínio de Arruda Sampaio, quando participou
de mais de cinco debates realizados em prévias efetuadas coin
cerca de dez ·mil pessoas, acabou se_ndo_ escolhida candidata
a Prefeita de São Paulo em 1988. Ela que disputou com fortes
candidatos como, Paulo Salim Maluf, do PDS; José Serra,
do PSDB, e outros, acabou tendo consagradora vitória. Muitos à época não acreditavam, mas ela deu um exemplo de
determinação e de garra. Mostrou o que é acreditar em seus
propósitos e ideais. A Prefeita Luíza Erundina de Sousa foi
eleita de maneira consagradora, e foram muitos os que passararo a reconhecer suas qualidades excepcionais.
Nesses doiS" anos e sete meses de mandato da Prefeita,
Luíza Erundina de Sousa, se há uma coisa que qualquer daqueles que a conhecem, que com ela conviveram e tiveram a
oportunidade de observar seus passos, atitudes e valores, jamais questionou é a sua seriedade e honestidade de propósitos
e de ação, particularmente quando administrando a coisa pú"blica.

O Sr. Ney Maranhão- V. Ex~ me permite um aparte?
O SR. EDUARDO SUPLICY- Com-a maior honra,
Senador Ney Maranhão, mas pediria a V. Ex~ que espera-sse
um pouco, porque eu gostaria de relatar agora o âfnago daquilo que me trouxe à tribuna.
O Sr. Ney Maranhão- Com muito piãZer.O SR. EDUARDO SUPLICY - É exatamente a ameaçª
que paira sobre a Prefeita Luíza Erundina de Sousa, diante
da decisão do Tribunal de Contas__do Município, pela qual
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os citlco ConSelheirOs resolveram dar um parecer reprovando
ascontasde 1990, numa atitude, cOmo quero aqui d~monstrar,
tipicamente política.
· -Nunca o Tribunal de Contas adotou tal tratamento, por
erros que tivessem cometido prefeitOs 3.ritefi(fif:S-âa cidade
de São Paulo. Essa decisão dos atuais Conselheiros do Tribunal de Contas do Município de São Paulo deu-se exatamente
por se tratar de uma mulher que veio do Nordeste, que é
do Partido_ dos Trabalhadores, uma mulher pobre, comprometida sobretudo com a população mais carente da cidade.
Alérri -Oeste motiVO~ há também o fato de haver o Partido
dos Trabalhadores realizado_ denúncias_ sobre procedimentos
e práticas do Tribunal de Co1,1tas do Município. Não apenas
o Partido dos Trabalhadores, mas todos os Partidos, pelas
suas lideranças, na Câmara Municipal de São Paulo, levaram
ao Procurador-Geral da República e, este ao_ Supremo Tribunal Federal, ação direta de inconstitucionalidade r_elativa àquilo que os Conselheiros conseguiram introduzir na Constituição
do Estado _de São Paulo, que, no parágrafo _único do art.
151, diz que se aplicam aos Conselheiros do Tribun~l de Contas do Município de São Paulo as normas pertinentes aos
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado. Com base
nisto, os Conselhefros atribuíram a si próprios condiÇões de
remuneração não condizente com a ConstittiiÇâo Federal, que,
no seu_ art. 37, inciso XI, dispõe que qualquer pessoa no
município não pode ser paga senão no limite daquela _que
é a remuneração do Chefe do_ Executivo, o Prefeito. Díz-o
inciso XI do art. 37-~aConstituição:
-- "Art. 37.

--·--·----.--··--···-·························
rela:_ção de
valores entre a maior e a menor remuneração dos servidores públicos, observados, como lim_ites msi.Ximos e
no âmbito dos respectivos poderes, os valores percebidos como remuneração em espécie, a qualquer título,
por membros do Congresso Nacional, Ministros de Estado e Ministros do Supremo Tribunal Federal e seus
correspondentes nos Estados, no DistritO Federal e
nos Tertitófios, e, tios Municípios, 'os valores percebidos como remuneração, em espécie, pelo Prefeito".
Ou seja, oS Coilselheiros do Tril?unal de Contas dQ Município, pagos pelos cofres municipãiS, pelo inciso XI do art.
37 jamais poderiam perceber remuneração maior do _que a
do prefeito ou da prefeita da cidade de São Paulo_, Entretanto
resolveram atribuir- a si remuneração tal como a dos Desembargadores, Conselheiros no Tribunal de Contas no Estado,
pÓ r terem inseridO este artigo, presSiOnando os -D-eputados
estaduais constituintes para-isto.
Mas a Câmara MUnicipal, pela liderança de todos os partidos entrou com açãõ direta de inconstitucionalidade, n~ 346/90,
que está frãiriítando no Supremo Tribunal Federal. Em função
disso e de outra ação que vereadores da Câmara Municipal
de São Paulo entraram juitto- à ~rocuradoria-Geral da Rep,ública e ao Supremo Tribunal Federal é que se pode explicar
esta atitude, agora, dos Conselheiros do Tribunal de Contas
do Municípfo, contia a Prefeita Lufza Erundina de Sousa.
Quando em 20 de junho deste ano o TC rejeitou_ as Contas
de 1990 do Executivo, este resOlve_u solicitai pareceres de
especialistas de grande notoriedade e reconhecida isenção sobre os motivos apre·sentados para justificar aquela resolução.
Constituiu-se assim_ uma especie de Tribunal de Honra que
poÇe dar à opiniãO pública e à Calenda Câmara Mu!lidpal
todÓS esclarecimentos que se fazem necessários. Constituem

XI A lei fixará o liniite -máximo e

a
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este tribunal os Professores Modesto Carvalhosa, da Facul·
dade de DTrelto da USP, Luiz Carlos Bresser Pçreira e Y9shiaki Nakano, da Escola de Administração de Empresas da Fundação Getúlio Vargas, Eliseo Martins da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade da USP e o peri!O Auditor Antoninho Marmo Trevis-ao.
L Alegou o Tribunal de Cont~s que o Executivo descumpriu a Lei Orçamentária de 1990 ao deixar de corrigir
mês a mês todas as dotações sempre que a inflação ·medida
pela Fipe fosse inferior à inflação estimada por aquela lei.
Sobre este ponto os pareceres concluíram do seguinte modo:
PROF. MODESTO CARVALHOSA:
"No caso, além de não ser obrigada a Administração a reajustar as dotações orçamentárias mês a mês,
o certo é que prOcedeU de modo- correto. Realizou
atualizações periódicas, suficientes para estabelecer vaM
lares nominais adequados à tendência inflacíonária do
exercício, e, quando necessário, efetuou o congelamento que entrou em vigor em junho de 1990 e condUziuà expedição do Decreto n' 29.416190. O resultado da
execução orçamentáiíã n-ão- sofreu q1:1alquer âlteração
e, de mais a mais, em riada, absoTutã.mente em nada,
o procedimento do Executivo compromete a probidade
da Administração." \p. 38)
·
EX-MINISTRO E PROF. LOIZ CARLOS BRÉSSER PEREIRA E PROF. YOSHIAKINAKANO:
"Nestes termos, a interpretação dada pelo TribuM
nal de Contas de que as despesas deVeriam ser obriga toM
riamente corrigidas mês a mê~ parece inapropriada.
Na verdade, se es~~ _r~gra de(~ndid::t pelo Tribunal de
Cõfitãs tivesse sido adotada o !imite de despesas terse-ia elevado substancialmente em alguns meses do ano
de 1990. Como a autorização de despesas é de difícil
reversão o déficit pOderia ter sido, afinal, maior." (p.
7)
"Em res-umo, o procedimento usado pelo_~Execu
tivo Municipal foi o de Corrigir O orçamentQ, tanto
iriícialmente quanto. em maio de 1~90,. pela média da
inflação projetada, mantendoMse, em seguida, o valor
do orçamento constante. Esse procediinento garantiu
afinal que o ·valor orçado corrigido para o final do
exercfcio (Cr$251.644 milhões) ficasse abaixo do valor
que esse orçattLento- teria se tiveSSe cõrrigído mês a
mês (Cr$254.079 milhões). Em quatro meses (maio,
setembro, outubro e novembro) o orçado efetivo ficou
acima do orçamento potencial mês a mês, mas afinal
a correção orçamentária foi cons~rvadora. Mas é fundaM
mental lembrar que aquele valor de Cr$251.644 milhões
até novembro e de Cr$255.100 milhões para dezembro
foi considerado pelo Poder Executivo como limite supeM
rio r de despesa. Na realidade o valor da despesa efetivaM
mente empenhada atingiu Cr$242.540 milhões, portanto, abaixo daqueles dois limites -estabelecidos." (p. 10
e 11)
DR. ANTONINHO MARMO TREVISAN:
"A atualização das dotações orçamentárias pode ser
realizada pelo Executivo, mas t_al atualização não preM
cisa ser (até por que·stões operacionais)"de forma merisal.
A referência aoS índices me.nsais coristarites na Lei
n" 10.012189 fazMse porque esta é a forma uSUal de acom-
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panhamento dos preços numa economia como a nossa,
com elevadas taxas de inflação, cuja atualização pode
e deve ser periódica, mas não necessariamente mensal.
·
A redução do orçamento "sempre que a inflação
mensal efetiva no mês for menor que a estimada" também não necessita ser feita no mês em que se verifique
esta taxa, mas pode ser realizada quando o saldo acumulado do índice de_ preços tornarMse inferior ao preM
vis~o.

Não procede neste aspecto. portanto, o parecer
dp TCM. Sua interpretação deve resultar de leitura
eXtremamente rígida do constante ria Lei n<:> 10.812/89,
conclusão esta, incompatível com a realidade econôM
:mica nacional e com as necessidades de gestão finanM
ceira da Administração Pública." (p. 7)
2. Alegou também o TC que a atualização monetária
do Qrçarriefito, procedida pela Prefeitura, não respeitou o
limite H_da efetiva arrecadação ... do que resultou um déficit
ilegal. .. " Afirma o Tribunal que a Lei Orçamentária foí desM
Cumprida pelo fato do Executivo ter emitido "créditos supleM
meritares eSpeciais por excesso de arrecadação.• que não houve
nenhum momento da execução orçamentária". A este respeito
o("parece!es cOnsideraram o seguinte:
DR. ANTONINHO MARMO TREVISAN:
-" ... o déficit observado pelo TCM de Cr$44.451
fuilhões decorre da comparação equivocada entre o
OP-90 originalmente fixado emCr$197.243 milhões e
a receita arrecadada de Cr$186.372 milhões ... Convém
ressaltar que déficits de previsão são fato comum em
uma economia inflacionária, pois em geral temos:.
Receita (fixa em termos nominaiSJ (-) Despesa corrigida
( =) DéfiCit de previsão
Este déficit, no entanto, é usualmente coberto pelo
excesso de arrecadação.
Para o caso em questão, deve-se lembrar também
que, a exemplo de outros Balanços municipais, mesmo
do Município de São Paulo, os cálculos que melhor
refletem a realidade sãÇ> aqueles efetuados com o uso
dos números- realmente levados a_ __e:fe:itQ e não sobre
a previsão.
Dessa forma, temos:
Receita Arrecadada
(-) Despesa realizada
136.372
242.540
56.168
Déficit
DeveMse notar, porém, que houve uma quebra ~e
Cr$58. 789 milhões de recursos de operações de crédito,
comprom_issadas mas não realizadas, o que, se descontado do déficit, resultaria em uma execução orçamenM
tária equilibrada. Como pode ser observado a seguir:
Receita realizada
(-) Saldo de operações de
Crédito previstas,
mas não realizadas
186.372
~58.789

245.160

( =) Total
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E claro o demonstrativo de que: não por falha
da adminístraÇáõ municipal, mas sim por motivos
alheios a seu controle (operações de crédito não realizadas), ocorreu a situação de déficit." (p. 11 e 12)
"Dentre as receitas, de competência d() Município
arrecadar, verificou-se de fato Um significativo excesso
de arrecadação ao se compararem:
Receitas Correntes
Orçado·
Cr$123.097 milhões
Realizado
Cr$169.642 milhões
Excesso
Cr$ 46.545 milhões
Este excesso, ress'alte-se, foi obtido ao longo do
período apesar da }tecei ta Orçada já incorp()rar significativa previsão inflacionária, sinalizando que tanto a
inflação foi eitremãmente elevada, com() também hou_ve grande esforço arrecadail<ir'ctaPMSP.
Deve-se lembrar que este excesso de arrecadação
nas receitas correrltes, receitas sobre as quais a administração municipal tem, relativamente, maior controle,
amenJzou em muito os efeitos sobre o orçamenoto da
não efetivaçãO-das Operações de Crédito previstas, legalmente autorizadas mas não concretizadas~" (p. 13)
PROF. BRESSER PEREIRA-E PROF"NiÜU.NO

de restos a pagar: o quanto foi gasto acima da arrecadação fiscar e não financiado regularmente (dÍvida autorizada e contrafda). (p. 17 e 18)
"É preciso acrescentar que o critério Contábil de
déficit de execução utíHzado no balai:I_ço d_o exercício
de 1990, não exprime corretamente o fenômeno econômico do déficit público. Do ponto de vista econômico
existe déficit se a despesa global (incluindo o pagamento de juros, mas excluindo a amortização da dívida)
for ~paior Çlo que a arrecadação corrente (excluindo
portanto operações de crédito). (p. 20)
"Utilizando-se este conceito de déficit; estimado
pela variação real da dívida global (fundada e flutuante), conclui-se que, no exercício de_ 1990, a Prefeitura
do Município de São Paulo não incorreu em déficit
operacional. Pelo contrá;rio, apresentou um superávit
público." (p. 21)
PROF. ELISEO MARTINS
"Apenas na forma não se efetuou o que _seria de
se esperar: não ocorreu a formalização da aplicação
das quotas de regularização pelas vias fOrmaíS do decreto. Mas o relevante é que o objetivo da lei foi alcançado:
a partir das medidas administrativas a Prefe-ilui'a efetuou a devida redução (mais do que devida, à época)
das dotações orçamentárias e conseguiu conter seus
ges!os no ano de 1990. Efetuou esse c_orte mediante
congelamento, conge~amento esse que_abrangeu inclusive as dotações do Tribunal de Contas e _da Câmara
Municipal, portanto, com conhecimeitto de todos. A
formalização final só acabou ocorrendo no final do
exercício quando acabou ficando fixada a dotação orçamentária de Cr$256 bilhões.
Mas há outro fator importantíssimo a ser levan. tado. A principal causa do déficit público em 1990 foi;
--sem dúvida alguma, não um problema de atualização
orçamentária incorreta (o que não houve), mas sim
a violenta redução das operações de crédito. Havia
uma previsão dé Cr$72,1 bilhões nessa niodalid3.de de
receita, enquanto que a prefeitura, sofrendo inclusive
todas as restrições de crédito impostas pelo Governo
Federal, conseguiu transformar em realidade Cr$13,3
bilhões.
- Só nessa diferença ocorreu uma entrada de caixa
a menor de Cr$58,8 bilhões. E o déficit orçamentário
foi de Cr$56,1 bilhões. Assim, o grande drama_esteve
nesse item do orçamento em 1990.
Resumindo, a Administração Municipal foi efeti~
vamente preCavida na elaboração da"s a-tualizações e acabou chegando, ao final do exercício, com uma despesa fixada inferior iilchisive aOs própriOs valores calculados pelo Tribunal de Contas -dO-Município."
3. Outro motivo- apresentado pelo tribunal para
a rejeição foi "a ausência de prestaçã-o de contas, representada pelas inúmeras auditorias não permitidas, por
força de portaria da Senhora Prefeita, absolutamente
inConstitucio-nal..-.-,' A este respeito,-o parecer do Prof.
-Modesto Carvalhosa conclui:

"De fato, a Lei n' 4.320 de 17 de março de 1964,
que rege a elaboração e controle dos orçameritos e
bala~ços, estabelece no seu art. 43 que a abertura de
c:éd1tos suplemen.tares e especiaiS âepende da existênCia de recursos disponíveis. O parágrafo terceiro do
mesmo artigo estabelece por sua vez que:-"Entende-se
P?r exces.so de arrecadação ~ .. o saldo positivo das
d1fer_enças, acum~ladas mês a mês, entre a arrecadação
prevtsta e a realizada, considerando-se ainda a tendência do exercício."
'
. '
"Clarame-nte, o legislador ao acre-sceõtai' a última
expressão procurava dar uma flexibilidade ao executivo, uma vez respeitado o princípio básico da existência
~e re.curs~s disponíveis para ocorrer a despesa, permitmdo, ass1m, que se verifiquem déficitS -de execução
ou de restos a pagar." (p. 12)
"Isto significa que o excesso de arrecad"ação contém um elemento de previsão da futura arrecadação:
"A tendência do exercício" de que fala a Lei n9 4.320.
Esta flexibilidade tem sido admitida pelo Tribunal
de Contas do Município, que, nos exercíc1as ãiHeriores·
não iii~p~gnou as contas do Executivo pela existênci~
de déficit de execução. Se o critério de e.xigir que- a
despesa fique limitada estritamente à arrecadação efetiva houvesse sido aplicado nos exerclcios-anrétlõfe:if
os déficits verificados não seriam possíveis. O déficit
deveria ter sido sempre zero·. -como houve déficits de
execução nos exercícios anteriores e as coritai não foram rejeitadas. fica claro que o tribunal corretaffierite
não aplicou esse critériO estreito. o--C~itério nOrmal~
mente aplicado pelo tribunal, exceto no exercício de
1990, foi aquele no qual se consideram "as tendências
do exercício" no cômputo da arrecadação." (p. 13)
"O critério de ~êl'fcH de exeCução- adotado pelo
PROF. MODESTO CARVALHOSA:
Balanço Orçamentáno é puramente contábiL É simplesmente definido como a diferença entre a receita
"O que afirma o--parecer do Tribunal d~ Contas
inclusive receita de operações financeiras, despesa:
do Município é que a impossibilidade de realização
Trata-se, portanto, não exatamente de um déficit, mas de auditorias caracterizou a-ãuséncia de-prestação de
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contas. Mas, em verdade, inexiste relação lógica entre
(a) impossibilidade de realização de auditorias_- ato
do Tribunal de Contas e (b) prestação de contas ato do Chefe do Poder Executivo.
A eventual dificuldade de realização de auditorias
logicamen,te não poderia ter importado ou caracteriM
zado a alegada "ausência de prestação de contas". (p.
45)

Aliás, é preciso ressaltar que, porque o Tribunal de ConM
tas começou a fazer sensaCionalismo nas formas de visitar
unidades da administração,·a Prefeita houve por bem regulamentar a forma de como aquele órgão deveria fazer aquelas
auditorias. Nunca antes havia o Tribunal de Contas utilizado
a estratégiã de chamar a imprensa para f3.zer operações de
apuração. Só com a Prefeita do Partido dos Trabalhadores
é que iniciou o Sr.- Paulo Planet Buarque tal prática mas,
que acabou não sendo a principal questão.
4. O parecer do TC cita também como motivo "o descumprimento da Lei Municipal n"' 88110.340/80, que determina
exista diferença de 10% entre os fritervalos de Referências
e Graus_ dos padrões do Funcionalismo ~unlciPal. Sobre esta
questão os_ pareceres concluíram o seguinte:
PROF. BRESSER PEREIRA E PROF. NAKANO
"De fato, o ExecutiVo Municipal reduziu as diferenças entre os intervalos das referências para 5%.
Mas isto nãQ justificá ·a rejeição -da sua prestação de
contas porque esta não é uma lei orçainentái'ia, e o
Tribunal de Contas exarniiui a exec.uçâCi âo orçamento.
7

(p. 32)

• -

.

PROF. MODESTO CARV ALHOSA
"Daí se Verifica cjue o Tribunal de ContaS do Município apenas e tão-sOmente poderia, com fundamento
em descurnprirne:nto dos parágrafp_~ 19 e 2o do art. 79
da Lei Municipal n~ 10.430/88, recomendar _a rejeição
das contas da Administração MuQicipal, se esse descumprimento _Corisübstanciasse (a} tal atentado à probidade da Administração (b) comprometimentO -da guar-·
da e legal empenho dos dinheiros publicas ou (c) descumprimento d;t Lei do Orçamento.
Nada disso ocorrendo, a recomendação de rejeição
das contas fatalmente consubstanciará desvio de poder
do tribunal. (p. 48)
5. Fiiü:t.lmentc, o parecer do TC diz: ''Outro motivo
de rejeição das contas mais especificamente do Balanço é
a presença de números equivocil.dos nascidos da contabilização
errada de um empréstimo por anteCipaÇão de receitã. ... "Sobre
esta questão_os pareceres assim se manife'siam:
PROF. ELISEO MARTINS
"Para poder opinar sobre o caso concreto, temos
em mãos o Diário Oficial do Município de São Paulo
de 28-6-91, oilde o Tribunal de _Contas do Município
faz estampar, às fls. 81, cópia do doCumento que ensejou a contabilização da operação de crédito realizado.
Nele consta uma operação de crédito mediante
colocação de Letras Financeiras do Tesouro do Município de São Paulo, realizada em leilão ocorrido em
17-12-90, com prazo de 90 dias.
Por esse documento não há_dúvida que se pode
afirmar que esSa operação não_é de ante.cipação de
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receita, já que, pelo prazo consignado e pelo momento
ern que foi realizada, não seria pos·s1vel assim entendê-la. Pelo que consta nesse documento reproduzido,
a contabilização estaria correta como foi feita, óu seja,
como receita orçamentária."
Todavia, se considerarmos ·a ocorrência de equívoco de
alocação indevida da contabilidade, esclarece o PROF. MODESTO CARV ALHOSA, em seu parecer:
A irr~gularidade c~nsístente em contabilizar-se empréstimo por antecipação de receita como "receita orçamentária"
não configuroloi ato danoso ao património público. Não há
que cogitar aliás, _no cilso, de dã:nO" de- miitllurila espéCie ao
património público, menos ainda de dano decorrente de atuação desonesta de quem quer que seja, pressuposto necessário
à caracterização de improbidade. (p. 42) ·
O Sr. Humberto Lucena- V. E!'~ me concede um aparte?
O SR. EDUARDO SUPLICY '- Gostaria de ·conceder,
com muita honra, ao Senador Humberto Lucena, a oportunidade do seu aparte.
_ O Sr. Humberto Lucena- Ouço com atenção o pronunciamento de V. Ex~ e quero prestar-lhe solidariedade em meu
nome e no de minha Bancada. Pelo que V. Ex~ expõe, lamentavelmente trata-se de uma perseguição política movida pelo
Tribunal de Contas do Municípi.O~de São Paulo càntra a Prefeita Lufza Erundina, que é, na verdade, uma personalidade
bastante respeitada pela sua moral e política. Sei pOrque a
conh~ço dos tempos em que viveu na Paraíba, atuou em Campina Grande, e corno bem lembrou V. Ex~, pela sua de_stemida
posição contrária ao autoritarismo, fó1, -inclusive, penaliz3.-dapelo regime militar. A Prefeita Luíza Erundina, pelo que
tenho lido na imprensa, vem realizando urna administração,
pelo menos, austera em São Paulo e náo merecia, portanto,
esse procedimento do Tribunal de Contas de São Paulo, no
seg_tido da rejeição das suas _cont?s. Espero que essa decisão
rião prevaleça. Ela, aliás vai depender ainda da deliberação
da Câmara Municipal de São Paulo, que tenho a certeza não
vai dar guarida a um parecer eiVado de tantos vícios, como
bem salientou V. Ex\ inclusive lendo pareceres de eminentes
personalidades de São Paulo. Portanto, nobre Senador Eduardo Suplicy, vou ao encontro das suas palavras ficando na .
expectativa de que a Câmara Municipal de São Paulo, que
foi tão ciosa ao arguir a incohshtucionalidade desses dispositivos constifucionais_a _que se referiu V. Ex~. mais urna vez
dê uma demonstração da sua independencia, da sua soberania,
rec_usando esse tendencioso parecer do Tribunal de Contas
do Município de São Paulo.
O SR. EDUARDO SUPLICY- Pode estar certo, nobre
Senador Humberto Lucena, que a Prefeita Luíza Erundina
de Sousa e todos que a respeitam, está considerando estas
suas palavras como da maior importância, 3.inda mais falando
em nome de liderança da Bancada do PMDB.
Há fatores históricos nisso tudo,_ nobre Senador Humberto Lucena, que tornam baStante complexa essã- diCrs-ao
e a postura de_ alguns dos Vereadores na Câmara Municpal
de São Paulo. Ocorreu durante os anos de 1989 e 1990 a
abertura de Comissão Especial de Inquérito q-ue procUrou
examinar algumas irregularidades havidas na administraÇão
anterior. Foram objeto de julgamento no plenário da Câritara
Municipal quatro vereadores; foram absolvidos num processo
muito tenso. E em v_erdad_e aquele episódio gerou cons·e-qüências que acabam hoje pesando na decisão que eventualmente
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alguns vereadores venham a tomar, e eu temo que alguns
percam a isenção ao querer reáiizar um ato de revanche contra
a ?refeita Luíza Erundina de Sousa. Inclusive sou considerado
como uma das pessoas que têm responsabilidade, porque fui
um dos que solicitaram a abertura de Comissão Especial de
Inquérito, diante dos indícios claros de !nad~quação na administração-dos recursos públicos. Na ocasição, foí dado o direito
de defesa a todos aqueles que foram objeto de inquéritos
em especial os próprios vereadores. Houv~ funcionát:i<? 1 inclusive um ex-Diretor-Uerãl que foi objeto de prisão preventiva
decretada; ficou preso pór mais de 50 dias e até hoje se__encontra foragido, com a prisão preventiva ainda não sustada, sendo
objeto de inquérito policial. E tudo isso faz com que tensões
se movam e agora recaiam sobre a própria Prefeita Luíza
Erundina.

O Sr. Antonio Mariz- Permite~ me V. Ex~ um aparte?
O SR. EDUARDO SUPLICY .~ Concedo o aparte ao
nobre Senador Antônio Mariz.

O Sr. Antonio Mariz- Senador Eduardo Suplicy, quero
também solidarizar-me com o discurso que V. Ex• pronuncia,
e solidarizar~ me com a Prefeita Lufza Erundina. Quérif a cQ..;
nhece, quem conhece a sua formação moral, a sUa persona~
lidade, a sua vida pública, não pode, evidentemente, concor~
dar com o parecer do Tribunal, que rejeita contas de sua
administração. Os.TfibúD.als se valorizam ou se perdem na
medida em que são capazes de proferir decisões justas. Decisão como essa, sem dúvida, atinge não a Prefiita Luíza Erundina, mas o próprio TribUnal. E adrriifável que o povo de
São Paulo a tenha elegido. Revela a altivez, a capacidade
crítica do povo de São Paulo elegê-la. Como disse V. EX".
de passagem, essa vitória implicava em derrotar três fortes
preconceitos: Eruridina e-âo PT, Erundina é mulher, Erundina
é nordestina. E tudo isso se somava_, ~rtamente, para conter
o ímpeto, o crescimento de sua candidatura. Por isso digo
que é admirável a decisão do povo de São Paulo. E o que
representou essa vitória? Uma vitória das forças populares
organizadas no PT e aliadas ao PT. Significou, sem dúvida,
uma vontade profunda de mudança, de transformação da administração pública. Na medida em que acompanhamos à
distância a ação administrativa da municipalidade de São Pau~
lo, nos convencemos de que estava certo o povo paulistano
ao eleger sua prefeita, pois que as diretrizes da sua administração são, sem dúvida, identificadas e voltadas para os inte~
resses populares. Por tudo isso, Senador Eduardo Supiicy,
eu conservo a esperança de que a Câmara de Vereadores,
senão a própria Câmara, ela também matizada pelo espírito
ue se cometa contra Erundina uma agressão, que não é_ uma
agressão à Prefeita de São Paulo, mas ao que de melhor existe
na vida pública brasileira.
O SR. EDUARDO SUPLICY - Agradeço o apárte do
Senador Antônio Mariz, que sendo, também, um Senador
do Estado da Paraíba, terra natal da Prefeita Luíza Erundina
de Sousa, soube, por seu testemunho, compreender essa situação política que ela enfrenta. Certamente, Senador António
Mariz, suas palavras significam uma- solidariedade de grande
peso neste momento.
Ainda hoje o Diário Popular dá informação, para nós
reconfortante, do apoio também de membros do PSJ?B, que
conhecem muito bem a Prefeita, e são líderes importantes
de São Paulo.
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"Líderes tucanos dão seu apoio.
A Prefeita Luiza Erundina não escondeu a emoção
ontem e abraçou fortemente dois tucanos: o Deputado
Federal José Serra~ líder da bancada na Câmara dos
Deputados, e o Deputado Getúlio Hanashiro, líder
do Partido na Assembléia Legislativa. Os dois políticos
do PSDB não economizaram palavras para se solidarizar com .o momento político que a Prefeita vem enfrentando sob a ameaça de ter seu mand~to cassado
.
ou de se tornãr inelegível.
"Não há dúvida de nenhum vereador, Deputado
estadual ou federal do PSDB quanto à honestidade
pessoal da Prefeita'', afirmou_ Serra. Ele acrescentou
qUe o seu Partido faz oposiç_ão ao PT, 171as isso não
quer dizer que os tucanos ·não tenham clareza para
separar os fatos. "A nossa oposição é sadia e se faz
no âmbito das idéias", afirmou Serra. Hanashiro COmpartilhou da mesma Opinião e foi maif-além. ''A prefeita é uma companheira de luta de muitos anos."
O Si. Cid Sabóla de Carvalho - Permite V. Ex• um
aparte?
O SR. EDUARDO SUPLICY- Com muito prazer, nobre
·
Senador.
O Sr. Cid Sabóia de Carvalho- Quero que V. Ex• leve
à Prefeita Luiza Erundina a minha solidariedade, porque na
verdade 1J.ma política da estirpe dela, uma pessoa d8. sua retidã_o moral, e que representa tanto para o povo de São Paulo.
não merece, evidentemente, estar entregue a uma situação
de dúvida, a uma situação de incógnita. Sabemos e podemos
distinguir quem são os administradores corretos, honestos,
sabemos muito bem. A Prefeita Lufza Erundina pode ter seus
.defeitos, pode ter suas· falhas administrativas, qualquer um
de nós que chegue a uma prefeitura de capital há de encontrar
mil dificuldades para gerenciar uma cidade, principalmente
quando a cidade é São Paulo. Mas Luíza Erundina é dessas
pessoas que têm porte moral intocáVeL Não deve haver, evidentemente, contra ela isso que se insinua. Esperamos que
não aconteça o que V. Ex~ teme. Acho que essas vinditas
que poderiam ser tomadas contra ela, diferenças que poderiam
gerar posições inade"quadas de vereadores paulistanos, tudo
isso é coisa da política do passado. Estamos vivendo um momento de crescimento político, crescimento dos partidos, do
índice mqral dos integrantes das Casas populares. Presto mi~
nha solidariedade ao seu pronunciamento, pedindo que a leve
à Prefeita Luíza Erundina, que tanto expressou por sua vitória
a vontade popular na capital p,aulista.
O

S~.

EDUARDO SUPLICY -

Agradeço o aparte de

V. Ex\ Senador Cid Sabóia de Carvalho, que considero da
maior "importância' também, e -creio que os vereadores do

partido de V. Ex~, n-a Câmara Municipal de São Paulo oride

há uma bancada importante, poderão, também levando em

conta as palavras dos Senadores Humberto Lucena e Antônio
.Mariz, observar esses testemunhos que aqui estão sendo colocados.
Claro que em qualquer administraÇão pode haver problemas, e em dois anos e meio de mandato~ ainda no último
domingo, O Estado de S. Paulo diz que houv~ H· problemas
listados, em número muito menor, por exemplo, do que os
28 detectados até agora no Governo Fernando Collor de Mello, como, também, os outros 36 casos localizados na gestão
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do ex-Governador Orestes Quércia. Ou seja, sempre ocorrem
alguns problemas. Mas, no caso da Prefeita Luíza Erundina
·de Sousa, entre a sua posse, em janeirO ·cte 1989, até o mês
passado, agosto, a prefeitura demitiu 141 servidores, ao cabo
de inquéritos admiriistrãtiv6s qüe-enVolveram desde falsificações de atestados até desvio de dinheiro, e- o usOTrregular
de carros. Trata-se de média mensal superior a da adminístração anteriot, do Governo- Jânio Quadros, que governou
a cidade durante 3 anos e pUniu 103 servidores.

Sempre surgiu qUalquer indíciO ou Sirial de irregularidade,
a Prefeita, imediatamente, providenciou a abertura do devido
inquérito. A Câmara Municipal, também, abriu diversos in~
quérltóS,--teii.do a cooperação do Executivo para-que fossem
apuradas as responsabilidades.
A questão da honestidade no trato da coisa pública, para
a Prefeitil Luíza Erundina de Sousa, é algo fundamental~ algo
em que ela não admite transigéncia, algo que SCmp-re consid'erou como da maior importância, postura que _adot~rá até
o final do seu mandato.
Poderá até haver alguma decisão contra a Prefeita, mas
ela tem dito, como ainda o fez, ontem, no Teatro Municipal,
onde houve a solenidade de entrega da Carta do Idoso do
Município, com a participação de mais de 1.500 pessoas, onde
ela falou da dignidade_ da pessoa idosa. Tantos foram bs que
ali compareceram que muitOs aSsistíi'arri -do lado de fora do
Teatro e ela ali, disse: .. Estou com o coração apertado, sem
conseguir eliminar· a tlor profunda, pelas pressóes que venho
sofrendo". Mas ela continua: "Ainda que- eventualmente,
o que não acredito -venha a ser cassada, ainda ·que venha
a ser impedida de ser eleita, por cau·sa desse process-o, continuarei fãzendo política, ·continuarei ao lado dos «sem-terra",
dos "sem-teto", ao lado dos que moram nas áreas·perifericas
ou que têm dificuldade de morar, ao lado dos trabalhadores
que desejam a realizaÇão da Reforma Agrária,'ao lado daque:...
les que lutam pelos direitos da cidadania, ao lado dos negros,
ao lado dos índios, ao lado das mulheres, ao lado dos_deficientes, ao lado dos idosos.
Prefeita Luíza Erundina de Sousa, tenha a certeza de
que em todos os lugares-do Brasil existe a solidariedade daque:
les que conhecem a sua trajetória, a sua garra e!_n defesa
do povo brasileiro -mais humilde.
Era o que tinha a_dizer. Sr. Presidente.
(Muito bem!)
ATA DA 100' SESSÃO, REALIZADA EM 27 DE JUNHO
DE 1991
.
..
(Publicada no DCN- Seção I I - de 28-6-91)
Retificação
n~

À pág. n' 3842, 1' coluna, no Projeto de Lei do Senado
250, de 1991, na sua numeração,
--- -

Onde se lê:
PROJETO DE LEI DO SENADO N• 230, DE 1991

Outubro de 1991

Onde se lê:
Os medicamentos ...

Art. 1"

Leia-se:
Art.

2~

Os medicamentos ....

À pág. ri• 3933. 1' coluna, no Parecer n" 222, de 1991,
da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania,
Onde se lê:
PARECER N• 222, DE 1991
Da Coinissão de Constituição, Justiça e Cidadania, sobre
o Projeto de Resolução n' 222, de 1991, , ..
Leia-se:
PARECER N• 222, DE 1991
Da Comissão de Constituição, JustíÇa e Cidadania, s.obre
o Projeto de Resolução n" 22, de 1991, ...
ATO DO PRESIDENTE N• 706, DE 1991
O Presidente do Senado Federal, no uso de suas atribuições regimentaís e.- regulamentares, de conformidade com a
delegação de competência que lhe foi outorgada pelo Ato
da Comissão Diretora n" 2, de 1973, de acordo com o disposto
no art. 243, § 2', da Lei n• 8.112, de 1990 e no Ato da Comissão
Diretora n" 1, de 1991, e tendo em vista o que consta do
Processo n' 016.175191-3, resolve nomear HORÁCIO FRANCISCO MISIEC, para exercer o cargo, em comissão, de Secretário Parlamentar, Código SF-DAS-102.1, do Quadro de
Pessoal do Senado Federal, com lotação e exercício no Gabinete do Senador Raimundo Lira.
Senado Federal, 30 de setembro de 1991. -Senador
Ma9ro Benevides, l're_sidente.
ATO DO PRESIDENTE N• 707, DE 1991
O Presidente dO~SeD.adO -Federal, no uso das atriblliÇ_ões
que lhe confere o Regimento Interno, e de acordo com a
delegação de competência que lhe foi outorgada pelo Ato
da Comissão Diretofa n" 2,_de 1973, ~tendo em vista o que
consta do Processo.. rt 007.005/91.:-1, ~esolve readaptar, po_~
transferência; JOSE ARTUR NUNES, Técnico Legislativo,
Área de Transportes, Classe "Especial", Padrão III, para
a Categoria Funcional de Técnico L~_gislativo, Área de Administração, Classe "Especial", Padrão III, do Quadro de Pessoal do Senado Federal, de acordo com o disposto no art.
24 da Lei no SJ 12, de 1990 e no art. 426 do Regulamento
Administrativo do Senado Federal, aprovado pela Resolução
n' 58, de 1972.
·
Senado Federal, 30 de setembro de 1991. - __ Senador
Mauro Benevides, Presidente.

ATO DO PRESIDENTE N• 708, DE 1991
O Presidente do Senado Fede_ral, no uso das atribuições
LeiaRse:
que lhe confere o Regirriento Interno, e de acordo com a
delegação de competência que lhe foi outorgada pelo Ato
PROJETO DE LEI DO SEN;).DO N• ~o. DE 1991
da Comissão Diretora n~ 2, de 1973, e tendo em vista o que
ATA DA 101' SESSÃO, REALIZADA EM 27 JUNHO DE consta do Processo n~ 004.835/91-3, resolve readaptar, por
transferência, JOÃO BATISTADAS CHAGAS GUERI1991
NO, Técnico Legislativo, Área de Artesanato, Classe "~spe
(Publicada no DCN- Seção I I - de 28-6-91)
cial", Padrão II, para a Categoria Funcional de Técnico LegisR
Retificações
lativo, Área de Administração, Classe "Especial", Padrão
À pág. o\' 3900, 2~ c_oluna, no Projeto d~ Lei daÇãmara _ II, do Quã.dro de Pessoal do Senado Federal~ de acOrdo com
n' 42, de 1991 (n' 1.371/88, na Casa de origem), no·art. 2',
o disposto no art. 24 da Lei n• 8.112, de 1990e no art. 426
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do Regulamento ~dministratívo do Sei\adO Federal, aprovado
pela Resolução n' 58, de 1972.
.
Senado Federal, 30 de setembro de 1991. - Senador
Mauro Benevides, Presidente.
ATO DO PRESIDENTE N• 709, DE 1991
O Presidente do SeDado Fedenil, no uso
comPetência
que lhe confere o art. 4~ da Resolução n9 26, -de I 991! re~olve
designar a senhora CARMEN PERIN ÇASAGRANDE DE
SOUZA CARNEIRO para Integrar o Conselho Curador do
Museu Histórico do Senado Federal- MUSEN, com o fim
de estimular o desenvolvimento e colaborar na coleta, conser~
vação e manutenção de objetos e documentos que ·ctevam
constituir o seu acervo.
Senado Federal, 30 de setembro de 1991. - Senador
Mauro Benevides, Presidente do Senado Federal.

cta

ATO DO PRESIDENTE N• 710, DE 1991
O Presidente do Senado Federal, no uso da competência
que lhe confere o art~_4~ qa_g_esolução n" 26,_ de 1991, resolve
designar a senhora RUTH MARIA HEUSI LUCENA para
integrar o ConseTlio Curador do Museu .Histórico do Senad?
Federal - MUSEN, com o fim de estimular o desenvolvimento e colaborar na coleta, conservação e manutenção de
objetos e documentos que devam constituir o seu acervo.
Senado Federal, 30 de setembro de 1991. - Senador
Mauro Benevides, Presidente do Senado Federal.
ATO DO PRESIDENTE N• 711, DE 1991
O Presidente do Senado Federal, no uso da competência
que lhe confere o art. 4" da Resolução n9 26, de 1991, resolve
designar a senhora CARLA FONSECA DE'CARLI para integrar o Conselho Curador do Museu Histórico do Senado
Federal - MUSEN, com o fim de estimular o desenvolvimento e colaborar na coleta, conservação e manutenção de
objetos e documentos que devam constituir o seu acervo.
i)enado Federal, 30 de setembro de 1991. - Senador
Mauro Benevides, Presidente do Senado Federal.
ATO DO PRESIDENTE N• 712, DE 1991
O Presidente do Senado Federal, no usO -da competência
que lhe confere o art. 4~ da Resolução n~ 26, de 1991, resolve
designar a senhora IRACEMA DE ALMEIDA FREITAS
PORTELLA para integrar o Conselho Curador do Museu
Histórico do Senado Federal- MUSEN, com o fim de estimular o desenvolvimento c colaborar na coleta, conservação e
manutenção de objetos e documentos que devam constituir
o seu acervo.
Senado Federal, 30 de setembro de 1991. - Senador
Mauro Benevides, Presidente do Senado Federal.
ATO DO PRESIDENTE N• 713, DE 1991
O PreSidente do Senado Federal, no uso da competência
que lhe confere p art. 4"' da Resolução n~ 26, de 1991, resolve
designar a senhora ZÉLIA MARINHO LEITE. CH:" VES
para integrar o Conselho Curador do Museu Histónc_o do
Senado Federal- MUSEN, com o fim de estimular o desenvolvimento e colaborar na coleta, conservação e manutenção
de objetos e· documentos que devam constituir o'seu acervo.
Senado Federal, 30 de setembro de 1991. -Senador
Mauro Benevides, Presidente do Senado Federal.
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ATO DO PRESIDENTE N• 714, DE 1991
O Presidente do Senado Fed_eral, no uso_da competência
que lhe confere o art. 4°da Resolução n• 26, de 1991, resolve
designar a senhora MARIA COELI CABRAL DE ARAÚJO
para integrar o COriselhO -curador d?__ Museu Hi~tórico do
--Senado Federal - MUSEN, com o fím de estimular o desenvolvimento e colaborar na coleta, conservação e manutenção
de objetos e documentos que devam constitui( o seu acervo.
Senado Federal, 30 de setembro de 1991. :-- Senador
Mauro Benevides, Presidente do Senado Federal.
ATO DO PRESIDENTE N• 715, DE 1991
O Presidente do se"nado Federal, ~o uso da ~ompetência
que lhe confere o art. 4~ da Resolução n" 26, de 1991, resolve
designar a senhora JOSEFINA TOLENTINO para integrar
o Conselho Curador do Museu Histórico do Senado Federal
- MUSEN, com o fim de estimular o desenvolvimento e
colaborar na coleta, conservação e manutenção de objetos
e- documentos que devam constituir o seu ace_rvo.
Senado Federal, 30 de setembro de 1991. - Senador
Mauro Benevides, Presidente do Senado Federal.
ATO DO PRESIDENTE N• 716; DE.I991
O Presidente do Senado Federal, no uso da competência
que lhe confere o art. 4~ da Resolução n9 26, de 1991, resolve
designar a senhora IONE MARIA CARVALHO DE MEDEIROS para integrar o Conselho_ Curador do Museu Histórico do Senado Feqeral - MUSEN, .com o fim de estimular
o desenvolvimento e colaborar na cole ta, conse·rvaçãõ e· manutenção de objetos e documentos que devam constituir o seu
acervo.
Senado Federal, 30 de setembro de 1991. - Senador
Mauro Benevides, Presidente do Senado Federal.
ATO DO PRESIDENTE N• 717, DE 1991
O Presidente do Senado Federal, no uso da competência
que lhe confere o art. 4" da Resolução no 26, de 1991. resolve
designar o senhor GUIDO FERNANDO MONDIN para integrar o Conselho Curador do Museu Histórico do Senado Federal - MUSEN, com o fim de estimular o desenvolvimento
e colaborar na cole ta, conservação- e ·manutenção de objetos
e documentos que _de"_'am constituir o seu acervo.
Senado Federal, 30 de setembro de 1991. - Senador
Mauro Benevides, Presidente do Senado Federal.
EXTRATO DE CONTRATO
_Espécie: Convênio n 9 042/91.
Contratada: Academia Brasiliense de Letras.
Contratante: Senado Federal.
Objeto: Edição da Revista da Academia Brasiliense de
Letras.
Vigência: 20-9-91 a 31-12-91
-Signatário: Pelo Senado Federal Dr. José Passos Porto.
Pela Contratada: Antonio Carlos Osório.
Gerson Martins de Rezende
Diretor da SSAl\tfP em exercício
EXTRA TO DE CONTRATO
Espécie: Contrato n• 041/91.
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Contratada: CLEMAQ- Máquinas de Escritórios Ltda.
Contratante: Senado Fe"deral.
Ob~eto: Prestação d~ serviços _d_e manutenç~Q, preventiva
e corretiva, com fornecimento.-de peças, em máquinas de escrever elétricas, sendo 10 IBM e 1 Olivetti, pertencentes à
Representação do Senado Fe9eral no Rio de Janeiro.
,

Crédito pelo qual correrá a despesa: À conta do Programa
de Trabalho 01.001.0001.2021/0002 e Natureza- da ~Despesa
n' 01127/4; de 26 de junho de 1991. ~

Empenho: Foi eniiiidà a Nota de Empenho n' 01127/4.
Valor Contratual: Estimado em Cr$172.200,00 (cento e
setenta e dois mil e duzentos cruzeiros).
Vigência: 15-8-91 a: 31-12-91.
Signatário: Pelo Senado Federal Dr. José Passos Pôrto.
Pela Contratada:~ Cleide Maria Alves de Araújo.

Outubro de 1991

EXTRATO DE CONTRATO
Espéeie: Contrato n' 035/91.
Contratada: FACTA- Máquinas e Equipamentos Ltda.
Contratante: Senado Federal.
Objeto: Prestação de serviços de manutenção corretiva,
com fornecimento de peças,· para 157 máquinas de escrever
Facit (elétricas) sendo 1 modelo 1828 e 156 modelo 8000,
de propnedade do Senado Federal.

A

_ Crédito peJo qual correrá a despesa: ~Onta do P~ogr_a~a
de Trabalho 01.001.0001.202110002 e~NatureZa de Despesa
n' 3490.3946/0.
Empenho: Foi emitida a Nota de Empenho n' 00022/1.
Valor Contratual: Estimado em Cr$430.000,00 (quatrOcentos e trinta mil cruzeiros).
Vigência: 4-6-91 a 31-12~91.
Signatário: Pelo Senado Federal Dr. José Passos Porto.
Pela Contratada: Amir Bittar Rezende.

Ge:i-sim.Martins de Rezeia.de

Gerson Martins de Re~cndc

Diretói da SSAMP em exercício·

Ditetot da SSAMP em exercício

